
Píšeme o tom, za co 

jsme rádi, co nám 

dává pěknou a  

úsměvnou  

vzpomínku, protože 

každá hezká 

vzpomínka vede ještě 

ke krásnější 

vzpomínce. A my 

tady na těchto 

stránkách chceme 

ukázat jak je nám 

fajn.    



O prázdninách jsme byli 
z nadace Hajdy Janků 
v Novém Jičíně, kde 
bylo pro děti 
připraveno spousta 
zábavy. Hostem byl 
také zpěvák a herec V. 
Hron, který s dětmi 
zatančil a zazpíval. 
Připraveny byly také 
atrakce jízda na koni, 
skákací hrad, opékání 
párků, chytání ryb, 
apod. 
Děti dostaly také 
spoustu sladkostí a 
dobrot. program se 
všem moc líbil.    
               teta 
Zuzka 



Léto končí 
Prázdniny už skoro končí, 

léto už se s námi loučí, 

zase začne škola, 

a budeme sedět doma ? 

 

 

 

Na Ondřejníku s tetou Zuzkou a Radkou bylo krásně. 



 

Ještě týden a jde se do školy. Kdo se těší?  

 

Na kamarády určitě všichni. 

………………………………………………. 

                Naše škola 

                Už jen týden volna mají, 

                 a do školy pospíchají. 

                 Prvňáci jdou s nadšením. 

                 Moc se těší, to já vím! 

 

                                                  Puberťák se taky těší, 

                                                      ten však ale problém řeší 

                                                   jak na sobě nedat znát, 

                                                že má školu taky rád. 

 

                                                   Jó, nastanou povinnosti. 

                                             I zábavy bude dosti. 

                                               Přijdou noví kamarádi. 

                                                      Vždyť do školy jdou všichni 

rádi! 
 

 

A jdeme  do nové školy. 

1. září jsme šly poprvé já, Denča a Káča do školy 

pro učně, která je při Střední škole ve Frýdku . 

Náš obor je cukrář a té škole se říká „Skleník“. 

Už máme i praxi. Jsme rozděleni do tří skupin. Já 

jsem s Káčou a Denča je sama.  Na praxi pečeme 

na objednávky a do školního bufetu. Pečeme 

např. : koláče, větrníky … Ještě děláme  

marcipán, z kterého modelujeme třeba kočky, 

myšky, slony, berušky atd. A hodně u toho 

ujídáme.        Verča 1.RS  

            ůj dětský domov. 

 Jsem v dětském domově a ani mi to nevadí, protože doma jsem neměla  tolik 

kamarádů jako tady!!! :) Tady se mi líbí. Je tu všechno co bych potřebovala a co 

většinou chci. 

Taky jezdíme hodně na výlety a na procházky. Máme kousek Olešnou přehradu, tak 

tam někdy jezdíme na bruslích :-). Nejvíc mě baví na bruslích objet celou Olešnou . 

Je to velká zábava a i ty kopečky jsou skvělé .  

Taky někdy si  zajezdíme na bruslích jen tak před domovem na hřišti nebo si 

zakopeme míčem anebo hrajeme  házenou do koše. Na skupině hrajeme plno her, 

vyrábíme nebo kreslíme různé  .  A některé děti, které umí a chtějí tančit,  jezdí s 

tetou Zuzkou do Prahy trénovat a pak soutěžíme mezi domovy  o medaile a různé 

ceny. Já jsem dokonce jedna z nich. Někdy dostáváme od různých sponzorů nějaké 

dárky a jezdíme s tetou Zuzkou na různé akce.... :) A někdy když mám problém, tak 

jdu za , svěřím se jim a ony mi ze vším pomůžou a poradí.   

Prostě v domově nikdy není nuda!!! V domově mě to baví a jsem tady spokojená. 

                                                                              Lucie 4.RS  



Zoo Zlín.    
 V sobotu ráno jsme vybrané děti jeli do zoo Zlín  Moc se každý těšil a já taky. Nejraději jsem se tam 

bavila s holkami. Jeli jsme docela dlouho autobusem,ale nikomu to vůbec nevadilo . Jak jsme konečně 

přijeli do zoo, jsme čekali před vchodem než se zaplatí vstupné. Když bylo zaplaceno a měli jsem lístky, tak 

jsme vstoupili do areálu a měli jsme sebou takovou maličkou mapku a podle ní jsme se řídili. Pak jsme měli 

namířeno na takový menší zámek, ale první jsme dorazili k opicím no... ani nevím jestli to byly opice :D a ty 

opice vlastně byly úplně maličké tak se mohly dostat přes mřížky a najednou se podívám a už některé 

opičky jsou venku a moje kamarádka měla v ruce jablíčko trochu okousané a ta opička mířila přímo na ní. 

A když se kamarádka otočila, tak jenom viděla, jak ta opička jde k ní. Kamarádka se polekala a raději 

jablíčko vyhodila. Potom, jak jsme byly kousek od opiček,  tak jsme dorazili na zámek. Zámek byl moc 

krásný, moc se všem líbil. Když jsme vešli dovnitř, tak nám ukazovali a říkali kdo v tom zámku bydlel a 

různé informace. Bylo to moc zajímavé. Asi po 2 hodinách jsme vyšli ze zámku a šli jsme o kousek dál a 

tam byla taková menší hospůdka, tak jsme si tam sedli a kdo měl penízky, tak si mohl  něco koupit . Když 

jsme zase vyrazili dál, tak jsme se šli kouknout / sice nevím jestli tomu říkám dobře/ do proskleného 

pralesa. Tam bylo hrozné vedro až k padnutí  . Byly tady různé ryby a taky někde hadi a zase malinké 

opičky . Potom jak jsme vyšli ven, tak jsme se šli podívat na tuleně atd…Byl to velký zážitek. Všem se 

výlet líbil a mě taky .-). Bylo spoustu srandy a taky jsme se něco nového 

dozvěděli.                                                                                                                          Martina    5.RS    

Podzim v DD – hrajeme si na hřišti 



Návštěva umělecké výroby soch ze dřeva   a  výstavy v  Ostravě - Bělském lese. 
Na místě výstavy nás očekával  umělecký sochař ing. Cidlík. Děti si prohlédly jeho hotové sochy a shlédly i jejich vytváření. Děti měly spoustu dotazů, akce se jim 

líbila.                                                                                                                                                                                                                                        strejda Láďa 

 
Výlet na Visaláje 
Z Frýdku –Místku jsme vyjeli až na Visalaje autobusem. Děti před restaurací pojedly a byly seznámeny s historií  restaurace. Poté jsme se po žluté vydali k Bílému 

kříži. Cestou se děti zaujaly hrou hledání stop medvěda, soutěžily o nejrychlejší nalezení předmětu a překonávaly sportovní úkony. Určovaly stromy a květiny. U 

Bílého kříže jsme se seznámili s jeho historií, děti přednesly nahlas psané dějiny z poutače. Všichni jsme pojedli a tou samou cestou jsme se vrátili k autobusu, který 

nás zavezl zpět do Frýdku. Děti cestování hodně baví, pochmurné počasí jim vůbec nevadilo.                                                                                             teta Jana                                                                                                                    

 

 Taneční vystoupení – Už ty pilky dořezaly v Národním domě v Místku. 
Taneční vystoupení bylo ke Dni sociálních služeb, které pořádalo město 

Frýdek Místek.  Děti zatančily taneček Už ty pilky dořezaly a  tanec Hip Hop. Sklidily velký potlesk.                                                                                 teta Zuzka                                                                

 

Dětský den s projektem  Rozhlédni se!     Místo určení Kopřivnice, Technické muzeum. 
Po příjezdu na místo akce obdržely děti registrační náramky, ale čas interaktivního školení byl vzdálen. Prošli si tedy celé technické muzeum a na základě informací 

o dalších akcích v Kopřivnici, se celá skupina přesunula na Náměstí TGM, kde byl start pochodu generací. Trasa vedla historickými zákoutími okolních kopců a 

končila na lyžařské chatě v Kopřivnici. Děti po cestě plnily zajímavé úkoly a nakonec je čekalo slosování o zajímavé ceny. Po absolvování pochodu se celá skupina 

vydala zpět do muzea, kde absolvovala interaktivní školení bezpečnosti silničního provozu, na jehož základě plnily úkoly v prostorách muzea. Na závěr byly děti 

odměněny za splněná stanoviště a dostali i malou svačinku domů.                                                                                                                                          Strejda Kuba 

 

Diskotéka u nás v DD – pořadatel p.Skála  
Diskotéka začala v odpoledních hodinách a pro hezké počasí se konala se před DD. Děti se ze začátku styděly, málo se zapojovaly do tance,musely být více 

motivovány vychovateli / hry, společný tanec,taneční soutěže/.                                                                                                                                                teta Dana 

 



 

 

 

 

• Bazén. 

• V neděli jsme se chystali celá rodinná skupinka 

na krytý aquapark + 2 kamarádky z jiné 

skupinky. Teta nám řekla,že si máme vzít 

nějaký malí batůžek a do toho jsme si měli dát : 

svačinku, pití, sprcháč a šampón. Plavky jsme si 

mohly už obléct v domově. Teta nás všechny 

zavolala do kuchyně a dala nám podepsat něco 

o bezpečnosti a taky nám řekla, že se tam 

nesmí běhat, jinak si půjdeme sednout. 

•  Když jsme měli všechno hotovo, tak jsme vyšli 

a zrovna sněžilo, takže to bylo super. Akorát 

nám byla trošičku zima, ale jinak se to dalo 

přežít . Potom, jak jsme tam dorazili, tak teta 

zaplatila a pak už jsme mohli do vody se jít 

čvachtat.   

• Když byli všichni ve vodě, tak chtěli jít jedině na 

tobogán. V tobogánu byla velká sranda. Všichni 

jsme si to užili. Byli jsme tam asi  

• 2 hodiny, ale připadalo mi to jako kdybychom 

tam byly celý den....S kamarádkami jsme si i 

chvíli plavali  mimo tobogán, jen tak... a pak 

přišla chvíle, kdy už jsme museli odejít.  

Všichni jsme šli do šaten rychle se převlíknout 

abychom neplatili o něco více. To jsme nechtěli. 

V kabince na převlíkání byla švanda. Pak jsme  

odevzdali čipy a šli všichni zase do domova. 

Moc jsme jsi tam užili, bylo 

fajn.                                               Lucie  4.RS 

 



  

 
V listopadu jsme na skupině vyšívali. Všichni – holky  i kluci. Teta nám nakreslila na 

látku obrázek a my jsme  vyšívali zadním stehem, jako bychom kreslili. Byla u toho 

sranda.                                                                                                             Kuba 

3.RS 

 

 

Prckové sportují…. 

 

 

Jedno velké hřiště, 

fllorbalová hokejka,  

míček,  

šikovné ruce,  

zápal do hry,  

dobrý trenér  

a je velký  zápas. 

 

 



 

Finálové závody 
Projekt: 
Hejbejte se a 
zpívejte s 
Hankou 
Kynychovou 
Soutěžení se konalo v Praze v klubu 

SASAZU. Nejdříve jsme měli 

prostorové zkoušky a pak probíhal 

rozřazovací závod. 

Náš DD měl 2 družstva ve 

 finále-aerobic junior a muzikál. 

Ostatní postoupili do Superfinále. Ve 

finále jsme získali  nádherné ZLATO 

za aerobic junior a BRONZ za 

muzikál Čerti. V superfinále se nám 

nepodařilo  získat medaily, ale děti 

byly  úžasné. Měli v této kategorii 

hodně velkou konkurenci.  

 

V kategorii Mini kadet nám medaile utekla o vlásek. Celý program 

jak dopoledne, tak i odpoledne zpestřila řada zpěváků, herců, např.: T. Mmaxová, 

 H. Vondráčková, P. Kotvald, O. Lounová, se kterou si náš malý Silvestr zatančil na 

pódiu. Dále tam byla Gunčíková, H. Janků, K. Brožová…Děti sbíraly podpisy pro 

 pěknou vzpomínku. Vyhráli jsme vstupenky na muzikál „Kapka medu pro Verunku“. 

Velkým překvapením bylo 1. místo „teta roku 2012“ pro tetu Zuzku.  

Tohoto hodnocení si velmi vážím.                                                         teta Zuzka 



Celodenní výlet na Hukvaldy a do Kozlovic  
Ráno jsme vyšli pěšky z DD na autobus, který nás odvezl na Hukvaldy. Zde děti vyšlapaly oborou na hrad, prohlídly si ho, střílely z kuše. Z Hukvald jsme 

jeli vláčkem Podhoráčkem do Kozlovic "Na Mlýn" , zde si děti prohlédly usedlost, měly malé občerstvení. Vláčkem Podhoráčkem jsme jeli zpět na 

Hukvaldy a poté autobusem do DD. Děti byly velmi šikovné, převážně ukázněné, výlet se jim líbil.                                                       teta Šárka                                                                                                                          

 

Turnaj ve vybíjené -DD Melč  
Po příjezdu na místo akce se celý tým zaregistroval a ihned začal hrát v rámci turnajového pavouka. Každý zápas byl výzvou pro jinak  nehrající tým 

našeho domova. Žádný z účastníků akce však ani nezapochyboval a všechny děti si každý zápas patřičně užili. I přesto, že nepřesahovali žádný z týmů 

svými schopnostmi, byli ochotni bojovat až do konce. Konečným výsledkem 6. ze 7. možných míst v pořadí se splnilo jejich přání, nebýt posledními. Při 

vyhlášení výsledků obdrželi i přesto sladkou i věcnou odměnu.                                                                                                                         strejda Kuba                                                              

 

Podzimní soustředění - Hejbejte se s Hankou Kynychovou 
 V pondělí ráno jsme odjeli s dětmi do Prahy na podzimní soustředění Hejbejte se s Hankou Kynychovou. Po ubytování v hotelu Evropa a obědě jsme 

společně s pořadateli vyrazili do Fitka Hanky K., kam jsme každý den dojížděli na tréninky. Po společném přivítání se členy Hančiného týmu bylo vše 

zahájeno. Následující dny se skládaly s tréninků a cestováním mezi hotelem a Fitkem. Bohužel jsme se museli vždy vracet do hotelu na stravu, a jelikož 

byly tréninky i večer do 21 hod, museli jsme hodně cestovat. Ve středu večer pak proběhlo předvedení všech sestav (ukázka všeho, co jsme za tyto dny 

nacvičili,lektoři nám provedli spoustu změn v sestavách, takže to bylo pro děti dosti náročné) a soutěžilo se o postup do Finále, které bude v Praze v 

hudebním klubu SASAZA v Holešovicích. Spokojeni s postupem všech sestav, kterých se náš DD účastní jsme se vrátili do hotelu, kde si děti zabalily věci 

a šly spát. Ráno po snídani jsme vyrazili na vlak a vrátili se domů. Při soustředění si děti procvičily nejen cestování tramvají (což bylo v přeplněné Praze 

velmi náročné), ale i chování v restauraci hotelu, kde jsme měli stravu. Teď už zbývá měsíc do dopilování a můžeme  soutěžit.                    teta Zuzka                                                                                                   

 

Mše svatá pro děti z dětských domovů  - bazilika Navštívení Panny Marie  
Před odchodem děti byly poučeny o bezpečnosti a chování na veřejnosti/v dopr.prostředku, kostele/cesta na autobus, cestování v MHD;Před mší byla 

prohlídka křížové cesty /14 zastavení/, prohlídka krypty basiliky děti velice zaujala,pak byla prohlídka celé baziliky včetně ochozů. V 18 hodin začala mše 

svatá za děti v dětských domovech. Děti akce zaujala, všem se velice líbila. Zpět jsme odjeli autobusem najatým farností.                             teta Dana P. 

                                                                                                                     

Fllorbal cup Havířov 2012  - fllorbalový turnaj pro dětské domovy - 5.ročník  

Fllorbalového turnaje se zúčastnilo 10 dětských domovů. Každý dětský domov měl jen ty nejlepší hráče. Naše družstvo bylo ve skupině s DD Příbor, 

Ostrava, Těrlicko a obhájcem trofeje DD Radkov Dubová. Naši  hráli dobře, ale bohužel nepostoupili do finále.Chybělo trochu více toho štěstí. Ale 

nemáme se za co stydět. Prohráli jsme jen jediný zápas s Příborem a to brankou v posledních 10 vteřinách zápasu. V ostatních zápasech jsme remizovali.  

Děti jezdí na takovéto turnaje moc rády. Ani prohra je nezlomí a neodradí.                                                                                                         teta Dana H. 

Návštěva koncentračního tábora Osvětim-Březinka  

Akce začala v sobotu, večerním promítáním amerického filmu Šedá zóna, ve společenské místnosti. Po tomto filmu následovala krátká diskuse, poučení o 

bezpečnosti a pravidlech pro vstup do táborů. V neděli ráno následoval odjezd. Po příjezdu na místo a setkání s průvodcem začala prohlídka, která trvala 

zhruba 3,5 hodiny a zahrnovala návštěvu všech prostor tábora i  včetně plynové komory a krematoria. Poté se celá skupina přesunula na místo tábora II, 

kde se uskutečnil poznávací okruh "cesta vězňů", tedy od perónu, kde probíhala selekce, přes plynové komory a krematoria, ženskou a mužskou část tábora 

a sanitární budovy. Celá skupina byla návštěvou velmi zaujata a kladla spontánně řadu dotazů.                                                                            strejda Kuba 



 … a tak se blíží vánoce.   S tetou Janou jsme se 

dali do pečení perníčků.   

   Budeme mít vánoční besídku a tak pečeme 

cukroví, ať se máme dobře.  

     Já moc miluji cukroví. Už bych ho jedla teď, 

ale musíme si ho nechat až na  

         besídku. Dneska máme na skupině Elišku a 

Natálku, tak nám pomáhají s pečením.  

               Baví nás vykrajování. Teta udělá 

placku, protože nám to moc nejde a my  

      vykrajujeme. Rozdělili jsme se, kdo bude co 

vykrajovat, abychom se nehádali.  

    Moc nás to baví. Máme tady na skupině novou 

holku - Vendula se jmenuje.  

Vendulka zatím moc nepomáhá, teta jí dala 

skládat mozaiku.   

                                                                                                                               

Maruš 3.RS 



I takhle si hrajeme u nás na 3. skupině, 

když nemůžeme jít ven. Teta měří čas 

a my soutěžíme. Někdy jsem pomalá, 

ale je to fajn.  

Líbí se mi to. Za jak dlouho najdeš ty 

deset rozdílů?  

                                       Maruška 3.RS 

 

Zima. 
Asi nejraději  z ročních období mám  Zimu   Zima se mi líbí, protože když 

sněží, tak si připadám jako sněžná královna a líbí se mi taky, když jsem doma a 

jenom se tak dívám z okna a vidím jak sněží, jak to vločky krásně  padají na zem 

a jak jsou veliké. Je to prostě krásné! Ale letos moc sněhu nenapadalo a to mě 

mrzí..  Nejlepší jsou Vánoce na sněhu.  Mám moc ráda když jdu ven a je 

plno sněhu. Jenom si tak lehnu na zem a dělám andělíčky atd .  Tahle zima, co 

je letos, to mi moc jako zima nepřipadá, protože není sníh. Jenom před 

Vánocemi docela dost sněhu napadalo, ale potom se zase oteplilo a sníh se 

pomalu začal roztápět .  A když přišli Vánoce, tak žádný sníh nebyl, jenom 

bláto a bláto . A najednou po Vánocích a po Silvestru začal padat sníh a velké 

vločky. Byla jsem tak hrozně nadšená, že sněží, ale zároveň i smutná, protože po 

tom všem začal padat sníh a na Vánoce nebyl žádný....!!! . 

Ale nakonec jsem se s tím srovnala a byla jsem ráda, že alespoň nějaký sníh 

je.                                                                                                                  

                                                                                Lucie 4.RS  

14.11. napadlo tolik sněhu !!! Vydržel jen málo dní   Verunka 4.RS 



 22.12.2012 jsme byli s dětmi, které vyhráli v kategorii muzikál v 

projektu „ Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou“, v Praze 

na muzikálu „Kapka medu pro Verunku“. Cestou do divadla 

Hybernia jsme si prohlédli vánoční výzdobu Václavského náměstí 

a vyfotili se. Muzikál byl moc a moc hezký a všem se nám líbil. 

Držíme si palečky, abychom další rok mohli opět soutěžit v 

projektu Hanky Kynychové a byli stejně tak úspěšní jako letos. 

Mimochodem v celkovém hodnocení jsme z 20 dětských domovů 

skončili na krásném  

5. místě.                                                             teta Zuzka   

                           

  

  Od Martinky D. a Lucinka M. – výběr z PC. 



Mikuláš ztratil plášť 

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, 

hledali, nenašli, byli oba smutní. 

 

Mik, mik, Mikuláš 

Mik, mik, Mikuláš,přišel s čertem na koláč. 

Čerte, čerte chlupatý,nechej pytel za vraty. 

Slibuju ti, slibuju, 

že už zlobit nebudu. 

Brzy přijde Mikuláš 

 
Brzy přijde Mikuláš, 

co má rozevlátý plášť. 

Andílek a čertík taky, 

dárků mají plné vaky! 

 

Pro toho, kdo hodný byl, 

kdo se čertu zalíbil, 

pro toho maj dárečky, 

když jim řekne básničky. 

 

 

 

 

 

Sněhuláci 

Sněhuláci, ti se mají, 

nekašlou a nekýchají, 

i když kmotru Meluzínu  

pozvou ráno na hostinu.  

Teploměr 

Když je teplo, tak si 

troufám, 

po stupíncích vzhůru 

stoupám, 

když je ale mráz a led, 

pod nulu si vlezu hned.  

Leden 

Leden, leden, 

přikryl vodu ledem, 

a kde včera byly louže, 

tam to dneska pěkně klouže. 

    

Zima 

Cupy, dupy, cupy, dupy, 

zima stojí u chalupy. 

Vezmeme si rukavice, 

sáně, boby a čepice, 

vyběhneme rychle ven, 

na sněhu se zahřejem. 

  

             Martinka z 1.RS :) 



 Vánoce. 
V Dětském domově máme Vánoce dvakrát,  protože některé děti jedou na 24.12 domů. Když bylo 19.12., tak jsme se všichni pěkně oblékli a sešli jsem se celý domov ve 

společenské místnosti a tam byly poskládané stoly a každá rodinná skupinka měla talířek s cukrovím a každý mohl ochutnat od někoho cukroví jak chutná. My, které děti v 

domově tančíme, jsme si oblékli kostýmy a tancovali jsme tanec po tanci. Když jsme všechno odtančili,  tak nám zatleskali a každá skupinka šla k do svého bytečku a některé 

děti tetičce pomohly kostýmy uklidit. Na každé skupince jsou 3 tety. Potom, když byly všichni tam kde měli být a měli usmažené řízky a udělaný bramborový salát,  připravené 

talířky s cukrovím na stole v obýváku a pod stromečkem plno dárečků, tak jsem šli celá skupinka do obýváku a sedli jsme si ke stolu a tetičky nám nandaly tolik kolik jsme 

chtěli . Byla tma, jenom hořely svíčky. A bylo ticho, jenom sem tam někdo promluvil.  Když měli všichni dopapáno, tak si odnesli talíře a pak jsme jenom  čekali na tety. A 

když tety přišly, tak jsme si  sedli i my. Teta Emča nám rozdala dárky. Měli jsme jich spoustu!!! Když teta Emča rozdala všechny dárky ,byli jsme úplně hodně nadšení kolik 

toho je . Každý si našel své místečko, kde si rozbaloval jako o život . Když měli všichni rozbalené dárky, tak honem každý letěl za tetičkami a ukazoval co všechno dostal .  

Pak se všechny použité balící papíry vyhodily a umylo se všechno nádobí. Pak když bylo všechno hotové, tak jsme se šli umýt a šli ležet. Z těch krásných dárků se nikomu 

nechtělo ani usnout....                                                                                                                                                                                                      Lucie 4.RS   

Vánoční besídka 2012 – na skupinách a ve společenské místnosti 
 
…na všech skupinách určitě bylo tak krásně jako u nás… 
                                                         Kuba 3.RS 

Ve společenské místnosti:  

teta  Jana G. nás přemluvila , 

aby jsme zazpívali nějakou 

písničku. Tak jsme si vybrali 

písničku Rolničky.  Na 

besídce jsme to nezpívali 

jediní, trochu jsme se styděli 

před děckama..  Ale zvládli 

jsme to dobře,. Zdálo se , že 

se to všem líbilo. Taky tam 

vystupovali i jiné děcka. 

Lucka natrénovala s tetou 

Janou vánoční písničky na 

zobcové flétně. Moc pěkně to 

zahrála. Byla to dobrá pecka. 

Děcka, které tančily, byli 

dobré, moc jim to šlo . Pak 

jsme šli na skupinu. A  

povečeřeli jsme  dobrý 

bramborový salát a řízek. Pak 

jsme popřáli do nového roku 

2013. Nakonec jsme si šli 

rozbalit dárky a všichni byli 

rádi ,že něco dostali i tety 

dostaly nějaký dárek. Bylo to 

moc krásné.Těšíme se na 

další  

vánoce.                                                                                     

Roman a Marek   3.RS 



Jak u nás byly kadeřnice-učenky:                                           

Jednou jsem přišel ze školy a byl jsem 

překvapen, že dole ve  vestibulu je hodně děvčat 

v bílých pláštích. Přišly nás ostříhat. Já jsem šel 

až mezi posledními. Měl jsem strach, že mě moc 

ostříhají a že se mi to nebude líbit. Jak mě 

stříhaly, tak to bylo  takové divné. Jedna radila 

druhé, jak to mají u mě ostříhat. Chtěl jsem 

vystřihané i vzorky a ony si s tím nevěděly rady.  

Pani mistrová jim předvedla jednu stranu  a ony 

se dohadovaly, která z nich dodělá druhou. 

Nakonec se jim to podařilo. Byl jsem 

v obletování čtyř děvčat. Účes dobrý. Uši 

vydržely.   

                                      Marek 3.RS  



Silvestr 2012 v DD 

O Silvestru  jsme se na skupině 

měli dobře. 

Dělali jsme si jednohubky. 

Nakrájeli jsme rohlíky a 

pomazali je pomazánkou 

A ozdobily salámem, okurkou, 

paprikou a klobásou.  Dostali 

jsme taky hodně 

Vánočního cukroví.  Večer 

jsme si všichni i s tetou připili 

na zdraví , poseděli  

Jsme a povídali si  o svých 

zážitcích ze Silvestra doma.  

Pak jsme šli s tetou  

Janou ven, a stříleli jsme 

petardy.  Všem se nám to moc 

líbilo. Bylo fajn. 

       Lucinka 3.RS 





Projekt: vrcholy nad  1000m.n.m. 

Venku je krásně, sluníčko svítí a před námi je zdolání dalšího 

vrcholu nad 1000 m.n.m. Tentokrát je to Tanečnice /1084 m.n.m./. 

A cestou zvládneme ještě  jeden vrchol Čertův mlýn /1206 m.n.m. 

Máme přece fyzičku.  Dobře jsme se nasnídali a vyrazili.  Vlakem 

jsme dojeli do Frenštátu pod Radhoštěm a pak autobusem do 

Ráztoky. Ještě,že jezdí lanovka.Nahoře 

jsme byli za chvíli. Ovšem,pak nás čekala dlouhá cesta. Po červené 

jsme dorazili na vrchol Tanečnice a pak na Čertův mlýn. Tam jsme 

si odpočinuli a výdatně se posilnili. Nabrali jsme nových sil a 

pokračovali směrem na Čeladnou pod vrchol Kněhyně. Žlutá 

značka nás dovedla až na vlakové nádraží v Kunčicích pod 

Ondřejníkem. Unaveni jsme nastoupili do vlaku směr Frýdek. 

Všichni se těšili až budeme zase na domečku. 
Byl to krásný den,plný nových zážitků. Už se těšíme až opět 

vyrazíme zdolat další 1000 m.n.m.                                                       

Děti ze 7.RS 

Co mám ráda na zimě? 
Asi budu divná, ale mám hodně ráda zimu. V zimě se odehrává spousta věcí, které v jiném období nezažijeme. 

Miluji ten pohled na zasněženou  krajinu. Na sníh, který se třpytí a na ty nádherné bílé závěje. 

Taky miluji to úžasné ticho, které je všude kolem.  

Zima je velké malování. Mráz ozdobí okna obrázky. 

Studený vzduch nás po ránu probudí. 

Miluji ten pocit, když přijdu ze zimy do  teplíčka a zachumlám se do deky a dám si teplý čaj. 

Taky ráda nosím huňaté ponožky a sněhule. 

A v zimě všichni milujeme Vánoce, vybírání  a rozbalování dárků a  oslavy Silvestra  

V zimě konečně vytáhneme lyže, boby, sáně  a brusle. 

A v zimě máme ty nejkrásnější prázdniny. 

                                                                                                                 Martinka 5.RS 



Jednoho dne nám teta  Jana  G. řekla , že pojedeme do Ostravy  do Miniuni. My 

jsme se radovali,ale nevěděli jsme co to je.Tak nám vysvětlila,že je to mini 

městečko. Byli jsme rádi, že někam jedeme. Jeli jsme autobusem asi půl hodiny , 

pak jsme vystoupili v Ostravě na UANu  a  šli jsme asi 15 minut a byli jsme na 

místě. Po zaplacení vstupného jsme šli dovnitř. Byly  tam vystavené zmenšeniny lodí 

a mezi nimi i Titanik . Vypadal jako opravdový.Vyšli jsme ven  z budovy a tam to 

bylo krásné. Vedle Aifelové věže  bylo sedm starodávných divů světa, šikmá věž Piza 

a jiné. Byly to hodně malé modely, některé ale veliké jak my. Bylo tu jezírko, kde 

plula loď a železniční trať s vláčky. Pak jsme se šli podívat k ostravskému hradu, 

kde jsme tam po sobě házeli míčky. Tady jsme i  posvačily. Od tamtud  jsme šli na 

výstaviště, kde právě byla výstava hraček. Stříleli jsme plechovky pistolí , skákali v 

hradu skákacím, jezdili jsme S auty na ovládání. Děcka si nechaly pomalovat 

obličej.  Moc jsme si to užili. Celý výlet byl mooooc krásný. Těšíme se na další, výlet.                                                                                   

Roman,Marek 3.RS 



 

               “““““““““““““““““ NAŠE PRAVIDLA““““““““““““““““ 
                                      "Nikdo není takový boháč ani takový samotář, 

 aby si mohl dovolit kašlat na to, co si o něm myslí ostatní. „ 

 
 Když něco chceš, řekni: „Prosím.“ 

• Když něco dostáváš, řekni: „Děkuji.“ 

• Nepřerušuj dospělé, když mezi sebou hovoří. Vždy počkej, až domluví, a pak se ozvi. 

• Pokud skutečně potřebuješ získat něčí pozornost hned, řekni: „Promiňte, prosím.“ 

• Máš-li jakékoli pochybnosti o tom, zda se smí dělat to, co hodláš udělat, požádej o dovolení. 

• Světu je naprosto ukradené, co se ti nelíbí. Nech si to pro sebe či pro nejlepší kamarády. 

• Rozhodně nekomentuj to, jak ostatní lidé vypadají. Leda bys měl na jazyku pochvalu, ta je vždy vítána. 

• Když se tě někdo zeptá, jak se ti daří, zdvořile odpověz a dotaz opětuj. 

• Pokud se zdržuješ v kamarádově skupině, poděkuj jeho tetičkám a strejdům za pozvání a zdůrazni, že se ti u nich líbilo. 

• Klepej na zavřené dveře a vyčkej na vyzvání ke vstupu. 

• Když telefonuješ, nejdříve se představ a potom popros, zda můžeš hovořit s osobou, které voláš. 

• Buď zdvořilý a za jakýkoli dárek poděkuj. 

• Nikdy nemluv  před  dospělými  sprostě. Oni ostatně všechna ta slůvka znají a z úst dětí  je  s hledávají nepříjemnými a 

hloupými. 

• Sprostě nenazývej ani svoje kamarády, určitě by se  ti taky nelíbilo, kdyby to bylo naopak. 

• Nikdy se nikomu neposmívej, to dělají jen slaboši. 

• Když do někoho vrazíš nebo strčíš, hned řekni: „Promiň!“ 

• Při kýchání či zívání si zakryj ústa. 

• Ve dveřích se vždy přesvědč, zda je nemáš podržet někomu dalšímu. 

• Když vidíš, že teta nebo strejda  něco dělají, zeptej se, zda nepotřebují pomoci. 

• Když tě dospělý požádá o laskavost, vyhov mu bez odmlouvání a s úsměvem. 

• Když ti někdo pomůže, řekni: „Děkuji.“ Pak je velká pravděpodobnost, že ti pomůže i jindy. 

• Nemluv na toho  kdo právě telefonuje, počkej až dohovoří..  

                                                                                                                                                  



V našem domově jsme měli burzu s oblečením. Přijely dvě pani a jeden pán a měli plné tašky věcí. Rozložili je po stolech ve 
společenské místnosti a my jsme si mohli vybrat co jsme chtěli. Já jsem si vybrala kabelku, šaty, triko, šperky (náramek a náušnice) . 
Byla  to pěkná zábava, užili jsme si u toho i legraci. Pak jsme dostali i sladkosti a já si šla všechno vyzkoušet na skupinu.  Lucinka si 

taky vybrala hezké oblečení.      Už vybrané oblečení  nosíme do školy   .                                                         Marie 3.RS  



         TAJENKA – uhádnete??                 Vendula P.  3. RS   

 

1. 

2. 

  

  

  

  3. 

  

4. 

5.  

 

6. 

 

7. 

  

  

1. Sluneční paprsky nám přinášejí světlo a … 

2. Na povrch Země dopadá sluneční.. 

3. Bez slunečního záření by voda na Zemi zmrzla a přeměnila se na… 

4. Při přímém pozorování Slunce na bychom si poškodili… 

5. Teplo a světlo potřebují k životu všechny živé.. 

6. Bez Slunce by na Zemi nemohl existovat… 

7. Slunce se skládá z rozžhavených plynů, které mají vysokou… 

 

Ahoj, jsem tady v domově nová holka… 

Miss žen v Ostravě 
Já, Marťa F., Lucka M., Denča, Káča, Verča a teta 

Zuzka jsme jely do Ostravy do hotelu, kde bylo 

vystoupení Miss maminek. Bylo to stejné, jak dávají 

v televizi. Pak dokonce i Lucka šla na pódium  

a měla tančit twister. No, ale než aby Lucka tančila, 

tak se smála a smála, až jí z toho tekly slzy.   

Zpívala tam i zpěvačka a my jsme také zpívaly její 

písničky. Byly jsme tam asi hodinu. Před koncem 

nám řekli, že každý jeden domov dostane jeden dort 

a tak jsme si vybraly ten největší. Byl to zajíc. 

Přivezly jsme dort do domova a rozdělily jsme se se 

všemi dětmi. Každá skupina dostala část dortu. 

Bylo fajn.                                                                                                           

Martinka 5.RS 

Co mám ráda na zimě? 
Asi budu divná, ale mám hodně ráda zimu. V zimě se 

odehrává spousta věcí, které v jiném období 

nezažijeme. 

Miluji ten pohled na zasněženou  krajinu. Na sníh, 

který se třpytí a na ty nádherné bílé závěje. 

Taky miluji to úžasné ticho, které je všude kolem.  

Zima je velké malování. Mráz ozdobí okna obrázky. 

Studený vzduch nás po ránu probudí. 

Miluji ten pocit, když přijdu ze zimy do  teplíčka a 

zachumlám se do deky a dám si teplý čaj. 

Taky ráda nosím huňaté ponožky a sněhule. 

A v zimě všichni milujeme Vánoce, vybírání  a 

rozbalování dárků a  oslavy Silvestra  

V zimě konečně vytáhneme lyže, boby, sáně  a brusle. 

A v zimě máme ty nejkrásnější prázdniny. 

                                                                                                                 

Martinka 5.RS 



Lednová výprava do Ostravy 3.RS. 

Výprava byla do Fun Golfu do Ostravy jak je FUTURUM.  Menší 

mohli jít do skákacího hradu, ale nás dva Romana a mě nepustili, prý 

už jsme moc velcí. Tak jsme si spolu zahráli minigolf. Bylo to tam  

hezké,  asi 18 stanovišť. Já jsem hodně vyhrával. Pak nám teta 

půjčila foťák, tak jsme si to tam všechno obešli a dělali si fotky. Líbily 

se mi tam i zrcadla, které nás různě měnily, ale fotky se mi z toho 

nepovedly.  

Hezký výlet teto!!                                                               Roman 3.RS                     

Výlet do Ostravy – 3. rodinka 
Bylo to tak, že jsme vstali v 8 hodin. Teta Jana G. Přišla na 8:3O, posnídali jsme,  

oblékli se, připravili si batůžky, kde jsme si dali svačinu a vyrazili jsme z domova na  

zastávku Pod Puklí. Venku pršelo, nebylo vůbec pěkné počasí, ale nám to nevadilo. 

Já jsem se do Ostravy hodně těšila. Teta nás zkoušela jestli umíme hledat v jízdním 

řádu. Já jsem si z toho dělala srandu. Na autobus jsme čekali asi deset minut. Jak 

autobus přijel, tak si děcka zakoupili jízdenku. Já ne, já už to znám a nechtělo se mi. 

Cesta autobusem nám rychle utekla. Z autobusu jsme šli do FUTURA. Teta tam šla  

do lékárny nakoupit léky na 3. rodinku. Pak jsme šli na takový malý oběd i když jsme  

měli velkou svačinu. Měli jsme chuť na hranolky, tak nás teta vzala do KFC a my jsme 

si koupily za kapesné hranolky. To byla mlska, mňam. 

A pak už nás konečně teta zavedla do slíbeného FUN Golfu (čtěte fan golfu). Všechny holky 

 i s Kubou jsme měli dovoleno jít řádit do hracího hradu. Dostali jsme od pani náramky na ruce, 

 aby nás asi poznali. Kluky tam nepustila (Roman a Marek), protože už měřili hodně cm.  

Je tam dovoleno jen do 140. Ale jim to nevadilo. Šli si zahrát golf. To golfové  hřiště  

bylo moc pěkné, hezky upravené. Já si v hradu našla kamarády, malé děti.  

Skákali jsme tam, prolézali tunely a klouzali se na velkých skluzavkách. Bylo to moc prima.  

Měli jsme z toho řádění velkou žízeň. 

A potom jsme už museli jít domů do domova.  

A zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

             Vendula  3.RS 

 



                                                     ,,PALKOVICE ŽIJÍ SPORTEM“ 
 

Zveme Vás na fotbalový turnaj                                        žáků (ročník 1999 a 2000) 

Dne 19.01. 2013 od  8:00 do 17:00 hod. 

Sportovní hala Palkovice 

Účastníci turnaje: Sokol Palkovice červení ČR, Sokol Palkovice modří,TJ FC Oravský Podzámok bílí SK, TJ FC Oravský Podzámok modří 
SK,MFK Ostrava ČR, FK Slavia  Orlová - Lutyně ČR, FC Kozlovice ČR, 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí ČR, FK Stará Bělá ČR, FC Kopřivnice ČR. 

V průběhu fotbalového turnaje proběhne rovněž vystoupení žákyň sportovní gymnastiky TJ Palkovice . 

PERLON® CUP 2013                                

Já, Roman, Michal a Karel jsme se zúčastnili Perlonu Cup v Palkovicích.  Dařilo se nám 

dobře. Já jsem vyhrál diplom nejlepšího hráče týmu  a kluci se umístili na druhém místě v 

družstvech. Všichni jsme dostali medaile. Den byl hodně náročný, ale bylo tam taky hodně 

jídla.                                                                                                                       Marek  3.RS 



Výlet na Pustevny 2013 – Sněhové království. 

Vyjeli jsme přímo z Frýdku Místku ze zastávky Pod Puklí na Pustevny autobusem.  

Jednou jsme přestupovali.  Cestovali jsme přeplněnými autobusy, protože asi 

všichni chtěli vidět sněhové sochy. Na Pustevnách bylo moc krásně. Jako v pohádce. 

A sochy byly taky pěkné. Hodně jsme bobovali. Teta nám koupila horký čaj 

v restauraci, tak jsme se z té zimy zahřáli a pak jsme šli zase bobovat.  Nesvítilo 

sluníčko, ale nám se tam moc líbilo.                  Lucie 3.RS  



Náš   tým  
mladých  
žurnalistů  
se  s vámi 
loučí.  
 
Těšíme se na  
jaro/léto 
2013, nové  
příběhy a 
zážitky.  
 
 
Děkuji všem 
aktivním  
dětským 
spisovatelům!!  
Martince D.,  
Martince F.,  
Lucince M.,  
Lucince L.,  
Markovi,  
Verunce,  
Romanovi,  
Vendulce,  
Marušce,  
Kubovi,   
dětem ze 7.RS 
  a tetě Zuzance, Daně 
P. a Hance a strejdovi 
Kubovi!!! 
 

      
Vaše  teta 
Jana 

 


