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Slovo redakce 

 

Milí čtenáři, představujeme vám druhé vydaní časopisu Šumperské semetriky.  

Co vše si v časopisu můžete přečíst?  

V druhém pololetí jsme toho zažili v DDŠ opravdu mnoho. Kromě učení se konaly samozřejmě 

různé akce, projektové dny, soutěže a výlety.  

Zavzpomínáme na aktivity, které jsme společně s učiteli školy zažili.  Nebudou chybět ani 

zážitky z projektových dnů a školních výletů. 

Některé dívky se zúčastnily akce časopisu Zámečku. Každá sepsala svůj životní příběh. Jejich 

články byly nejen zveřejněny v časopisu, ale děvčata byla i odměněna drobnými dary. A my, 

v našem časopisu, do článků nahlédneme. 

A to není vše. Naše dívky se podílely na reprezentaci školy a domova. Právem si zaslouží velkou 

pochvalu. 

Jak už to bývá, s  koncem školního roku bude hodně dívek naše zařízení opouštět. Nesmíme 

tedy opomenout naše absolventky. V letošním roce ukončí školu 15 dívek. 

Na závěr patří velký dík všem, kteří se na vydání časopisu podíleli.  

Dívkám za aktivitu a snahu v psaní článků moc děkujeme )))). 

 

 

Přejeme hezké počtení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MRKEV 

    Naše škola se stala členem celostátního programu základních a středních škol, zabývajících 

se ekologickou (enviromentální) výchovou. Garantem ekologických aktivit je pověřený pan 

učitel Dolníček Jiří. Pan učitel připravuje pro žáky i učitele nové projekty a aktivity, účastní se 

školení. 

Co to je ta MRKEV????  

MRKEV = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy je 

dlouhodobým celostátním programem, se kterým se začalo v roce 2001. Více než 630 

základních a středních škol ze všech krajů České republiky si vyvěsilo ve své škole osvědčení o 

zapojení do této sítě. Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze 

středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, 

někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku i dalších 

publikacích, sdílí příklady své dobré praxe. 

 

  

 



Závody naruby  

   Naše dívky se zúčastnily  čtvrtého úkolu školního roku 2021/2022 hry Závody naruby, kterou 

vyhlásilo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci se společnostmi  Elektrowin a 

Ecobat,. 

Prostřednictvím hry si dívky připomněly pravidla zodpovědné spotřeby, která se týkala i 

využívání baterií a elektrospotřebičů.  

Závodů naruby se zúčastnily dívky z 6., 7., 8. a 9. ročníku. Využily deskovou hru Závody naruby 

v hodině matematiky a v hodině anglického jazyka. 

V matematice každá dívka házela dvěma kostkami, kde si procvičily sčítání a násobení. 

V anglickém jazyce byly vytvořeny kartičky s anglickým výrazem a překladem. Dívky si 

procvičily slovní zásobu a popřemýšlely o spotřebě baterií a elektrospotřebičů. Hra Závody 

naruby skvěle oživila výuku. 

                         

 



 

 

 

 

 



Kompostování 

Zúčastnili jsme se hry Kompostování, kterou vyhlásilo 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a vytvořili jsme kompost. 

Nechyběly ani žížaly. Kompost využijeme pro přesazování 

květin ve třídách .                                                 

 

    

 

 

                                                                    



       

 

 



 Recyklohrátky 

Prvním projektovým dnem v druhém pololetí byly tzv. Recyklohrátky.  

Pokusili jsme se využít různé materiály k dalšímu tvoření. Vyráběli jsme maňásky ze 

„zatoulaných ponožek“. Ze starých sklenic se nám díky ubrouskové technice podařilo 

vyčarovat okrasné vázičky, z obalů od vajec jsme tvořily kytky a květinové závěsy.  A to není 
stále vše. 

 Zahříváním nad plamenem z kousků PET lahví a knoflíků vykvetly vlčí máky. Dívky dle své 

fantazie vyrobily rámečky z papírových tácků, opracovávaly dřevěný rám okna. Vyzkoušely si, 

že i starý dřevěný rám okna lze použít k dalšímu tvoření. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přikrmování ptactva v zimním období 

   V měsíci únoru jsme měli možnost dozvědět se informace a přikrmovaní ptactva v zimním 

období. Nejdříve jsme vyslechli přednášku pana Michala Bednáře, který  nám objasnil základní 

zásady, jak přikrmovat ptáčky v zimě. Donesl nám na prohlídku též vycpaniny dravých ptáků, 

žijících u nás v ČR.  

  

Poté jsme společně s učiteli tvořili např. ptačí budky, lojové koule a další příkrmy (zdobená 

jablíčka, destičky s ořechy…). Dále jsme se zabavili kresbou ptáků a tvořením ptáčků z papíru 

a peříček.  

                                           



 



Škola v lese 

   Dne 23. 3. 2022 proběhl program s názvem Škola v lese. Programu se účastnili dva 
pedagogičtí pracovníci Mgr. Jiří Dolníček, Renata Tóthová a pět dívek. S děvčaty jsme se 
vypravili do okolní vesnice Dolní Studénky na místo Havířské díry, kde se nachází 
polodrahokamy – české granáty.   

Na místě Havířské díry v Dolních Studénkách byla dívkám představena tamní flora a fauna. 
Zabývali jsme se plazy, které se zde na skalnatých místech objevují, např. zmije obecná. 
Následovala přednáška tamních plazů s ukázkou fotografií. Kolem studánek a potůčků 
můžeme spatřit skokany hnědé, ropuchy a v údolí i rosničky. Seznámili jsme se s místní 
přeměněnou horninou – Svor, v které se nachází české granáty. Podařilo se nám pár kousků 
najít. Svor někdy bývá též označován jako slídnato – křemenná břidlice. 

Ze Šumperku jsme přišli do Dolních Studének ke kopci Drážník. Velká část kopce je zalesněna. 
Samotná cesta na vrchol je velmi trnitá a strastiplná. Hezký výhled na obec Dolní Studénky  
je ze třetiny výšky kopce. 

 Dále jsme se vyšplhali po ochozech (cestách zvěře) na krásné místo všude přítomné přírody, 
kde jsme v úseku dlouhém cca 100 m nacházeli až 1 cm velké granáty a úlomky křemenných 
čoček. Svory jsou v okolí Králce přítomny především v podobě různě velkých fragmentů.  
Na lokalitě lze nalézt albit, almandin (granát), apatit, biotit, chlorit, ilmenit, křemen, magnetit, 
monazit, muskovit a staurolit. 

K lokalitě jsme se vydali po 
lesní cestě, přímo vzhůru. 
Žákyně si užily procházky po 
lesních ochozech, zhlédly 
kaliště divočáků a vysoké 
zvěře. Dokázali jsme se 
prodírat houštinami  
a trnitým porostem ostružin. 
Škola v lese dopadla dle plánu. 
Všichni zúčastnění mohli 

prožít  
a vidět, co nikdy neprožili a 
nezažili. Takové programy by 
bylo vhodné zařazovat do 
výuky častěji.  

                                                                                                                               
Mgr. Jiří Dolníček 
                                                                                                                          
 
                                                                                                                            
 

 

 

 



Počasí jak stvořené na pobyt v přírodě  

  
 
Děvčata ušla velký kus cesty a i přes bolest nohou se jim výlet 
hodně líbil.  
 

 

 
 

 



EKO den  

Dne 22. 4. 2022 se uskutečnil v naší škole EKO den. Tento projekt posílil ekologické myšlení a 

současně podpořil vnímání potřeby správného nakládání s odpady.  

Ráno proběhl sběr recyklovatelných odpadků. Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina 

uklidila vše, co našla po své zvolené trase. Zvládli jsme tak vyčistit velkou část přírody v okolí 

Vyhlídky. Po 10. hodině jsme si opekli párky na připraveném táborovém ohni. Následovaly 

aktivity a hry zaměřené na ekologii a přírodu. EKO den jsme ukončili vyhodnocením, kde každá 

skupina získala diplom a sladkou odměnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flora Olomouc 

Měsíc duben je jeden z jarních měsíců, kdy se příroda začíná probouzet ze zimního spánku. 

Byli jsme se proto podívat na výstavu Flora Olomouc. Vidět tolik krásných květin a barev na 

jednom místě byl velký zážitek    

  

 

Projektový den Cesta do pravěku 

Ve čtvrtek 19. května jsme se vydali na cestu do pravěku v rámci skvělého a hlavně zajímavého 

projektového dne. 

  

 



 

Dívky se dozvěděly spoustu informací o pravěkých zvířatech a zkamenělinách. Na závěr 

interaktivní přednášky si vyrobily sádrové odlitky škeblí a trilobitů. 

 

Den dětí 

V tento den u nás proběhla přednáška vztahující se k vodě. Poseděli jsme venku u hřiště. 

Tentokrát jsme se dozvěděli informace a rybách, o kvalitě vod. Poslouchali jsme i zvuky 

různých druhů žab. Mohli jsme pozorovat blešivce přímo v akváriu, které s sebou přednášející 

dovezl.  



 

Je mi 15 

Zaměstnanci OSPOD 

Šumperk připravili pro 

děvčata besedu na 

téma je mi 15.  

Beseda byla velmi 

zajímavá. Poskytla 

děvčatům informace 

týkající se trestné 

činnosti, kyberšikany, 

vydírání.  

Přednáška byla rovněž 

obohacena o práci ve 

skupinách, kdy děvčata 

vyhodnocovala různé 

situace a určovala, zda 

se jedná o trestný čin či 

nikoli. 

 

 

Zdravá pětka 

Holky se díky p. Keprtové z Poradny pro zdraví v Šumperku dozvěděly něco o zdravé výživě a 

hned si svoje nové vědomosti zkusily uvést do praxe.  Společně s p. Keprtovou  si vyzkoušely 

kulinářské umění a zjistily, že i zdravé vaření není nic náročného a výsledné pokrmy mohou 

být velice chutné.    

    

 



Den Policie ČR 

21. 6. 2022 proběhl v Mohelnici den s policií. 

Vybrané dívky měly možnost vidět Policii ČR v akci.  

Mohly vidět, jak probíhá zásah Policie při nehodě, 

práci policejního  psa. Také se účastnily mnoha 

připravených soutěží. Na fotkách z akce je patrné, že 

si děvčata den užily a líbil se jim.  

 



 

Nechtěli jsme tomu věřit, ALE BYLA TO OPRADU PRAVDA.  

Hádejte, kdo k nám zavítal do našeho domova na návštěvu. Byla to prostě pecka. Ano, podle 

fotografie je to on………Jakub Děkan. Zazpíval nám pár písniček, dokonce došlo na přídavek a 

potom jsme se s ním mohli i vyfotit. 

 

 

 



A schválně, kdo uhádne název songu, ze kterého jsou právě tato slova??????  

 

Doufám, že čekáš ještě 

na dopis ode mě 

za ty dlouhý roky 

co jsme už od sebe 

přiznám se, že jsem prožil       

hodně let bez tebe 

a přesto vzpomínám si 

při pohledu na nebe 

mí milí novináři 

máte co jste chtěli 

na mistrovství bez Jardy 

málem jsme odjeli 

a Gotta vystřídal Klus ve výhře slavíků 

avšak dědo myslím si, že asi jenom na chvilku 

Tam kde krajina končí 

já slyším tvůj hlas 

kde se labutě loučí 

tě uvidím zas 

přesto doufám dál 

a spěchám ke hvězdám 



Čarodějnice 

Traduje se, že v tuto noc, tedy z 30. dubna na 1. května byla síla zlé moci mnohonásobně větší 
než kdykoli jindy. Měsíc se v tomto období zpravidla nachází v úplňku a právě díky tomu, je 
tato noc tak magická. 

Rej čarodějnic připadá na večerní třicátý duben, ale to se jistě hned vybaví naprosto každému 

z nás. Pro nás to byla samozřejmě výzva. Je to den, kdy se můžeme převléci do kostýmů 

čarodějnic, udělat si masky. Jako každý rok, tak i letos se nám akce vydařila. Dopoledne jsme 

se ve škole vyšňořili za čarodějky a čaroděje. Potom jsme zapálili na zahradě za SVP čarodějnici 

ze slámy. Dále jsme plnili úkoly na téma čarodějnic a hledali jsme tajné heslo. Na závěr 

nechyběl ani táborák.  

 

No posuďte sami, že nám to slušelo????? 

 



 

Příspěvek: 

 

Čarodějnický proslov a super děsné kostýmy 

 

 ... Čáry máry, láry fáry, zaklínám tě mými čáry. 

 

I letos jsme u nás na Vyhlídce přivítaly čarodějnice. Brzo ráno jsme se všechny oblékaly do 

děsivých kostýmů, některé z nás si vyrobily i své vlastní koště, aby byli kompletní.  Ale to nebylo 

vše. Ve škole jsme se namalovaly a vymýšlely super nápady .  

Byly tu čarodějky s obrovským nosem, modřinami, s bradavicí a s velkou jizvou. 

Poté nás čekaly zábavné aktivity. Byly jsme rozděleny podle čísel, které jsme si samy vybraly. 

Bylo asi 7 stanovišť, na kterých jsme se všichni vystřídaly. Moc nás to bavilo .  

Po splnění čarodějnických a  záhadných úkolů jsme opékaly buřty. U táboráku jsme si zazpívaly 

a zatancovaly. Do tance se zapojili i učitelé takže byla legrace. Potom byla vybrána porota, 

která ohodnotila naše kostýmy. Nebylo to jen tak. Každá zúčastněná čarodějnice musela mít 

jméno a také se musela představit. Některé čarodějnice se styděly, nakonec ale stejně vyšly s 

velkým potleskem.  

Představily se nám čarodějky Grizela, Artermis, Ježibaba, Bába s bažin, Kostice a mnoho 

dalších. 

Do konce školního dne jsme měly hodinu a půl, tak jsme se rozhodly, že bychom si zahrály hru 

Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum!  

Samozřejmě děkujeme našim učitelům, kteří toto  všechno pro nás připravili. Velké díky také 

patří p. ředitelce, neboť diky ní jsme dostaly i krásné odměny .  

 

 

                                                                                                                  Renata Stojková 8 III. 

 

 



Některé z děvčat měly možnost reprezentovat školu na veřejných akcích.  

Vystoupení na Den Země 

V pátek 22. dubna naše holky vystoupily v rámci Dne Země pořádaného Vilou Doris na pódiu 

letního divadla. Děkujeme Cindy a Aničce za skvělou reprezentaci našeho domova. Cindy 

zazpívala písničky a Anička předvedla sportovní kousky alá parkour. 

 

 

 



Finále Talent show 

V měsíci květnu proběhlo v Kadani celorepublikové finále soutěže dětských domovů – Talent 

show. V něm naše zařízení reprezentovaly dvě děvčata - Cindy Husárová a Helena Balážová. 

 I když to na umístění mezi nejlepšími nakonec nestačilo, moc holkám děkujeme za 

skvělou reprezentaci a za vítězství považujeme už samotnou účast ve finále. 

 

 

 

Příspěvky děvčat do časopisu Zámeček 

Velkou pochvalu si zaslouží děvčata, která využila 

příležitosti a sepsala svůj životní příběh do časopisu 

Zámeček. Příběhy se redakci natolik líbily, že články 

nejenže vytiskli, ale dívky odměnili drobnými dary. 

 Všechny příspěvky si můžete přečíst v tomto čísle 

časopisu Zámeček.  

Akce se zúčastnily: Renata Stojková, Helena 

Balážová, Lucie Žigová, Kristýna Sládková, 

Marianna Gurguĺová a Miluše Kokiová. 

 



 

 



 



 



 

  



První třída vyrazila na výlet společně se čtvrtou třídou do města Bruntál. Tam se jim zalíbil 

místní aquapark. A protože počasí nahrávalo k vodním radovánkám, užívali si den u vody 

plnými doušky. 

Třída III. 8 společně s p. uč. Pudilem a p. uč. Polákem zavítala do Olomouce, kde navštívila Sv. 

Kopeček. Poté všichni zrelaxovali v olomouckém aquaparku. Rovněž si den užívali a spokojeni 

se vrátili zpátky na domov. 

To třída II. 8 a 6. třída toužila podívat se do 

ZOO Lešná. Místní zoologická zahrada je 

rozlehlá, plná různých zvířat a rostlin. Ani my 

jsme nestihly prohlédnout všechna zákoutí 

zahrady. Za povšimnutí stojí i místní zámek 

Lešná. Nejvíce se dívkám líbili ptáci ARA 

(hlavně Mariannce, která s nimi 

komunikovala . Dále jsme navštívili pavilon 

s rejnoky. Měli jsme možnost je krmit kousky 

chobotniček.  

   

Letošní školní výlety byly opravdu vydařené. Počasí všem třídám přálo. Dívkám 

přísluší pochvala za slušné chování. 

 



 

                   Queen Lussy 

Queen Lussy je moje kobyla, je jí 15 let a i na to, kolik jí je, tak je pořád stejnej blázen jako když 

byla mladá. Má ráda mrkve, jablka a sušené pečivo. Má celkem ráda, když s ní skáču a něco s 

ní dělám, když s ní jezdím ven, aby se mohla pořádně proběhnout.  

Jednou už měla mít hříbátko, ale bohužel se jí narodilo moc brzo, tak pak umřelo. Bylo krásný, 

chtěla bych jí zase zapustit.  

Vždy, když mě uvidí a ucítí, jak jdu kolem ohrady, tak buď zařehtá a nebo běží k ohradě, protože 

jsme si toho spolu celkem dost prošly a ona toho spoustu naučila mě a já ji. Máme spolu silné 

pouto. 

 

Kristýna Sládková, II. tř. 8. roč. 
 

 

 



My city 
 
This is my city Hodonin.I live here with my family and my 
boyfriend. 
There is a church. I like the zoo and the swimming pool 
and pool cover. 
 
This is Hodonin Town Hall.   
 

 

 
     Markéta Esterková, I.tř. 9. roč. 

 

 

 

 

Dubai – mé město snů 

Nachází se na pobřeží Perského zálivu. Téměř veškerý hospodářský, sociální, kulturní i politický 

život emirátů se odehrává v jeho hlavním městě, kde žije přibližně 99 % obyvatel. Mnoho 

obyvatel zaměstnaných ve městě bydlí z důvodu nižších nájmů v sousedním emirátu Šardžá, 

který přiléhá až k branám města. 

Důvod proč bych chtěla bydlet v 

Dubaii je ten, protože se mi strašně 

líbí jeho prostředí a celkově je to 

moje město snů . 

Dubai pro mě působí hodně 

zajímavě. Vím, že by se mi tam líbilo.  

 

     Lorien Stojková, III. tř. 8. roč. 

 

 

 



𝙅𝙖𝙣𝙖 𝙀𝙮𝙚𝙧𝙤𝙫á 

Jana byla naprosto oddaná svému osudu, a když se dělo cokoliv, brala to jako součást svého 

života. Byla vzdělaná a moudrá osoba, která se stala učitelkou. Byla trpělivá, milá a hodná. 

Už od dětství to vůbec neměla lehké a doslova jsem se do ní dokázala vcítít, podobné dětství 

jsem také tak prožívala. Odkopnutá od světa, svých přátel, i když jsem byla mezi svou vlastní 

rodinou adoptována, neměli mne rádi, jen tak pro nic, jako ji.  

Přestože se k ní doma chovali škaredě, ve svém nitru byla dobrá duše a nenechala se ovlivnit 

ničím špatným, spíš se nad takovými věcmi povznesla.  

Lásku našla společně se svým milovaným panem Rochestrem. Tenhle mladík, nebo-li muž, jí 

ze začátku velmi nelichotil a měl docela chladné srdce. Jakmile v domě pana Rochestra trávila 

několik dní jako učitelka jeho dcery, navzájem se postupně seznamovali. Podle mne nebyl až 

tak moc zlý a opravdu chladný, protože chladný a zlý člověk by se nezamiloval do neurozené a 

chudé holky. Opravdu se zamiloval do její vnitřní krásy a půvabu, což pro mne je opravdová 

láska. Měl však bláznivou ženu, o které Janě neřekl. Opustila ho. Na konci filmu se k němu 

vrátila a měla ho ráda, i přesto, že byl slepý. Oslepl při požáru na panství. 

 

Jáký mám názor na muže muže jejího srdce? 

V našem reálném životě není vše podle filmu nebo jako z pohádky. A pokud tenhle příběh 

nebo film, který jsem si prohlédla je pravdivý, dle jejího životního příběhu a katastrofám 

v životě, je to opravdová výhra nad vším zlým, čím si prošla. Tenhle muž, který se do ní bez 

uvážení zamiloval, je pro mě hrdinou. Abych popsala jeho postavu, je to muž jako každý druhý, 

akorát každý chlap potřebuje po svém boku královnu, která ho zkrotí a zároveň podpoří. 

                                                                                                                         Renata Stojková III. 8 

 

 

 

 



Moje vysněné prázdniny 

Ahoj, já jsem Julie a na prázdniny si přeju, abych zažila co nejvíc zážitků. Chtěla bych jezdit na 

nějaké akce a výlety. Chtěla bych jet do aquaparku a jet na dovolenou k moři do Řecka nebo 

do Maďarska.  

Jít se podívat za rodinou . Přála bych si, abych jela k mámě popovídat si a začít něco hezkého

. Přála bych si, abych zažila co nejvíce zábavy a chtěla bych chodit někde, kde jsem niky 

nebyla. 

Chtěla bych, aby tady o prázdninách bylo co nejméně dětí v DDŠ. Chtěla bych, aby se šli na mě 

někdy podívat, aby nám vycházelo teplé počasí. Chtěla bych jít do velkého toboganu, kde jsou 

barevná světýlka… 

 

Julie I. 6. 

 

 

 

Můj sen je jít domů a být 10 dní doma. 

Ráda bych s rodinou odjela do Ameriky. 

První bych jela do Ameriky, tam bych už 

zůstala. Sehnala bych si tam práci a 

koupila bych byt. Chodila bych ven, 

popřemýšlela bych a vedla bych tam 

normální život. Být s rodinou a už je nikdy 

neopustit.                  Sabina I. 8. 



Moje vysněné prázdniny bych chtěla prožít s rodinou. Chtěla bych jet do Itálie k moři. Koupili 

bychom si chatu, nějakou krásnou, kde bychom se ubytovali. Bylo by nejlepší, abyjsme byli 

všichni pohromadě v nějaké krásné velké chatě.  

Přála bych si, abychom zapomněli na mobily, starosti, a abychom nemuseli nic řešit. Jen by 

jsme si odpočinuli. Tohle myslím spíš kvůli mamince, protože pořád musí něco řešit a nikdy si 

neodpočine!! 

Bylo by nejlepší, abychom byli spolu bez telefonů… atd. jako rodina . Nechci, abychom se 

hádali, spíš abychom si to užili            Terezka I. 8. 

 

 

 

Moje prázdniny bych chtěla prožít tak, abychom se měli hezky s rodinou. Chtěla bych s nimi 

někam jít, kde jsme ještě nebyli. 

Moc bych si přála, aby se změnila moje rodina a vzala si mě na prázdniny, to by byl můj splněný 

sen. A hlavně, aby se babička uzdravila i s dědou, a pak bysme někam vyšli, je mi jedno kam. 

Hlavně, že uvidím svoji rodinu na blízku a že budeme šťastní, i mamka. 

Anička I. 8. 

 

 

 

 

 



 

 

Letos nás opustí a vydají se na další etapu životem tyto dívky: 

Všem dívkám přejeme hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším životě. Zároveň Vás rádi opět 

někdy uvidíme. Přijeďte se pochlubit, jak se Vám daří . 

 

 

Všem přejeme krásné prázdniny!!!! 


