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Ahoooooj, zdravíme tebe, tebe i tebe! 

Podzimní čas již odchází, avšak přichází něco lepšího! První číslo Domováčku 

v tomto školním roce! 

Někteří se už nemohli dočkat začátku školy, někdo by si rád ještě prázdniny 

prodloužil a pro někoho nastala premiéra! Tímto gratulujeme Míšovi z 5. rodinné 

skupiny, že se mu ve škole podařil ten nejlepší start! Ostatním přejeme pevné 

nervy, motivaci a získávání těch nejlepších známek! Aneb jak se říká: „Těžko na 

cvičišti – lehko na bojišti“.  

I když se začátek školního roku nese především v duchu školních povinností, tak 

i přesto jsme si tento čas dokázali náramně užít a zpestřit různorodými aktivitami 

a výlety. Užili jste si je, tak jako my? A na co vzpomínáte nejraději? ☺  

Venku nám to ještě pořád hraje všemi barvami, je odstartováno období čajů, 

pohody, teplého oblečení a brzy očekáváme svatého Martina na bílém koni. Poté 

nás čeká zahájení adventního času, který má nepochybně své kouzlo. Těšíte se na 

vyrábění, zdobení a pečení? A už víte, co si budete letos přát? ☺ 

Poslední měsíce nám umožnily prožít opravdu mnohé, pojďme si to tedy společně 

připomenout!  

Přejeme všem hezké chvíle a úsměv a tváři při čtení ☺  

 Teta Kristýnka a teta Libuška 

 

 

 

 



Letní tábor v Chorvatsku 2022 

 

V červenci jsme jeli na zájezd do Chorvatska na Makarskou Riviéru, kde jsme 

strávili krásný týden. Moc jsme si to užili. Moře bylo krásně čisté a sluníčko nám 

také přálo. Chodili jsme na večerní procházky po pláži, a také jsme jeli lodí, kde 

jsme si dali rybu a pak jsme krmily racky. Výlety tam byly obzvlášť super. 

Myslím si, že jsme si pobyt v Chorvatsku užili. Kolektiv byl také fajn. Večer jsme 

hráli táborové hry, u kterých se všichni nasmáli.  

                                                                                 Ester a Anet, 3. RS 

 

V červenci se 8 dětí zúčastnilo 14denního tábora v Chorvatsku. Jeli jsme do 

městečka Podaca na Makarské riviéře pod záštitou Střediska volného času 

v Bruntále. Během pobytu se nám věnovali zkušení vedoucí, kteří pro nás 

připravili pestrý program. Nechybělo opalování na pláži, koupání v moři, kde 

jsme mohli využít i skákacího hradu, procházky do blízkého Gradace, jízda na 

raftech, šlapadlech a mnoho dalších aktivit. Nejvíce se nám však líbila plavba lodí 

na poloostrovy Trpanj a Hvar, kde jsme si prošli okolí, nakoupili suvenýry 

či nějaké dobroty. V jeden podvečer jsme měli možnost vydat se na zříceninu 

válcové obranné věže, které se říká Kula a tyčila se na skále přímo nad naším 

ubytováním, bylo to kouzelné! Moc děkujeme sponzorům, SVČ v Bruntále 

a taktéž vedení za zprostředkování příležitosti zúčastnit se pobytu u moře a prožit 

tak skvělou letní rekreaci plnou nezapomenutelných životních zážitků!     

          Míša, 4. RS  

 

U moře se mi líbilo. Měli jsme hezký výhled z balonu na moře a mohli jsme 

pozorovat západ slunce. V Chorvatsku bylo často teplo, mohli jsme se osvěžit 

v moři nebo si dát výbornou zmrzlinu. Nejvíce se mi tam líbilo to, že jsme jeli na 

šlapadla. Jeli jsme daleko od břehu a tam jsme se mohli vykoupat v hluboké vodě, 

ale také jsme museli při koupání dávat pozor na mořské ježky, ale to nám nemohlo 

zkazit prázdniny u moře. V moři jsme s Klárou a Davidem jsme lovili kraby, ale 

pak jsme je pouštěli zpátky do moře. Nakonec jsme si to tam užili a bylo to fajn. 

          Míša, 1. RS 

 

 



   

                   

                         

 



Michal Lukáš Melichárek a nástup do 1. třídy 

 

Tak už mi to začíná, penál, knížky, svačina …. 

Blahopřejeme Michalovi k úspěšnému nástupu do 1. třídy a doufáme, že si tam 

najde ty nejlepší kamarády a vše mu půjde od ruky! 

          Celá 5. RS   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nové začátky 

 

Ahoj, tak co, jaký byl 1. den ve škole? Ten můj byl stresující ale zároveň veselý 

byla to moje nová škola a zároveň také třída, našla jsem si zde i nové kamarády. 

Snad jste si ten den užily jako já ☺ Přejí vám všem klidný průběh školního roku 

a ať máte dobré známky a jde vám to! 

          Malvína, 1. RS 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Já a 4. RS 

 

Od září jsem byl přiřazen na 4 rodinnou skupinu. Zvykl jsem si tam rychle, snažím 

se chovat dobře. Mou motivaci je, abych se dostal za Davidem Z. do startovacího 

bytu. Straně moc si to přeju. Vím, že nemám ve škole moc dobrý prospěch, ale 

budu se snažit do toho dát vše. Líbí se mi na skupině kvůli tomu, že mám dvě 

skvělé vychovatelky tetu Verču a tetu Evu. Vím, že to nemají se mnou občas lehké 

(to snad nikdo), ale snaží se mi dát lásku, kterou mi doma nedali. Děkuji. 

          Lukáš, 4. RS 

 

 

 

 

 

 

 



Angličtina Helen Doron – Do you speak English? 

 

Od začátku školního roku jsem začala chodit na doučování AJ do Helen Doron. 

To je jazyková škola v Opavě, šla mě doprovodit a podpořit celá má rodinná 

skupina. Na první hodině jsem měla rodilého mluvčího, ale to mi moc 

nevyhovovalo. Měla jsem možnost přejít do jiné skupiny a tam je to mnohem 

lepší! Doufám, že mi to tam půjde! 

  Klára, 6. RS      

 

    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Náš Kája a dveře do světa 

 

Když do života vcházím, všechny dveře otvírám…. 

Karlovi blahopřejeme k dosažení zletilosti, získání výučního listu a zdárnému 

vykročení do samostatného života. 

          Tety a 5. RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotbalový turnaj 

 

O fotbalovém turnaji bych se ani moc nechtěl vyjadřovat, protože to pro nás byla 

víceméně potupa, ale co už. Děti, od kterých jsem čekal hodně, neudělaly nic a 

některé, od kterých jsem nečekal nic, tak udělali dost, takže bych si chtěl svoji 

reputaci napravit, ale zatím není kde. Takže nic moc, prohráli jsme. Věřím, že 

z příštího turnaje si přivezeme výhru. 

          David, 4. RS 

 

      

 

 

                                                               

                                         



Stezka v oblacích aneb vzhůru do oblak 

 

Na začátku října jsme jeli na stezku v oblacích. Sice jsme byli ze začátku zmatení, 

protože jsme nevěděli kudy kam, ale nakonec jsme našli správnou cestu. Sedli 

jsme si na lanovku a jeli jsme, až nahoru byla tam celkem zima, takže jsme se 

museli pořádně obléct, ale v tom nám nic nebránilo užít si den na plno. Jak jsme 

šli na tu vysokou stavbu, tak jsme pozorovali nádhernou krajinu, mohli jsme si 

všimnout dlouhého mostu. Jak jsme byli na hoře, tak se zdálo všechno tak malé, 

ale bylo to překrásné. Dolu jsme se všichni těšili, protože byl řízek s bramborem. 

Dolů jsme šli všichni pěšky, sice se nám některým nechtělo, ale nakonec jsme to 

všichni i s tetami zvládly. 

          Míša, 1. RS 

 

V sobotu 1. 10. jsme jeli na výlet na Stezku v oblacích. My jsme jeli autobusem. 

Když jsme tam přijeli, tak jsme šli na lanovku. Ta nás vyvezla nahoru, pak jsme 

šli na Stezku v oblacích. Nahoře byla velká síť a pod ní jen mraky, ale já sem tam 

nešel, protože jsem měl strach, že spadnu. Prošel jsem si tunel. Potom jsme sešli 

dolů lesem a kolem velkých kamenů. Došli jsme na oběd, měli jsme řízek a 

brambory. Mňam! Potom už jsme jeli autobusem domů. Mně se to moc líbilo! 

          Lukáš, 6. RS 

 

Dne 1. 10. jsme společně jeli na stezku v oblacích do Dolní Moravy. Nahoru jsme 

vyjeli lanovkou. Přestože se někteří báli, tak jsme to zvládli. Nahoře nás čekala 

stezka v oblacích. Hrozně tam foukal vítr. Kousek před vrcholem někteří s tetou 

Kristýnkou vyzkoušeli zkratku - síťový tunel, který vedl o patro výše. To byl ale 

nádherný výhled. Všichni jsme se vyfotili a šli pomalu dolů, a i když se nám už 

nechtělo šlapat, protože nás bolely nohy, tak jsme se těšili na oběd - na řízek s 

brambory. A pak už nás čekala jen cesta autobusem domů, na které některé děti 

usnuly. Výlet se nám všem velmi líbil a doufáme, že se ještě někam podíváme.   

             Markéta, 4. RS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme tady! 

MŇAM! 

Ufff! Tak vysoko to není… 

Ten výhled! Wow! Jo 

a…kdo by to sjel? 



    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Já na to 

mám! A tak 

si vyskočím, 

tak si 

poskočím! 



Návštěva blízkých 

 

V neděli 2. 10. jsme byli na Městském hřbitově v Opavě, protože jsem chtěla 

navštívit místo, kde „bydlí“ moje maminka a babička. Teta Kristýnka, Klárka a 

Lukáš šli se mnou, abych nešla sama. Pomohli mi pouklízet náhrobky mé 

maminky a babičky. Společně jsme ozdobili hroby, Lukáš natrhal kytičky do vázy 

a zapálila jsem svíčky svým blízkým. 

Je důležité vzpomínat na ty, co tu už s námi nejsou. Já moc děkuji, že jste se mnou 

šli, i když jste nemuseli a toho si moc vážím! 

         Vaše Boženka, 6. RS 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Procházka do parku 

 

S tetou Diankou jsme šly na hřiště, které je v parku na Ptačím vrchu, kde se mi 

moc líbilo. Na stejné hřiště jsme šly i se strejdou Pepou a taky to bylo moc fajn, 

cestou zpět jsme šly posbírat pár kaštanů, které potřebuji do výtvarné výchovy, 

už se těším, až z toho něco ve škole vyrobím.  

          Salma, 2. RS 

 

                  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet na kolech do městských sadů 

 

V sobotu odpoledne dne 8. 9. 2022 vyrazily děti společně s tetou Pavlou na celo-

odpolední vycházku do Městských sadů na kole. Cestou se děti učily jezdit podle 

pravidel silničního provozu, ohleduplnosti k ostatním. Na místě jsme se 

dostatečně vydováděli na velkém dětském hřišti, nasbírali jsme barevné listy, 

kaštany a poseděli si u limonády. Společně jsme dojeli až ke splavu a nazpátek do 

DD. Výlet se mi líbil a rád pojedu na další. 

          Michal, 5. RS 

Výlet autobusem do Raduně 

 

V sobotu odpoledne dne 10. 9. 2022 jsme vyrazili společně s tetou městskou 

dopravou na odpolední výlet do Raduně. V autobuse jsme si vyzkoušeli 

samostatně koupit jízdenku. Vystoupili jsme u školky a vyzkoušeli místní dětské 

hřiště. Nejvíce se nám líbilo na lanovce a trampolíně. Poté jsme vyrazili 

prohlédnout si zámek a jeho okolí. Na zpáteční jsme šli kolem rybníka, pozorovali 

jsme labutě a nasbírali žaludy na společné tvoření. Cestování autobusem se nám 

moc líbilo.                                                              

          Barbora, 5. RS 

   

                                                  

 

                                                       

 



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 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je to tady! Mám 18! 

 

Dne 2. 11. 2022 proběhla má dodatečná oslava 18 narozenin na mé rodinné 

skupině. Oslavu mi uspořádala teta Baruška, teta Kristýnka a také se na tom 

podílely děti z mé skupiny. Oslava byla super, atmosféra i nálada byla úžasná. Už 

jsem zletilý a budu se snažit podle toho chovat. Chci moc poděkovat tetám a 

dětem ze skupiny, že mi připravily oslavu. Moc si toho vážím a jsem rád, že je 

mám.  

          David, 6. RS 

                                                    

                              



Závěrem…. 

 

S tímto číslem jsme si dali načas, avšak jak to tak bývá začátek školního roku je 

vždy fičák! Však to znáte…I přesto, že se toho na nás valilo hodně, byl čas i na 

zábavu. Důkazem jsou krásně prožité výlety a společné chvíle. V dalším čísle se 

můžete těšit minimálně na předvánoční přípravy, krásu Vánoc a Nový rok. Kdo 

už se teď nemůže dočkat bramborového salátu a vanilkových rohlíčků?! ☺ 

Přejeme vám tedy všem, ať se vám daří, a to nejen ve škole, ale také v osobním 

životě. Nezapomeňte, že v každém dni lze nalézt něco pozitivního. Užívejte si 

krásných posledních podzimních dnů a nezapomeňte si pomalu vytahovat čepice 

a rukavice! Mějte se krásně a v zimním čase se zase setkáme. A kde? No přece 

tady, v našem Domováčku! 

  

                                                                                   teta Kristýnka a teta Libuška 

 

 

 


