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Školní výlet na Helfštýn 

 

Letošní školní výlet na Helfštýn jsme pojali lehce tělovýchovně. 

Autobus nás sice dovezl na parkoviště pod hradem, ale odtud to bylo 

ještě pěkných pár kroků do kopce. A protože jsme měli dost času, 

obešli jsme rozlehlé hradiště celé kolem dokola a z vyvýšených míst 

popatřili zrakem na zdejší kraj. Ačkoliv silnými zdmi obehnané 

obranné sídlo nikdy nebylo dobyto, naše nebojácná výprava do jeho 

útrob pronikla vcelku snadno. Naplánovaná byla prohlídka 

s průvodcem, během níž jsme ocenili i vystavené práce kovářských 

mistrů. Poté jsme seběhli do lanového centra zbudovaného na kraji 

lesíka pod hradem, kde si děti daly řádně do těla. Poslední zastávkou 

bylo nedaleké městečko Lipník nad Bečvou, jehož cukrárny a 

obchůdky nás osvěžily a schovaly před únavným horkem. A pak už 

hurá domů… Výlet se podařil na jedničku s minimálně dvěma 

podtržkami! 

 

 

Druhá hadí přednáška 

 

V pátek 20. 6., před posledním plaváním, k nám opět po dvou letech 

zavítali tři mladí muži z Klubu teraristů Rousínov. Ondřej, Petr a 

Zdeněk nás seznámili se zajímavostmi ze života tvorů, z kterých má 

hodně lidí strach anebo přinejmenším respekt. Viděli jsme fotografie 

největších či nejkrásnějších druhů těchto plazů a samozřejmě nám 

bylo umožněno, abychom si jejich chovance pohladili a prohlédli 

zblízka. Krajta Bert už půl roku drží půst, tak jsme museli být v klidu, 

aby nebyl vystaven stresu a konečně dostal chuť k jídlu (raději jsme se 

drželi dál, kdyby tu chuť zrovna dostal  ). Přednáška na velmi dobré 

úrovni zaujala všechny a ti, co je zajímalo víc, dostali fundovanou 

odpověď. Na závěr jsme si mohli prohlédnout a na chvíli půjčit 

velkého švába, který s radostí lezl do rukávů  . Budeme se těšit zase 

někdy na viděnou. 



Výlet do Švábenic 

 

Výlet do Švábenic je tradičním zpestřením konce školního roku. 

Tentokrát byla pro děti připravena hra ve stylu šípkované. Po příjezdu 

se naše drobotina rozdělila na dva týmy, které s krátkým časovým 

rozestupem vyrazily směr myslivecká chata. Po cestě je čekalo šest 

předpřipravených stanovišť s rozmanitými vlastivědnými a 

přírodovědnými úkoly. Po setkání v cíli jsme sečetli výsledky a 

vyhlásili vítězné mužstvo (a ženstvo). Smyslem hry samozřejmě 

nebylo vybuzení rivality, ale naopak posílení spolupráce a fair play, 

a proto oba týmy dostaly možnost najít část pokladu schovaného 

nedaleko chaty. Nakonec si všichni opekli obligátní špekáček a lehce 

zmoženi se vydali zpět do městyse. Závěrečnou zastávkou byla místní 

cukrárna a pak už hupky dupky na autobus do rodné vísky. 

 

 

Veselé i smutné loučení s páťáky 

 

Konec školního roku nepřináší jen radost, ale také trochu smutnění. 

Neradi a nedobrovolně se musíme rozloučit s žáky pátého ročníku, 

kteří odchází na druhý stupeň do větší školy, zpravidla na Základní 

školu Nádražní 5 ve Vyškově. Rozlučka „s povedenou pětkou“ 

proběhla opět v kulturním domě a navázala na soutěžní notu ze 

švábenického výletu. Soutěžilo se však jen lehce, spíše se tančilo a 

dovádělo a jedlo a pilo jako na správné oslavě. Budete nám 

chybět Dominiku, Veroniko, Michaeli, Radko a Šimone! Ať se vám 

daří a na shledanou ve škole či družině, kde jste vždy vítáni ! 

 

 

Vysvědčení a „slavnostní zahájení“ prázdnin 

 

Další školní rok je za námi a před námi jsou prázdniny a dovolená. A 

léto a slunce a moře a les a vůně špekáčků a procházky pod hvězdnou 

oblohou a čtení na dece v trávě a... každý nechť si doplní dle libosti a 

možností. Vysvědčení bylo rozdáno a my doufáme, že všem udělalo 

aspoň malou radost. Smutný nevypadal nikdo, ale jestli v hloubi duše 

byl, měl by zahloubat i ve své mysli, zdali udělal dost proto, aby mohl 

dnes spokojený a šťastný být. Prázdniny ale mají všechny děti - nejen 

ty se samými jedničkami! Tak si jich všichni dosyta užívejte!!! 



Děkujeme paní starostce za zájem o náš školní život, p. Burianovi za 

aktivní účast na akcích pro děti, p. Jenáčkové za péči o naše prostředí 

a spoustu dobrých nápadů a všem rodičům žáků za spolupráci a 

podporu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dort ve tvaru srdce. Pět růží – 3 tmavě červené jako kluci, 2 světlé 

jako holky  = 5 mých skvělých páťáků. Za krásné srdce děkuji moc! 

V tom mém zůstanete už navždy, jako všichni ostatní, kteří prošli 

mým životem. 

Přeju vám hodně síly, štěstí, chuti do života a víry v sebe. 

 

                                                                                          Eva Chourová 
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