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Ahooooj, 

 

tak… a je to tady! Konec školního roku se kvapem blíží a my už podle těch 
správných indicií, jako je např. teplé počasí, školní výlety nebo třeba uzavírání 
známek, poznáváme, že se blíží ta nejoblíbenější část školního roku, a to 
vytoužené LETNÍ PRÁÁÁZDNINY! 

Ve škole už je to teď opravdu pohoda. No, hlavně pro ty, kteří si opravu známek 
nenechali na poslední chvíli. A ti, co to nechali na poslední týden školy, tak 
doufáme, že se zadařilo a polepšili si všude tam, kde potřebovali. Vysvědčení nás 
téměř všechny čeká 30. června, předáme kytky p. učitelkám a učitelům, 
rozloučíme se se spolužáky, pochlubíme se všichni krásnými známkami a 
pochvalami za to, co jsme během toho školního roku zvládli. A potom? 

 

POTOM SE UŽ MŮŽEME TĚŠIT JEN NA TO, CO NÁS VŠECHNY O 
PRÁZDNINÁCH ČEKÁ! 

 

A že toho nebude málo. Jako každý rok pojedeme na několik táborů, do lázní a 
letos také některé z nás čeká pobyt u moře v Chorvatsku. No, léto bude nabité, 
zajisté plné skvělých zážitků. 

A aby nám to čekání uběhlo rychleji, podívejme se na to, co jsme ještě stihli zažít 
do konce toho školního roku. 

Tak šup do toho, čtěte, prohlížejte, bavte se!  

 

 teta Bára a Kristýnka 

 

 



A další semifinálové utkání v basketbalu 2022 

 

V úterý 10. 5. 2022 nám bylo znovu umožněno zúčastnit se semifinálového utkání 
play - off v basketbalu. Utkání se odehrávalo mezi naším úžasným týmem BK 
Opava, který se pyšní svou největší fanouškovskou základnou a mezi brněnským 
týmem Basket Brno. Oba týmy se spolu setkali již po páté. Zápas se odehrával ve 
víceúčelové hale v Opavě a hlásil start v 18. hodin. Od samého počátku fanoušci 
jasně ukázali, kdo je tady doma. Atmosféra, kdy celá hala tleská a pokřikuje do 
rytmu známá hesla, je k nezaplacení. Utkání bylo opět velmi napínavé, ale i přesto 
naši hráči potvrdili svou sílu a dokázali vybojovat další vítězství, s výsledkem 
83:66, a postupují tak do samého finále! 

Celý zápas byl pro nás velkým zážitkem, gratulujeme našemu týmu BK Opava, a 
i když naše hlasivky dostaly zabrat, jsme hrdou součástí tzv. žlutého pekla. 
 
Děkujeme za tuto opakovanou příležitost a už teď držíme palce do finále! 

                                                                                            teta Kristýnka a děti 

 

 



Slavata Triatlon Tour 2022 

Dne 12. 5. 2022 jsme se zúčastnili sportovního odpoledne v rámci akce Slavata 
Triatlon Tour. Jednou ze zastávek celé tour bylo město Karviná, kde jsme se 
dostavili i my. Závodilo nás sedm, celkově v pěti kategoriích. Závodili jsme 
s nadšením a snahou dosáhnout co nejlepšího umístění. Všichni jsme protnuli 
cílovou pásku a se svými výsledky jsme byli velmi spokojeni. Ještě aby ne! 
 
V kategorii předškoláků se umístil na 2. místě Michal, v kategorii nejstarších 
chlapců vybojoval 1. místo Karel a 2. místo David. Každý vítěz obdržel diplom, 
medaili a památeční tričko s logem závodu. My, co jsme nic nevyhráli, jsme 
nemuseli smutnit, pro všechny účastníky bylo připraveno sladké překvapení. 
 
Gratulujeme všem vítězům ke skvělým výkonům! 

Moc děkujeme panu Tomáši Slavatovi za příležitost si zasportovat a zúčastnit se 
této super akce! 

 děti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Výlet do Arboreta 

Dne 14.5 jsme vyrazili do Arboreta. Jela s námi teta Libuška z 5.RS a teta Eva 
ze 4.RS. Vyrazili jsme po obědě na autobus. V Arboretu Nový dvůr jsme viděli 
nádhernou zahradu s okrasnými keři a vzrostlými stromy. Právě kvetly 
rododendrony a azalky. V  areálu byl také velký rybník a v něm ryby, převážně 
kapři koi . Také se nám moc líbila malá zoologická zahrada s osly, ovcemi a 
malými kozičkami, které jsme mohli také krmit. Při procházce parkem jsme viděli 
ohrádku s Osmákem degu. Po parku se procházeli dva pávi, které jsme už z dálky 
slyšeli křičet. Po krásné procházce, kde byl také relaxační chodníček, jsme se 
občerstvili nanukem a odpočinuli si pod rozkvetlým stromem. Celou dobu nám 
svítilo sluníčko a my si s tetami užili báječné odpoledne.   

Nela, 4.RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Sportovní hry mládeže 2022 

V sobotu 21. 5. jsme se zúčastnili Sportovních her mládeže DD v Ostravě, které 
pořádal Dětský domov Na Vizině. Od 9 hod. začaly závody v různých 
disciplínách např. běh na 100m, běh na 800m, štafeta, skok do dálky, skok do 
výšky atd. 

Ze sedmi zúčastněných dětí jsme získali pouze jednu stříbrnou medaili a to v běhu 
na 800m, kterou pro nás vybojovala naše Klára z 6.RS. 

Klárko, srdečně blahopřejeme k úspěchu! 

teta Věrka a děti 

 

  
 

 



Finálové utkání BK Opava a BK Nymburk 2022 

 

V neděli 22. 5. 2022 mělo opět možnost 16 dětí a 2 tety se zúčastnit 
basketbalového utkání ve víceúčelové hale v Městských sadech. Jednalo se 
o druhé finálové utkání našich hráčů z BK Opava a protihráčů z BK Nymburk. 
Už v okolí haly bylo rušno, povšimli jsme si i televizního vozu České televize. 
Celé utkání se totiž živě odehrávalo i v televizi. 

Usadili jsme se na svá místa s výhledem přímo na basketbalový koš. Hala byla již 
naplněna a opravdu nebylo nikde místa nazbyt. I pan komentátor oznámil, že se 
zápasu zúčastnilo více než 3 000 fanoušků. To bylo také znát na celé atmosféře, 
fandili jsme z plných sil, povzbudivá hesla pro hráče už jsme znali nazpaměť. 
Zápas byl napínavý doslova až do poslední chvíle, naši hráči vyhráli pouze o dva 
body, a to 78:76. O to větší radost jsme tak všichni měli. Po ukončení zápasu jsme 
si jako ti správní fanoušci počkali na možnost se pozdravit s hráči. A taky se nám 
podařilo ulovit i pár fotek s nimi. 

Děkujeme za všechny přítomné děti i tety příležitosti se zúčastnit tří 
basketbalových zápasů a prožit tak pořádné herní napětí! 

   teta Bára a děti 

 

 

                                          



Den Policie 

 

V pátek 3. 6. 2022 jsme se s tetou vypravili na akci Den Policie, která se konala v 
Ostravě - Vítkovicích. Po příjezdu na místo nás uchvátilo množství stanů, ve 
kterých byly připraveny nejrůznější aktivity - vybarvování omalovánek s policejní 
tematikou, vyzkoušení si srdeční masáže na figurínách, možnost vyzkoušet si 
služební výstroj a výzbroj, prohlídka a zkouška služebních vozidel aj. V areálu 
probíhaly také ukázky výcviku služebních psů, zásahové jednotky, výcviku koní 
a také zákrok pořádkové jednotky při pronásledování vozidla. 

Den Policie jsme si užili, tohle akční odpoledne bylo super! Děkujeme! 

teta Kristýnka a děti 

 

Na Dni Policie se mi líbilo. Nejvíce se mi líbily policejní jednotky, které 
ukazovaly ochranu lidí zbraněmi. Taky jsem si užil hry, kdy jsem třeba zkoušel 
mířit na terč. Za hry jsme dostali pexeso s tematikou Policie, balonek. Taky jsem 
si zkusil první pomoc na figuríně. 

Lukáš, 6. RS 

 

Jednou v pátek jsme jeli s tetou Kristýnkou na policejní akci. Policejní práce se 
mi líbí. Mně se líbil psovod, pes byl statečný a skvělý. Předvedl nám útok na 
zloděje. Byl to adrenalin! 

Tomáš, 3. RS 

 

 

 

  



Technický kroužek 

 

Kroužek je každé pondělí a začíná od 14.30 do 15.30. Členové kroužku jsou: Erik, 
Klára, Tomáš, Michal, Patrik, Radek a náš strejda Aleš. Vyrábíme různé věci, 
např. pistole na hraní a taky občas stříkáme na kovy, lakujeme, barvíme, vrtáme 
a skládáme. Ještě, že tu strejdu máme.  

Patrik a Radek, 3. RS 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet do Prahy 

 

Výlet do Prahy jsme si doufám všichni užili – já totiž náramně. Vstávali jsme sice 
hodně brzo, ale já jsem na to zvyklá. Když jsme dojeli do Prahy, tak jsme prošli 
Václavské náměstí, viděli jsme Orloj a pak jsme se vydali na Karlův most, celý 
jsme si ho prošli a poté vyrazili na oběd do McDonaldu a na kebab. Sjeli jsme 
tramvají na Náplavku, ta je u Vltavy, tam jsme si sedli a snědli náš oběd. Tam nás 
zaujaly labutě, které tam plavaly. Poté jsme jeli metrem na Václavák, tam jsme se 
stavili do Hamley‘s, kde jsme navštívili zrcadlové muzeum, které jsem prošla asi 
10x. Nakonec jsme se stavili do Primarku, kde nám tety daly nějaký čas rozchod, 
všichni jsme si něco koupili. Na nádraží jsme si koupili něco na cestu zpátky – 
kofolu, bagety a nanuky. Po dlouhém dni jsme nastoupili do vlaku a uvelebili se 
v kupé, vybalili jídlo a odpočívali. Celý tenhle odpočinek trošku narušili Erik 
s Davidem, kteří si sundali boty…. no a asi víte, jak naše kupé „vonělo“! 

Klárka, 6. RS 

Dne 4. 6. jsme jeli na výlet do Prahy s tetami Bárou a Kiki. Cesta vlakem byla 
dlouhá, ale zajímavá, a dokonce si nás pamatovali průvodčí, jak jsme se vraceli. 
Celou dobu byla sranda. V Praze jsme navštívili dost známých míst od 
Staroměstského náměstí až po pražské hračkářství Hamleys, kde jsme navštívili 
zrcadlové bludiště.  Na Náplavce jsme poobědvali a krmili labutě. Cesta zpátky 
do DD byla náročná, jelikož byl každý unavený. Ovšem pokud bude další 
podobný výlet, rád se účastním. Tímto článkem bych chtěl poděkovat tetám za 
doprovod a uskutečnění výletu. 

         David, 4.RS 

 

Úvodem chci poděkovat za příležitost navštívit naše hl. město. Celý výlet byl 
báječný, avšak je mi záhadou, proč v Praze nemají kebab . Z celého výletu mě 
uchvátilo hračkářství Hamley’s. A to hned z několika důvodů, krom toho, že tam 
mají hračky všeho druhu, můžete se pobavit například v zrcadlovém bludišti, sjet 
si klouzačkou z patra do patra a vyfotit se s postavami Marvel. Za mě výlet na 
jedničku. Děkuji za krásný den! 

Aneta, 3. RS 

 

 



     

 

 

 



Oslava Dne děti u nás v DD 

Líbilo se mi různé hry, nejlepší byla hra, kde se oblíkalo. Taky se mi líbilo 
občerstvení, nejlepší byly naše mega šneky, taky mi chutnala z 5. rodinné skupiny 
buchta. Ještě se mi líbila jedna hra, kde jsme si zakryli oči a měli jsme sníst dva 
bonbony, za nějaký čas. Potom se mi líbila hra, co jsme měli kuličku a museli 
jsme za nějaký čas shodit všechny pajduláky. 

Ryane, 2. RS 

Den dětí se mi moc líbilo, bylo to na zahradě a na zahradě se mi moc líbí, je tam 
krásný vzduch, svítí slunko a je tam krásně. Vychovatelé si pro nás připravili 
různé zábavné hry, které mě moc bavily, např. mě moc bavilo, jak jsme si měli 
vybrat pod prostěradlem oblečení, a měli jsme si ho na rychlost obléct, a já sem 
si vybrala bez vidění svetr a dlouhé bílé kalhoty. Potom jsme hráli provázky a 
museli jsme sundat z toho bonbony bez dívání. Mě bavilo celkově úplně všechno, 
protože se ráda účastním různých her a akcí. S Boženkou, Julčou a Terkou jsme 
dělali blbosti a srandy. Sranda musí být a taky že byla a moc mě to všechno 

bavilo.♥            

Kiki, 2.RS 

V neděli odpoledne 5. 6. se konala oslava Dne dětí. Děti se v doprovodu 
vychovatelek sešly zahradě. Děti se mohly účastnit her jako např. pojídání 
marshmallow bez pomoci rukou, skákání žab, převlékání se pod prostěradlem, 
závod v pití dlouhými brčky či shazování kuželek pomocí malých míčků. Do 
soutěží se rovněž zapojili také vychovatelé. Nakonec se rozdalo několik cen. 
V průběhu celého dne měly děti možnost se občerstvit dobrotami a také cukrovou 
vatou. Celé odpoledne vládla soutěživá, hravá a veselá atmosféra.  

         Barbora, 4.RS 

     

 



Moje chtěné/nechtěné narozeniny 

Bohužel mi bylo 14 let, žádnou oslavu jsem nechtěla, ale tety trvaly na tom, že mi 
ji udělají a nakonec jsem byla ráda. Slavili jsme hned v pondělí, přímo v den mých 
narozenin hned, jak jsem přišla ze školy. Všichni na skupině mi popřáli, společně 
jsme si připili a dali dort. U toho jsme si povídali. Poté jsem si byla vybrat své 
narozeninové dárky, jak jinak než oblečení, vždyť mě znáte. Už se těším na příští 
rok, kdy dovrším patnácti let. 

         Tereza, 4.RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet do Hradce n. Moravicí 

Dne 11. 6. 2022 jsme vyjeli z Opavy vlakem na celodenní výlet na Hradec nad 
Moravicí. Jely s námi obě tety Libušky (S. a P.). Cestou na zámek jsme v jedné 
zahradě pozorovali pštrosy. V zámeckém parku v tu dobu probíhal extrémní 
překážkový závod HEROESRACE 2022. Společně jsme prošli celou trasu a 
mohli jsme si vyzkoušet jednotlivé překážky. Z našich dětí si ty nejtěžší 
vyzkoušeli David Z. s Karlem L.  Oba kluci byli velmi nadšeni a chtěli by se na 
tento závod příští rok přihlásit. Menší děti také vyzkoušely několik lehkých 
překážek. Celý den se vydařil, na závěr nám tety koupily fůru sladkostí. Cesta 
vlakem zpět byla pohodlná a rychlá. Byl to fajn výlet a tety nám slíbily, že 
s námi  pojedou  určitě znova.  

   Honza Zerzavý, 5. RS 

                          

 

 



Návštěva odpoledního kina CineStar  

Byli jsme opět v kině, tentokrát na Ježek Sonic2, to byla sranda, pobavilo to jak 
malé tak i velké. U filmu jsme měli každý nějaké malé občerstvení a pití. Já a teta 
Dianka jsme se tam smály a děti se koukaly společně s tetou Pavlou na zajímavou 
scénu, kde Sonic bojoval proti Knucklesovi. Když jsme odcházeli z kina, tak jsme 
si dali fotku u plakátu Já padouch, pak jsme všichni spokojeně odešli domů. 

Míša, 2.RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet do Úvalna 

V sobotu 18. 6. jsme byli s tetou Bárou a celou 4. RS v Úvalně. Šli jsme na 
zrcadlové bludiště, kde byly také strašidelné obrazy, které se hýbaly, když jste se 
přiblížili. Bylo to moc dobrý! Poté jsme šli na rozhlednu a pod rozhlednou jsme 
šli hned na koupaliště. Bylo to tam moc pěkné! Všichni jsme jezdili na tobogánu, 
který byl super. Myslím, že jsme si to všichni užili a byla bych ráda, kdybychom 
tam jezdili častěji! 

Boženka, 6. RS 

V sobotu dne 18.6 jsme se nachystali k výletu společně s  6RS. Vyjeli jsme směr 
Úvalno, kde jsme jeli asi 20 minut, pak jsme vystoupily a dali se směr Na Rychtě, 
kde jsme objevili historické obrazy a strašidelné obrazy. Moc se nám tam líbilo, 
ale bohužel jsme se museli vydat dál. Další stanoviště byla rozhledna. Na 
rozhledně byl krásný výhled do krajiny, ale nemohli jsme se dočkat k vodě. Měli 
jsme štěstí, že byla hned pod námi, takže v takovém vedru jsme nemuseli chodit 
daleko. Ve vodě jsme si to všichni náramně užili. Výlet se všem velice líbil, chtěli 
bychom si ho zopakovat. S pozdravem, 

         Markéta, 4.RS 

            

 

 



Na konec… 

 

Poslední číslo Domováčku v tomto školním roce je za námi. Bylo plné článků a 
fotek o tom, co jsme všechno společně zažili a zvládli. 

 

Teď už jen opravdu uvítat léto s otevřenou náručí, ať je plné sluníčka, pohody, 
smíchu a odpočinku. Ať do toho nového školního roku vkročíme plni energie a 
vzpomínek, o které se následně podělíme se spolužáky nebo učiteli. 

Dávejte na sebe o prázdninách pozor, i když to zní jako pouhá fráze, není nic 
důležitějšího než vaše zdraví. Při všech aktivitách, ať už jízda na kole, hra fotbalu 
nebo procházka, koukejte okolo sebe, nefrajeřte, poslouchejte zodpovědnou 
osobu. Jenom tak máte zaručenou cestu k tomu, abyste si léto a všechny aktivity 
s ním společné, užili naplno a bez úrazů a bolístek. 

Za redakci Domováčku chceme všem dětem, tetám a strejdům poděkovat za 
úžasnou spolupráci při tvorbě našeho časopisu, bez vás by to nebylo ono! Užijte 
si prázdniny tak, jak nejlépe umíte a chcete. Mějte se krásně a v záři se budeme 
na vás všechny těšit! 

  

                                                                       za redakci teta Bára a teta Kristýnka 

 

  


