
 

 

  

ČASOPIS ŽÁKŮ 

ZŠ JESENÍK, FUČÍKOVA 312 



Dne 24. 11. 2016 k nám do Vlčic zavítala jedna milá návštěva, na kterou jsme se už předem 

velmi těšili. Přijela k nám totiž paní učitelka Martinková a to spolu se svými třemi pejsky. 

Zvířata máme rádi a psy obzvlášť, a tak jsme si celý program velmi užili. Nejdříve jsme se 

navzájem představili, pak jsme se společně všichni rozcvičili, povídali jsme si. Spolu se 

svými psími kamarády jsme plnili úkoly, řešili hlavolamy, překonávali různé překážky, učili 

jsme se o ně pečovat a občas jsme je odměňovali pamlsky. Bylo to moc a moc príma!  

                                                                                                                          II. B 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Dne 13. prosince se konal Mikulášský turnaj ve sportovních hrách mezi Vlčicemi 

a Jeseníkem. Pořadatelem soutěží byly Vlčice, které nedočkavě vyhlížely 

protihráče z Jeseníku. Ti dorazili před desátou hodinou. Žáci byli přivítáni, 

rozděleni do družstev – dívky hrály vybíjenou, mladší žáci a starší žáci malou 

kopanou a starší žáci florbal. Na hřišti byla bojovná sportovní nálada a vzájemné 

zápolení skončilo nerozhodně 2:2. 

Výsledky  MIKULÁŠSKÉHO TURNAJE VE VYBÍJENÉ, FOTBALU A FLORBALU 

FOTBAL 

mladší žáci starší žáci 

1. místo družstvo - Jeseník      1. místo družstvo - Vlčice 

2. místo družstvo - Vlčice         2. místo družstvo - Jeseník 

FLORBALL 

smíšené družstvo ml. a st. žáků 

1. místo družstvo - Vlčice                      

2. místo družstvo - Jeseník                     

VYBÍJENÁ 

žákyně 

1. místo družstvo- Jeseník       

2. místo družstvo - Vlčice         

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K nejrůznějším rukodělným aktivitám jsme se ve Vlčicích  

sešli tentokrát dne 20. 12. 2016.  

Po přivítání a poučení o bezpečnosti a chování byli žáci rozděleni do smíšených skupinek. 

Postupně tak navštěvovali jednotlivá stanoviště, aby se prostřídali při zhotovování výrobků 

s vánoční tématikou. Vznikala tak dílka jako např. zimní chaloupky, andílci, vánoční 

stromečky, přání apod. Dále se žáci mohli seznámit s vánočními zvyky a tradicemi včetně 

pojmů Advent, Mikuláš, Štědrý den, svatá Lucie, svatá Barbora aj. Hotové práce si pak žáci 

vystavili v prostorách chodby a ti nejšikovnější a nejukázněnější získali malou odměnu.  

…a ještě přinášíme malou ukázku z naší vánoční výzdoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kdo si počká, ten se dočká – praví se v jednom přísloví, a tak i my jsme se dne 21. 12. 

vánoční besídky nakonec dočkali!  

Nejdříve jsme se společně postarali o přípravu pohoštění a taky o prostřený stůl. Byla na 

něm spousta dobrot. Po slavnostním přípitku nám přišel vhod i vánoční pečený čaj. (Byl to 

náš výrobek z hodin pracovní výchovy a chutnal skvěle!) Pak už jsme každý našli pod 

stromečkem nějaký dárek, povídali jsme si o vánočních zvycích a některé z tradic jsme si i 

vyzkoušeli. Nechybělo společné zpívání koled a recitace spousty zimních básniček, které 

jsme se postupně naučili. Hodně legrace jsme zažili během naší speciální vánoční tomboly. 

Taky jsme popřáli Sonii, slavila totiž zrovna narozeniny a nezapomněli jsme ani na naši 

někdejší spolužačku Denisku. Poslali jsme jí už dříve vánoční přání s překvapením a to 

stejné jsme si odnesli jako dárek nakonec i domů pro rodiče. Besídka byla „suprovní“ a rádi 

na ni vzpomínáme!                     II. B                                            

 

 

 

                                                                                                                         

 

 



Ve čtvrtek před vánočními prázdninami jsme pro žáky naší školy uspořádali Vánoční 

sportovní show. Žáky ze speciální třídy, nižšího a vyššího stupně jsme rozdělili do 4 

družstev, která bojovala svou šikovností, rychlostí, taktikou o co nejlepší umístění. Soutěžili 

v běhu k žebřinám a zpět, v překládání a chůzi po papíru, skoky v pytli, podlézání zástupu, 

nošení pingpongového míčku na lžíci, v přítazích na hrazdě a v běhu na 5 min. okolo 

tělocvičny vybranými zástupci z jednotlivých družstev. Převládala správná bojová nálada a 

fandění všech v jednotlivých soutěžích.  

Po sečtení výsledků: 

1. Družstvo Adama Kotlára                       28 bodů 

2. Družstvo Roberta Bihariho                    26 bodů 

3. Družstvo Lukáše Kandry                       25 bodů 

4. Družstvo Alexandra Kováče                  19 bodů 

Všechny sportovce čekala drobná odměna a vánoční perníčky. 

                                                                                          J. Fryčová, D. Bakešová 

 



 

 

 

 

 



Poznáš pohádku? 
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PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

"Odkud ten náš holub letí?" 

"Letím z lesa, milé děti, 

vrkú, vrkú, vrkú." 

"Cos tam viděl holoubku?" 

"Perníkovou chaloupku 

u černého smrku." 

"Viděls také Mařenku?" 

"Jakpak by ne, holenku! 

Viděl jsem ji, s Jeníkem 

krmili se perníkem." 

"A když z okna na zahradu 

vystrčila baba bradu, 

nebáli se, holoubku?" 

"Kdepak! Zamkli chaloupku 

na cukrový klíč - 

a už byli pryč!" 

 

                  

 

 

 



Co jsme se dozvěděli z básničky? 

1. Holub letěl: (z města - z holubníku - z lesa) 

2. Chaloupku viděl u smrku: (vysokého - černého - zeleného) 

3. Holub viděl také: (dědka - Mařenku s Jeníkem - holuba) 

4. Děti se krmily: (rohlíkem - preclíkem - perníkem) 

5. Baba vystrčila bradu: (z okna - z komína - ze dveří) 

6. Chaloupku zamkli na klíč: (železný - barevný - cukrový) 

 

Pověz podle obrázku, z čeho se vyrábí perník. 

        
Pověz, kterou cestou půjde Jeníček s Mařenkou, aby přišli 

k chaloupce.  
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SHAZOVÁNÍ KUŽELEK 

7. 12. 2016 

     Soutěž ve shazování kuželek se uskutečnila v tělocvičně Domova 

Sněženka. Nejdříve se děti rozběhaly, rozcvičily a protáhly, potom si 

vyzkoušely několik cvičných hodů míčkem.   

     Soutěž byla rozdělena na kategorie žáků speciální třídy a 

rehabilitační třídy. Všichni žáci danou disciplínu splnili a za své velmi 

dobré výkony byli odměněni. 

   Mgr. D. Sucháčková 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 



BĚH NA 30 M 

 11. 1. 2017 

     Soutěž v běhu na 30 metrů se uskutečnila v tělocvičně Domova 

Sněženka. Nejdříve se děti rozběhaly, rozcvičily a protáhly. Vysvětlili 

jsme si pravidla soutěže a poté se pustili do samotné disciplíny. 

     Soutěž byla rozdělena na kategorie žáků speciální třídy, rehabilitační 

třídy a vozíčkáři. 

     V bouřlivé atmosféře za povzbuzování ostatních žáků a pedagogů 

podali žáci své nejlepší výkony, za které byli odměněni.       

                                                             Mgr. D. Sucháčková        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OMALOVÁNKA 
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Úkol: Přečti věty a očísluj tak, jak patří za sebou.         

Po večeři se vykoupou v lesní tůni.         

K obědu si uvaří knedlíky s povidly.  

Vstávají ráno v sedm hodin.        

Po obědě jdou navštívit Rákosníčka.         

Dopoledne se učí hrát na basu.  

V deset hodin jdou spát.         

K snídani si dají malinovou šťávu.          

Večeří v šest hodin.  

                                              

Úkol: Věty ve správném pořadí opiš.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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                 LEDOVÁ PRAHA 

„Ledovka“ je úžasná akce. Rodičům se líbí, že za pár korun pošlou své ratolesti na prodloužený víkend, 

dětem se líbí, protože je to pro mnohé první návštěva Prahy v životě. 

Nastalo období předávání vysvědčení a pololetní prázdniny, které letos připadly na 3. února a pro nás to 

znamenalo jediné – odjezd směr Praha.  

Sešli jsme se v pátek 3. února 2017 na vlakovém nádraží v Jeseníku společně s panem ředitelem Zdeňkem 

Bílkem a paní učitelkou Vladimírou Vonzovou, nastoupili do vlaku, který nás dopravil do Zábřehu na 

Moravě, zde jsme přestoupili na vlak směřující do cílové stanice Praha hlavní nádraží. Tady jsme rychle 

nahodili batohy a tašky na ramena a spěchali na známou Základní školu Chodov, která i letos byla po tři dny 

naším domovem. Ve škole jsme si zabalili batůžky a vyrazili na putování Prahou.  

Prohlídka byla zahájena na Petříně. Víte že … 

      Petřínská rozhledna je mladší sestrou Eiffelovy věže, která „trochu“ přerostla své sourozence. Z 

nejkrásnějších věží ta nejvýše položená. Vzbuzuje zmatené pocity, údiv i oprávněnou hrdost. Jen dva roky po 

dostavění elegantní pařížské věže, která dosahuje úctyhodných 361 metrů nad mořem, se nad pražskou 

kotlinou i nad hladinou oceánů vynořila Petřínská rozhledna a tiše vyhlásila svoje prvenství. Výškou 378 m. 

n. m, jakoby sestru přivinula pod ochranná křídla.  

     V roce 1930 učinili ve Spojených státech další pokus o překonání výškového rekordu a tak vyrostl 

Chrisler building, mladší bratříček obou slavných věží. Dorostl ovšem pouhých 331 m. n. m a Petřínská 

rozhledna jeho bláhové počínání sledovala s chápajícím úsměvem. Dnes tvoří tyto tři hrdé stavby rodinu a 

naše rozhledna kyne svým sourozencům z petřínské vrchu, jakoby ani nechtěla přiznat, o kolik je výše. 

 

                        
      Další zastávkou byl Pražský hrad, kde jsme při vstupu na nádvoří zažili kontrolu. U vstupů do areálu stojící 

vojáci i policisté nám prohlédli batůžky, které jsme museli odložit na stolek a prošli jsme bezpečnostním 

rámem na detektor kovů.  
     Pražský hrad patří mezi největší hradní komplexy Evropy. Ale zejména byl  sídlem panovníka a později i 

prezidentů naší republiky. Rozlehlost a krása hradu je opravdu velkolepá. Hrad nejen, že nabízí prohlídky 



krásných a historických prostor. Ale je také  obklopen krásnými zahradami a výhledy na Prahu. Pražský 

hrad opravdu stojí za navštívení.  

Po návratu do dočasného domova v prostorách základní školy probíhal individuální program. Někteří si 

povídali, hráli hry a celkově se bavili. Spánek tedy přišel dlouho po půlnoci. 

Sobotní ráno vyrážíme do Muzea policie, kde je již tradičně k Ledové Praze pro děti připraven doprovodný 

program. Viděli jsme zde policisty a četníky v dobových uniformách, mohli si vyzkoušet obtisknout svou 

dlaň na papír a zjistit, jaké máme otisky prstů, vysoutěžit si nějakou odměnu ve znalostních testech. Byli 

jsme součástí přepadení, bankovní loupeže, ale také součástí vpadnutí policejní jednotky do domu 

s návykovými látkami. Atmosféra v sále byla opravdu napjatá a vše vypadalo jako doopravdy. Po těchto 

ukázkách nám příslušníci jednotky rychlého nasazení ukázali vybavení, jako je teleskopický obušek, pistole 

ČZ 75 či ČZ 85 (ráže 9mm Luger), samopal Heckler & Koch MP5 – různé verze a úpravy (ráže 9mm Luger), 

útočný nůž vz.75 UTON, Základní výstrojní součástí je kombinéza. Na kombinézu se nasazuje neprůstřelná 

vesta a taktická vesta. Pro ochranu hlavy se nosí kukla a na ní helma. Samozřejmostí jsou boty, rukavice  

a ochranné brýle.  
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Následovala prohlídka Barrandovských ateliérů, kde byla zajímavá výstava kostýmů a rekvizit z několika 

pohádek a filmů – S tebou mě baví svět, Jak dostat tatínka do polepšovny, Tři oříšky pro Popelku, Dívka na 

koštěti, Arabela, Anděl páně II. a spousta dalších. Po vydatném obědě vyrážíme na prohlídku LETIŠTĚ 

VÁCLAVA HAVLA. Zde jsme toho ale moc neviděli, protože nad celou Prahou se rozprostřela mlha.  

 

 

                                          
 

Po náročném dni se každý z nás těšil na rozchod. Proběhli jsme několik stánků a obchůdků a utratili všechny 

peníze. 



                 
 

                                   

 

I druhý večer jsme trávili hrou a hru si opravdu užili. 

 

                         
 



             
 

 

V neděli nás čekalo Národní muzeum. V Nové budově Národního muzea jsme se přenesli v čase! Na 

výstavě RETRO se nám představily desítky historických šatů, módních doplňků, hraček, vybavení 

domácnosti a techniky od konce 19. století až po sametovou revoluci.  

Vše je zasazeno do dobových kulis, které propojují módu s technikou, designovým nábytkem a užitým 

uměním. Líbil se nám zábavně – vzdělávací prostor, tzv. Retroherna, kde jsme si vyzkoušeli hračky našich 

rodičů a prarodičů. Spoustu legrace jsme si užili ve fotokoutku. Fotografovali jsme se s herci českého filmu. 

 

 

             
 



      
 

          
 

        
 

         
 



          
 

 

 
 

Čas neúprosně plynul, a tak jsme 5. února 2017 po dobrém obědě seděli opět ve vlaku. Ten nás dovezl 

zpátky domů. Všichni jsme si tuto akci opravdu užili a už teď se těšíme na další rok.  

 

Velké poděkování patří firmě FENIX GROUP Jeseník, která nám poskytla sponzorský dar,  

který nám umožnil se této akce zúčastnit. DĚKUJEME! 

                                                                                                                       Vladimíra Vonzová 

 


