
 

Děkuji učitelům za poskytnutí slohových prací žáků. Mgr. Škrobánková  

Začneme něčím sladkým :    Sladká exkurze  

Včera jsme se s naší třídou vydali autobusem do továrny Marlenky 

ve Frýdku-Místku. Hned, jak jsme přijeli, tak mě zaujala továrna. Zvenku 

byla pěkná a bylo tam i posezení, na kterém jsme čekali 20 minut. Po 

vstupu okamžitě se nás ujal průvodce, který nám povídal o historii 

medových dortů Marlenka. Zakladatel firmy je Armén a jeho firma 

zaměstnává přes 200 lidí. Poté nám donesli ochutnávku citrónové 

Marlenky, kakaové Marlenky, Napoleonky, ovocnou roládu a Marlenka 

snack. Po výborných ochutnávkách nás průvodce vzal na výrobní linku, na 

které se nemohlo fotit ani natáčet. Viděli jsme linku na pečení korpusu, 

která je velmi složitá a poloautomatická. Pozorovali jsme dělníky a linku 

z prosklené chodby nahoře. Někteří dělníci ochutnávali. Exkurze do 

legendární Marlenky se mi velmi líbila.  

 

(Rosťa Kolek, IX. B)  



Letos naše republika slavila důležité výročí  

28. října 1918 – Den vzniku Československa  

 

Státní svátek slavíme každoročně. Pro naše občany je to velká 

událost. Letos to bylo sté výročí.  

Z historie vím, že T. G. Masaryk byl prvním prezidentem. V televizi 

vysílali staré archivní záběry. Náš současný prezident Miloš Zeman předal 

u příležitosti 100. výročí vyznamenání za zásluhy o rozkvět České 

republiky. Ve všech městech zároveň probíhalo kladení věnců a oslavy. Na 

Václavském náměstí se uskutečnila i vojenská přehlídka.  

Pan starosta ke 100. výročí pozval naši třídu k sázení památného 

stromu na louce. Pouštěli i československou hymnu. Poté jsme volně 

běhali a pouštěli draky.  

Tuto událost si budu pamatovat a potom o ní budu jednou 

vyprávět svým synům a vnukům  

(Jakub Chrobok, V. B) 
 



Žáci V. B třídy jeli na výlet do Prahy (líčí Jakub Chrobok) 

13. listopadu 2018 jsme se vydali do Prahy. Proč? V rámci výuky se 

budeme učit o parních strojích, a proto hodláme navštívit Technické 

muzeum.  

Na vlakové nádraží v Havířově mě odvezl můj taťka. V 5: 30 se nás 

sešlo 19 dětí a 7 dospělých. V 6: 07 jsme už konečně jeli regiojetem 

z Havířova do Prahy. Byla tam obsluha a tablety na sedadlech. Ve vlaku 

jsem si nic nekoupil, ale zato svého jídla jsem snědl hodně. Vystoupili jsme 

v Praze na hlavním nádraží a přestoupili na metro ve směru Letňany, 

zastávka Vltavská. Poté jsme chvilku šli do Technického muzea. Na 

expozici bylo mnoho aut, letadel, motorek, foťáků, kol, lodí, parních vlaků 

a létajících balónů. Nejvíc mě na výstavě zaujalo auto, se kterým jezdili 

závody bez pásů a dosáhlo rychlosti až 300 kilometrů v hodině. Bohužel si 

nemůžu vzpomenout, jak se jmenovalo, budu si to muset vyhledat na 

internetu. Za chvilku jsme vyšli ven a šli na Štefánikův most. Pod námi byla 

řeka Vltava. Měli jsme výhled na Petřín a na Pražský hrad. Došli jsme na 

náměstí Republiky, kde je obchodní dům Kotva a Palladium. Prošli jsme 

starými uličkami na Staroměstské náměstí. Dali jsme si tam rozchod. 

Všichni se těšili na orloj, ale bohužel nejel. Byly tam stánky s jídlem, pitím 

a různými věcmi. Koupil jsem si jenom trdelník. Už nás čekalo jenom 

Václavské náměstí, Havlův trh a Mc donald´s. Tam jsme chvilku zůstali a 

potom už jsme šli na hlavní nádraží. Do Havířova jsme opět jeli 

regiojetem. Některé děti už byly unavené a spaly, ale já jsem si hrál na 

mobilu a zkusil wasabi. Domů mě odvezl pan Barabasz.  

Výlet do Prahy se mi moc líbil a jsem rád, že jsem měl příležitost tam 

jet.  

Žáci III. B popisovali oblíbenou hračku. Holky se docela shodly.   

Moje nejoblíbenější hračka je můj plyšáček. Je to pejsek. 

Jmenuje se Beníček, je moc roztomilý. Je hnědý a má černý 

čumáček. Mám ho po svojí sestře Klárce a i proto ho mám ráda. 

Také proto, že je chlupatý a huňatý jako opravdový pejsek. Jezdí se 

mnou na různé výlety nebo na prázdniny k babičce. Každou noc se 

mnou spí v posteli jako ostatní méně oblíbení plyšáci. Někdy si s ním 

povídám jako by byl živý. Protože ho mám moc ráda.  

(Krabcová Julie, III. B)  

 

Moje nejoblíbenější hračka je pejsek. Dostala jsem ho 

k narozeninám. Je roztomilý a plyšový. Mám ho ráda. Hraju si s ním i 

venku. Nejraději na něm mám, že je hodný, chlupatý a malý. Je 

hnědobílý. Jinak oči, nos a pusu má černou. Je u mě v posteli se 

spoustou dalších plyšáků. Hraju si s ním často. Vyplněný je bavlnou 

a vycházím s ním docela dobře.  

(Kolebačová T. III. A)  

 



Žáci IV. A měli za úkol popsat nějakou věc, která je pro ně v životě 

velmi důležitá. Poznáte o jaké věci se jedná?  

Tuhle věc jsem si vybral, protože do ní můžu dát pero, pastelky i 

gumu. Nosím ji neustále v aktovce nebo ji mám na lavici.  

Je středně velká vyrobena z látky a gumy. Zavírá se na zip. Když je 

zavřená, měří 13 cm 5 mm, ale když je otevřená, měří skoro 30 cm. Je 

modrošedá.  

Kdybych tuto věc neměl, tak bych pastelky nosil v kapsách. Jak by mi 

pomohla na pustím ostrově? Napsal bych do skleněné láhve dopis a 

řekněme, že by mě možná zachránila.  

(Daniel Ovčaři, IV. A) 

 

Můj nepostradatelný pomocník  

Budu vám vyprávět o svém nepostradatelném pomocníkovi. Zkuste 

uhádnout, co je to?  

Tato věc je vyrobena ze skla a plastu, má červenočernou barvu. Je 

velká 11 cm, má dvě nožičky. Obvykle ji mám v aktovce v pouzdře.  

Svého pomocníka používám ke čtení a dívání se na televizi a také, aby 

mě nebolely oči a lepšil se mi zrak.  

Díky svému pomocníkovi a slunci bych si mohl na pustém ostrově 

rozdělat oheň. Uhádli jste?  

(Jan Válek, IV. A)  

 

 

Tuhle věc jsem si vybrala, protože je zábavná a můžu s ní komunikovat 

s ostatními.  

Je vyrobený z kovu, má šedočernou barvu, má 10 cm a víc.  

Je určena k volání, psaní a zábavě. Nejčastěji ho používám doma.  

Kdybych ztroskotala na ostrově, mohla bych někomu zavolat, aby pro 

mě připlul.  

(Andrea Rozbrojová, IV. A)  

 



Moje nejlepší kamarádka  

Budu vám psát o své nejlepší kamarádce, je to Nelli Klapilová.  

Je vysoká asi 140 cm a má atletickou postavu.  

Má světle hnědé vlasy, ale většinou je nosí svázané do copu. Má 

kaštanově hnědé oči, které rozděluje nos střední velikosti.  

Co se týče oblečení, Nella má ráda sportovnější a pohodlnější 

oblečení, které využije ve městě i v přírodě.  

Já ji považuji za milou, chytrou kamarádku, která nezkazí žádnou 

legraci.  

Pravdomluvnost, upřímnost a poctivost jsou také její kladné 

vlastnosti.  

Asi jako každý člověk, tak i ona má své negativní vlastnosti, ale o 

žádných ještě nevím.  

Jejím koníčkem je ježdění na koni a taneční kroužek.  

Nella se chová k ostatním přátelsky a hezky. S Nellou se bavím, 

protože je hodná kamarádka.  

(Nikol Knápková, IV. A)  

 

 

 



Žáci V. A psali článek pro dětský časopis.  

Kouzelná skříňka  

Jednoho dne šla Klárka do školky. Jakmile vešla, vystrašila ji její 

kamarádka Lenka. Lenka držela v ruce růžovou hrací skříňku. Když Lenka 

otevřela skříňku, začala tancovat baletka. Klára baletky milovala. Přála si 

být tou nejlepší baletkou na světě. Když byl čas jít domů, Klárka rodičům 

říkala, že by ji chtěla také. Ale Klárka věděla, že skříňku nikdy nedostane a 

ještě k tomu s baletkou.  

Další den ve školce se Lenka vychloubala, vychloubala a zase 

vychloubala. Jakmile Klárka přišla domů, na jejím stole v pokojíčku na ni 

čekala fialová hrací skříňka. Klárka otevřela krabičku a vyskočila z ní 

opravdová baletka. Byla krásná, nádherně tančila a měla věneček 

z kopretin na hlavě. A baletka Klárku vzala do kouzelné říše, kde byly samé 

baletky a baleťáci, jezírka, kopretiny, normálně tam rostly modré růže. 

Když Klárka přišla do školky, ničím se nechlubila, na rozdíl od Lenky. Lenka 

se zeptala Klárky: „Tak co? Co máš lepší než já?“ Klárka si v hlavě řekla: 

Nic, jenom celý život. A tak Klárka přišla domů, otevřela krabičku, opět 

vyskočila baletka a Klárka tančila. A stala se z ní baletka, kterou jste ještě 

neviděli. Zatímco Lenka byla rozmazlená holka, co seděla doma a musela 

mít všechno, co viděla, pořád si myslela, že je nejlepší na světě, Klárka 

tančila, tančila a tančila. A pokud neumřela, tančí tam dodnes.  

(Tereza Ciencalová, V. A)  

 

 

O kouzelných hodinách  

Kdysi žily-byly jedny hodiny. Ale nebyly to ledajaké hodiny. Byly to 

kouzelné hodiny. Jednoho rána přesně v 5: 30 se hodiny rozhodly, že zkusí 

posunout čas o 3 hodiny dopředu. Jakmile se maminka vzbudila, tak 

vzbudila i ostatní v domě. Všichni se vylekali. Jako posledního maminka 

vzbudila tatínka, protože přišel pozdě v noci z práce. Tatínek se polekal, 

dokonce více než všichni ostatní dohromady. A pak se tatínek zeptal dětí, 

kdo z nich si hrál s hodinami. Nikdo nic neřekl. A tak se tatínek zeptal 

maminky, jestli to nebyla ona. Maminka ale také tvrdila, že to nebyla. A 

tatínek říkal, že to taky nebyl. Potom tedy začali všichni v domě pátrat. Po 

dvou hodinách nenašli nic. Pak ale maminka začala panikařit, protože si 

myslela, že děti měly být už ve škole. Ale děti ji uklidňovaly, že je sobota. 

Pátrali dál a dál, ale že by něco našli, tak to ne. Po chviličce si maminka 

všimla, že hodiny na ni mluví, že to ony posunuly čas o tři hodiny. 

Maminka se tedy uklidnila, přestala hledat pod postelí a zavolala děti a 

tatínka, všechno jim to řekla a všechno bylo tak, jak má být. A řekli 

hodinám, aby jim to už nikdy nedělaly.  

(Angela Mohylová, V. A)  

                                             



Koňská hříva  

 

Jednoho slunečného dne prázdnin měly přijet děti na tábor do 

velkého statku. Přijely vlaky plné ať starších či mladších pořád stejně 

natěšených dětí. Paní Wilsonova jen pohlédla na ten dav a musela 

zakročit. „Já jsem madam Wilsonová, budu na vás celý tábor koukat a 

potom vyberu pět nejlepších, kteří budou moct pokračovat v ježdění. 

Tohle je slečna Amanda, která vás bude hlídat, a tohle je Ema, bude vás 

učit jezdit na koních. To bude všechno. Paní animátorky si vás rozeberou.“ 

Všechny děti se odebraly na pokoj, až kromě slavné pětice dětí: Andrea, 

Lucka, Verunka, Laura a Stela. Tyto holky byly prvňačky, tedy budoucí 

druhačky. Nakonec je slečna Ema odvedla a pomohla jim vybalit. Jak se 

všechny děti vybalily, šla jezdit na koně. Andrea a Verunka jely na jednom 

poníkovi a Lucka, Laura a Stela jely na obřím poníkovi. Jak dojezdily, tak si 

naplnily bříška gulášem a šly do pokojů. První problém byl, že voda byla na 

koupání studená a druhý problém byl, že holkám v pokoji chodily myši a 

pavoci, ale to asi všem. Venku byla tma a holky nemohly usnout. 

Najednou v okně zahlédly koňskou hřívu. „Co to je?“ dodala tiše Stela, ale 

nikdo jí neodpověděl. Ráno se všech pět vyděšených holek šlo nasnídat. 

Po snídani všichni obdrželi zprávu, že tu po večeru jezdí slečna Wilsonová 

a že se nemusí bát.  

(Vendula Pavličná, V. A)  

Krteček  

Krteček je pohádka pro malé děti. Pohádka je o tom, že jeden krteček 

si něco postaví, např. domeček, stůl, postel. Nemá rád nudu, proto pořád 

něco vymýšlí. Má hodně kamarádů: motýlka, pavouka, mravenec, kobylku 

a malého ptáčka.  

Za chvíli měla začít zima a zvířátka si musela nasbírat zásoby. Věděly o 

místě, kde bylo všeho dost pro všechny. Je to na louce přes řeku. 

Přemýšlela, jak se tam dostat, a pak řekl krteček, aby postavily most, a tak 

všichni začali stavět. Když postavili most, tak přes něho přešli. Každý si vzal 

zásoby a tak přežili zimu.   

 (Toník Polhoš, V. A)  



Článek pro dětský časopis 

  

Jednou v předaleké galaxii se sešli čtyři vojáci v kosmické lodi. 

Vybuchla mezi nimi veliká válka, ale měli stejnou misi – zachránit svět! 

Jenomže si mysleli, že to nedokážou, protože jsou slabí. Přišel k nim jejich 

šéf a řekl jim, aby nastoupili do kosmické rakety a letěli na Zem. Cestou 

tam se jim porouchaly raketové pohony. Tím pádem museli přistát na 

zemi jménem Venuše. Ale tam bylo horko! Opravili raketu a letěli prima. 

Tam zachránili lidstvo, protože tam řádila příšera. Tu příšeru zneškodnili, 

lidstvo jim poděkovalo. Ti vojáci se vrátili zpátky na svoji základnu. Tam 

dostaly povýšení na velitele armády. Vojáci byli velice šťastní. A ti vojáci 

byli FB.  

(Natálie Štirbová, V. A)  

 

Žáci první třídy se již od začátku roku naučili částečně číst a psát. 

Písmo některých je velmi hezké – posuďte sami. (Eva Dinelli, Vojta Pala, 

Klaudie Kobierská)  

 



  



Žáci III. B psali příběh podle obrázkové osnovy. Moc se jim to 

povedlo – zachovali společný základ a přitom dokázali být 

originální.  

Napadl sníh a jeli jsme s rodiči a sestrou sáňkovat na hory. Po 

příjezdu jsme si vzaly sáně a vyrazily na velký kopec, kde už bylo 

hodně dětí. Několikrát jsme kopec sjely, ale už se nám nechtělo 

chodit nahoru, tak jsme si připevnily sáně na lyžařskou pomu, která 

nás vyvezla na kopec. Při jednom sjíždění jsme najely na hrbol, 

vypadly ze saní, které nám ujížděly z kopce dolů, kde nám je pomohl 

zachytit ochotný lyžař a mohly jsme jít opět sáňkovat. Bylo to velké 

dobrodružství.  

(Zuzana Křištofová, III. B)  

 

Dovádění ve sněhu  

Byl krásný zimní den. Karel a Franta se rozhodli, že půjdou na 

kopec sáňkovat. Karel vzal svoje sáně a šli na kopec. Cesta na kopec 

byla dlouhá a náročná, kluci přemýšleli, jak by bylo fajn, kdyby byla 

na kopci lanovka. Jenže na kopci lanovka nebyla. Kluci se radovali, 

že už jsou konečně na kopci. Franta upadl a ujely mu sáně. Naštěstí 

je neznámý lyžař zachytil. Kluci byli moc rádi, lyžaři moc děkovali. 

Zbytek dne si užili bez ujíždějících saní.  

(Jakub Pasz, III. B)  

Sobotní odpoledne  

V sobotu jsem šla s mojí sestrou Barčou sáňkovat. Vybraly jsme 

si nejvyšší kopec v Těrlicku. Konečně jsme se dostaly na vrchol, byl 

z něj krásný výhled. Při pohledu z kopce na krajinu nám ujely sáně. 

S Bárou jsme se rozběhly, abychom sáně chytily a přitom jsme 

několikrát spadly. Uprostřed kopce nám sáně zachytil kamarád Petr. 

Sedly jsme si na sáně a konečně si užily jízdu z kopce. Bylo to krásné 

odpoledne.  

(Anna Kalulská, III. B)  

 

Příhoda sněhu a ledu  

Kuba a Matěj se rozhodli, že půjdou sáňkovat. Viděli kamarády, 

jak jedou z kopce dolů a chtěli se k nim přidat. Cestou nahoru si 

představovali, že se drží vleku a že by byli nahoře rychleji. Když vyšli 

kopec, Matěj se radoval. První jízda byla děsná. Než stihli 

nasednout, sáně jim ujely. Běželi zpátky dolů a snažili se sáně chytit. 

Naštěstí je chytil lyžař hůlkou. Oni mu za to poděkovali. Sedli na 

sáně a zbytek cesty sjeli dolů a lyžaři ještě zamávali.  

(Baronová Simona, III. A)  



Žáci II. A psali o tom, co je čeká o jarních prázdninách nebo co 

by si během nich přáli prožít. Všichni se na ně moc těšili.  

Na jarní prázdniny se těším, protože pojedeme na hory. 

Pojedeme tam s bráchou, tátou a strejdou. Pojedeme do Rakouska. 

Budeme tam lyžovat. Ve volném čase bych si chtěla hrát, číst si a 

kreslit si. Už se moc těším.  

(Kristýnka Stebel)  

Na jarní prázdniny se těším, protože pojedeme na Slovensko. 

Pojedu tam s babičkou, dědou, tetou, strejdou a s nevlastním 

bratrancem. Budu tam lyžovat a bobovat. Doufám, že se nám nic 

nestane, že nebudeme mít žádný úraz.  

(Viktor Cmíral)  

O jarních prázdninách se chystáme do Itálie. Na prázdniny se 

těším, protože tam budeme lyžovat a jedeme tam s taťkou, 

mamkou a Julinkou. Budeme tam trávit čas s rodinou. A budeme 

odpočívat u čtení.  

(Ella Fleško)  

Právě nám začínají jarní prázdniny. O prázdninách se chystáme 

na hory na procházku. Chtěla bych volný čas trávit s rodiči a u 

televize.  

(Johanka Škrobánková)  

Na jarní prázdniny se těším, protože budu stavět iglú. Přál bych 

si jet do Itálie, protože tam chci lyžovat. Rád bych odpočíval u 

tabletu. Prázdniny budou hezké.  

(Jonáš Kubiena)  

Na jarní prázdniny se těším, protože nemusím vstávat brzo ráno. 

A můžu si odpočinout od školy. A také pojedeme na hezký hotel, 

pojedeme tam s tatínkem, s maminkou, se sestřenicí, s babičkou a 

s dědečkem a ještě se strejdou.  

(Terezka Paciorková)  

O jarních prázdninách pojedeme do Alp v Rakousku. Pojedeme 

tam s mamkou, s taťkou, se sestrou Sarou, s babičkou a s dědou. 

Budeme tam lyžovat. Můžu chodit pozdě spát. Prázdniny budou 

super!!!  

(Anička Álló)  

Chci jet k babičce a k dědovi, protože mají fotbálek. A chci, aby 

se moje sestra uzdravila, abychom si mohli hrát, jak chceme. 

Myslím, že prázdniny budou fajn.  

(Matyáš Guziur)  

 

 



Právě nám začínají jarní prázdniny. Přála bych si jet na bazén. A 

druhý den jet na lyže. A ještě být doma a udělat si úkoly. Také bych 

chtěla trávit čas s babičkou, s dědou a s rodiči. Moc se na prázdniny 

těším.  

(Eliška Tvardková)  

Právě nám začínají jarní prázdniny. Přála bych si jít s mým psem 

na velkou procházku. A ještě bych chtěla postavit sněhuláka a být 

s rodinou. Už se na prázdniny těším.  

(Lenka Sembolová)  

Právě nám začínají jarní prázdniny. Pojedeme za tetou. Těším se 

na skauty, s kterými se chystáme do Havířova a budeme pomáhat 

lidem.  

(Nela Szkibiková)  

Právě nám začínají jarní prázdniny. Těším se na ně, protože u 

nás bude bratranec a budeme ho hlídat. Také pojedeme lyžovat a 

chystáme se na narozeniny od tety a babičky. A přijedou k nám 

kamarádky z Ostravy.  

(Viktorka Štirbová)  

 

 

Právě nám začínají jarní prázdniny. Těším se na ně, protože 

nemusím vstávat do školy a protože 17. 2. možná pojedeme na 

ostravskou burzu zvířat. Tam se půjdeme podívat na králíčky a já si 

možná budu moct nějaké koupit. Jarní prázdniny budou super!  

(Laura Šenovská)  

Přála bych si o jarních prázdninách jet s babičkou, dědou, 

mamkou, taťkou, bráškou a psem Axasem na hory a tam lyžovat. 

Druhý den bych chtěla jet na bazén a třetí den být doma a dělat 

úkoly. Těším se, až si budu hrát s hrčkami a stavět puzzle.  

(Barča Valášková)  

Na jarní prázdniny se těším, protože jedu na hory s taťkou a 

s bratry. Budeme tam lyžovat a bude tam sranda. Danek má 

snowboard, Kuba malé lyže, taťka velké lyže a já střední lyže. Už se 

těším.  

(Štěpán Bolek)  

 

Pololetí i jarní prázdniny jsou za námi. Snad jste byli spokojení 

s výsledky prvního pololetí a prázdny si užili. Teď s chutí do 

pololetí druhého.  

 

Mgr. Šárka Škrobánková  


