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Ahoj všichni… 

jaro je v plném proudu a s ním přichází i další číslo našeho Domováčku. 

Všichni jsme se teď dozvěděli známky k 3. čtvrtletí a tak víme, na čem pracovat 
a co zlepšovat. Svého prvního krůčku vstříc základní škole se brzy dočká náš 
Michal z 5. RS, který se zúčastnil zápisu do 1. třídy. Míšo, přejeme ti, ať se ti v 1. 
třídě líbí a ať se ti daří. Také někteří z nás, konkrétně ti, co končí v tomto školním 
roce povinnou školní docházku, se dozvěděli, jak dopadli u přijímacího řízení na 
učební či maturitní obory. Všem gratulujeme a ti, kteří neměli takové štěstí, 
nezoufejte, vše se v dobré obrátí. Dokonce jedna z nás se letos účastní maturitních 
zkoušek a tak ti, Míšo, přejeme mnoho štěstí při volbě otázek a pevné nervy! 

V dubnu jsme mezi nás přivítali Danielku, které tím přejeme, aby se jí u nás líbilo 
a byla zde spokojená! 

Venku se otepluje, také je déle světlo, a tak máme možnost konečně trávit více 
času na dvoře, zahradě či si udělat krátký výlet s tetami či strejdou. Pomáháme 
s jarními úklidy, plejeme záhony od plevelu, přesazujeme kytky. Na dvoře 
hrajeme míčové hry, jezdíme na kole či na bruslích. Občas si zahrajeme třeba 
badminton nebo fotbal. To potom, když náš nečekaně tety nebo strejda vyfotí, 
vznikají skvělé momentky. 

Za poslední měsíce se toho stalo, jako vždy, dost. Nesmíme zapomenout na jarní 
prázdniny, velikonoční svátky, druhé kolo návštěvy firmy Marlenka, Karneval 
s bubenickou zábavou či návštěvu akce Den mláďat. To však není vše! 

Co všechno jsme podnikli a jak nás to bavilo, si nyní můžete přečíst či prohlédnout 
na následujících stránkách. 

Přejeme všem bezstarostné jarní dny plné sluníčka a pohody a příjemné počtení.  

 teta Bára a Kristýnka 

 

 



Jarní tábor v Železné 

Vytoužené jarní prázdniny přišly a my jsme nezaháleli a využili možnosti 
zúčastnit se jarního tábora. Ten pořádalo SVČ Bruntál v Železné u Vrbna pod 
Pradědem. V sobotu 19. 2. jsme odjeli nabaleni, i s lopatami a boby na sáňkování 
a natěšeni, co se bude dít. Když jsme však dorazili na místo, po sněhu ani stopy. 
To nám však náladu nezkazilo, protože na nás čekal pestrý program.  

Během týdne jsme toho stihli mnoho – navštívili jsme místní kovárnu, sklárnu, 
hasičskou stanici, kde jsme si dokonce mohli sednout do hasičského auta, dále 
aquapark a také jsme si zahráli bowling. Byli jsme i tvořiví a vyrobili si vlastní 
voňavá mýdla, háčkovali či šili malé polštářky, vyráběli dřevěné domečky. 
Samozřejmě došlo i na hraní her, a to známých i neznámých, pro nás nových. 

Moc děkujeme pracovníkům SVČ Bruntál za uspořádání jarního tábora se 
skvělým programem a těšíme se zase někdy příště! 

 děti z DD 

 

          

 



         

 

 

 



Exkurze ve firmě Marlenka 2022 

 

Po covidové epidemii měla možnost druhá skupinka dětí se zúčastnit exkurze ve 
firmě Marlenka. Byli jsme nadšení, všem se nám to moc líbilo. Děkujeme vedení 
za takovou příležitost. 

děti z DD 

 

Jarní úklid 

Jaro přišlo a my jsme nezaháleli a pustili se do pořádného jarního úklidu. 
V sobotní odpoledne se staly našimi nejlepšími kamarády hrábě, smetáky, lopaty 
a rýče. Proměnili jsme zimní podobu našeho dvora a zahrady do té jarní. 

6. RS 

 

 



                

 

 

 

 

 



Karneval po našem 

 

Karneval se konal v sobotu 19. 3. 2022. V pátek jsme si balónky a konfetami 
vyzdobili naši tělocvičnu, také jsme napekli dobroty, abychom se následující den 
mohli věnovat jen vlastnímu zkrášlování. V sobotu po 13. hodině vše vypuklo, 
všichni jsme se sešli ve vyzdobené tělocvičně, kde jsme si navzájem prohlíželi 
masky, které jsme vytvořili. Každá skupina se, po předchozím losování, zaměřila 
na dané téma. Mohli jsme tak vidět masky ve stylu Disney, Mexiko, České 
pohádkové postavy, film Harry Potter, Zvířata či Jídlo. Vidět jsme tak mohly 
širokou škálu masek od Pizzy, přes Hloupého Honzu, rodinu koček, Voldemorta, 
Mickey Mouse nebo například Kocoura v botách. Masky tedy byly pestré, 
nápadité a trefné.  

Zpočátku nás teta všechny uvítala, fotili jsme se a poté nás čekaly soutěže o ceny. 
Házeli jsme míčkem na cíl, běželi štafetový slalom s pálkou a pingpongovým 
míčkem, omotávali se do toaletního papíru jako mumie, vše doprovázela hudba. 
Za soutěže jsme získávali body v rámci rodinné skupiny, a poté byli vyhlášeni 
vítězové na prvních třech místech. Nakonec jsme po skupinách představili své 
masky a vychovatelé vybrali tři nejlepší. Oceněny byly masky – Donut, Džin 
z lahve a naše dvě nejmenší Mexičanky. Za soutěže i masky jsme obdrželi super 
ceny.  

teta Bára a děti z DD 

           

 



 

     

 

        

 

V sobotu 19. 3. jsme se po skupinách ustrojili podle vybraného téma do kostýmů. 
My jsme měli téma Harry Potter. Poté jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde se 
všechno odehrávalo, hráli jsme soutěže například, kdo omotá jednoho ze skupiny 
nejdříve toaletním papírem. Na závěr přijely bubny a tam nás rozdělili do čtyř 
skupin podle barev a soutěžili jsme proti sobě. První soutěž byla zahrát stejný 
rytmus na bubnech.  



Poslední soutěž byla poznávat hudební nástroje, pak jsme se rozloučili. Nakonec 
jsme si šli vzít občerstvení, které připravily děti z jednotlivých skupin. Bylo to 
krásně strávené odpoledne.  
 

Terka a Markét, 4. RS 

 

 

 



Bubenické odpoledne 

Po Karnevalu, kdy jsme se zase uvedli do našich původních podob, nás navštívili 
významní hosté. Bubeník z kapely Věry Špinarové, se svou kolegyní, kteří si pro 
nás připravili program s bubny. Po krátkém úvodu a představení, jsme se rozdělili 
do týmů, kde jsme soutěžili. Mohli jsme si vyzkoušet hru na bicí, tamburíny, ale 
také zazpívat naše oblíbené písničky. Také jsme se dozvěděli plno zajímavých 
informací ze světa hudby, které jsme pak měli možnost zúročit v závěrečném 
kvízu. 

Děkujeme všem tetám, strejdovi, v neposlední řadě našim skvělým hostům za 
super odpoledne, plné dobré nálady, smíchu, dobrého jídla a zábavy. Těšíme se 
zase příště na nějakou super akci!                                                      děti z DD 

 

 



Kreslíme a tvoříme na 5. RS 

 

Kreslíme, tvoříme, jak se dá, 

kdo chce, ať se podívá. 

Velkou radost z toho máme, 

když se na ně podíváme. 

Zkuste s námi vytvářet, zjistíte, 

že to všechno nejde hned. 

A později zjistíte, 

co už všechno umíte. 

                                                          Pěkné jaro přejí děti a tety z 5. RS 

 

  
 

 

 

 



Naše Kája slavila 

 

Na své narozeniny a dovršení zletilosti jsem se těšila dlouho, a když ten den nastal, 
tj. 13. 4., všichni mi udělaly velikou radost, protože jste si na mě všichni 
vzpomněli. Holky z mojí skupiny mi popřály ten den a daly mi i nějaký malý 
dárečky, ale s tetou jsme to oslavily, až po velikonočních prázdninách, kdy jsme 
poseděly celá skupina, povídaly jsme si, pojídaly nějaké dobroty a také medovník, 
který jsem upekla, všichni ho moc chválili, prý byl moc dobrý, bylo to moc fajn 
. Svoje narozeniny jsem si užila. 

Kája, 2.RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velikonoce 

 

U nás v Dětském domově se konala tradiční velikonoční výstavka prací dětí a 
vychovatelů. Během března jsme vyráběli dekorace s velikonoční a jarní 
tématikou, na které jsme využili různé druhy materiálu. Také jsme pekli 
velikonoční beránky a barvili vajíčka, kterými jsme ozdobili pruty. Vše jsme si 
pak vystavili na svých rodinných skupinách, abychom si zpříjemnili, už tak 
krásné, velikonoční svátky a navodili tu správnou jarní atmosféru. 

Děti a teta Kristýna 
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Velikonoční výlet 

O velikonočních prázdninách jsme si vyjeli ze strejdou Františkem, Rajenem a 
Nicolasem na kola. Jeli jsme do Raduně. Vyjeli jsme kolem třetí hodiny, tam jsme 
se vyfotili, obešli si zahradu a prohlíželi si krásu zámku. Domů jsme de vrátili 
kolem páté. Výlet jsme si náramně užili. 

                                                                                  Ester, 3. RS 

 

 

Sportem ku zdraví 

Sportujeme vejmi rádi, s míčem, kolem a bruslemi jsme velcí kamarádi. 

 
                                                    Matyáš, Michal, Daniela a Margita, 5.RS 

            



Návštěva akce Den mláďat 

 

Jarní počasí vybízí k procházkám a tak jsme si jednu společnou udělali v sobotu 
23. 4. Rozhodli jsme se navštívit akci Den mláďat, která je pořádaná Střední 
zemědělskou školou v Opavě, a to v areálu školního statku.  

Měli jsme možnost si prohlédnout vozy PČR, hasičský vůz či vojenskou techniku. 
Dokonce jsme měli možnost si na sebe vzít celé vojenské ustrojení či si vyzkoušet 
první pomoc na figuríně. Také zde byly drobné soutěže v podobě malování či 
skládání a za ty jsme po absolvování úkolu dostali sladkou odměnu. V druhé části 
areálu jsme si byli prohlédnout zvířata – koně, poníky, králíky, kuřátka, telátka a 
další jiná domácí zvířata. Pod dohledem zkušených chovatelů jsme měli také 
možnost si je pohladit či pochovat. 

Největším lákadlem pro nás byl velký skákací hrad se skluzavkou, který jsme 
hned několikrát vyzkoušeli. Po cestě zpátky jsme se s tetami stavili na zmrzlinu a 
zakončili tak naše super odpoledne sladkou tečkou. 

Děkujeme za krásně strávené sobotní odpoledne! 

               Děti z DD 

 



Dne 23. dubna jsme se rozhodli navštívit Den mláďat na školním statku v Opavě, 
který pořádala Zemědělská škola. Celkem šlo deset dětí. Jako první jsme se 
rozhodli občerstvit, jelikož jsme šli pěšky. Poté jsme se šli podívat na hasiče, 
policejní a vojenské auto. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet vojenské oblečení. 
Pohladili jsme si malé králíčky a kuřátka. Také jsme se účastnili soutěží, kde jsme 
poznávali tlapky zvířat a poté jsme obdrželi malou odměnu například džus, 
oplatek nebo sušenky. Nejvíce se nám líbila skluzavka, na které však byla nejdelší 
fronta.  Když jsme odcházeli, nechali jsme si udělat balónky. Po cestě zpátky jsme 
se zastavili na zmrzlinu. My dvě jsme si daly stejnou příchuť, a to Kinder. Tento 
den byl velice zábavný a nám oběma se líbil.  

         Nela, Bára, 4. RS 

       

 

                 



Oslava narozenin našich nejmenších 

Michal oslavil 6. let, Matyáš oslavil 5. let! Blahopřejeme! 

                                                    Děti a tety, 5. RS 

 

 

 

               

  



Odpoledne na bruslích 

 

S tetou Dianou jsme byly na malé vyjížďce na kolečkových bruslích a koloběžce, 
jeli jsme na Ptačí vrch. Já jsem si střídala brusle po úsecích se Salmou, která se 
teprve jezdit učí. Karolína, Margita a Markéta jezdí dobře, a tak byly vždy o 
kousek napřed. Malý Soufiane byl na koloběžce, která ho velmi baví. Když jsme 
dojeli až k průlezkám, na chvíli jsme zastavili, odpočinuli si a mezitím šel 
Soufianek s tetou Dianou na průlezky, kde průlezky různě prolézal nebo klouzal 
na klouzačce, poté jsme jeli dál, zpátky domů. Projížďka byla krátká, ale stačila. 
Těšíme se na příští, tahle se nám velmi líbila. 

Kristýna, 2. RS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarný kroužek 

Hraj si, maluj, kresli, běhej, ale hlavně něco dělej! Jarní pozdrav dětí a tety 
z výtvarného kroužku!      

Děti a teta Pavla 

   

 

Soutěž „ Zdravá 5“ 

 

Jak jsme vařili do soutěže 

V dubnu jsme se od tety dozvěděli, že probíhá soutěž ve vaření zdravého jídla. 
Rozhodli jsme se s tetou Dianou do soutěže zapojit. Teta za nás vyplnila a poslala 
přihlášku a společně jsme se domluvili, co bychom mohli uvařit nebo upéct tak, 
aby to bylo nejen dobré, ale aby to bylo zdravé a ještě navíc to dobře vypadalo… 

Nakonec jsme se rozhodli pro rýži s kukuřicí a kuřecí závitek s listovým špenátem 
a sýrem. K tomu jsme ještě jako doplněk připravili zeleninový salát. Do vaření se 
zapojily Michaela, Kristýna a Karolína, pomáhala nám teta. Jídlo se nám povedlo, 
bylo to moc dobré a na fotkách to díky úpravě od Michaely vypadalo super. 

Tak snad se to bude líbit i porotě, která vše bude hodnotit.                       

Děti, 2. RS 



             

 

Zdravá 6ka 

Tak se jmenoval náš tým. I my jsme se zapojili do vařící soutěže a rozhodli jsme 
se uvařit nějaké zdravé jídlo. Teta Bára nás přihlásila a společně jsme všechno 
vymysleli. Udělali jsme dohromady tři jídla a limonádu. Dělali jsme avokádový 
toust jako předkrm, petrželový krém jako polévku a jako hlavní chod jsme udělali 
čočkové placky, grilovanou zeleninu a dip. Limonáda byla zázvorová s ovocem. 
Vařily Klára a Božena a Lukáš pomáhal s přípravami. Všechno jsme pak vyfotili 
a poslali s tetou do soutěže. Pak jsme se pustili do ochutnávání, zjistili jsme, že i 
zdravě uvařené jídlo může být chutné a dobré. 

Doufáme, že se to bude porotě líbit a třeba něco vyhrajeme. 

Klára a Božena, 6. RS 
 

 



První jízda na kole 

V neděli 1. května vyrazily děti s tetou Libuškou na první výlet na kole a bruslích 
do parku. Blahopřejeme Matyášovi, naučil se jezdit na kole! 

                                                                   Margita, teta a děti, 5. RS 

               

 

Basketbal aneb Žluté peklo 

 

Heja Opava! Toto heslo provázelo celé naše basketbalové odpoledne. 

V úterý 3. 5. 2022, jsme měli možnost se zúčastnit semifinálového utkání play - 
off, v rámci nejvyšší české soutěže v basketbalu mužů, Kooperativa NBL. Utkání 
začalo v 18 h ve víceúčelové hale v Opavě a proti sobě nastoupili dva týmy, náš 
věhlasný opavský celek BK Opava a brněnský tým Basket Brno. Před začátkem 
jsme se vybavili fandítky v barvách klubu, zaujali svá místa a sledovali rozcvičku 
hráčů na hřišti. Přesně v 18. hodin to vypuklo, již od začátku celá hala fandila, 
skandovala a podporovala tak hráče k těm nejlepším výkonům. Ani my jsme 
nezaháleli a fandili ze všech sil. Hra byla svižná, na hřišti se neustále něco dělo, 
koše padaly jeden za druhým. Pauzy během hry nám vyplňovaly taneční 
vystoupení místních roztleskávaček. Utkání bylo napínavé až dokonce, skóre bylo 
velmi těsné, avšak k naší velké radosti vyhrál BK Opava, a to s výsledkem 83:78. 
Celý zápas jsme si užili, odcházeli jsme plni energie, která v hale mezi fanoušky 
vznikla. 



Děkujeme za možnost zúčastnit se tohoto napínavého utkání a tetám za společnost 
při sledování celého zápasu.                   Děti a teta Bára 

 

 

 



Grilování v rytmu pálení čarodějnic 

 

Dne 30. 4. 2022 jsme se společně rozhodli oslavit lidový zvyk pálení čarodějnic 
grilováním na zahradě. Nakoupili jsme spoustu dobrot a pustili se do příprav. 
Grilovali jsme hermelíny, kuřecí maso, klobásky a cukety. Dále jsme připravili 
párečky v těstíčku a nechyběly kostýmy čarodějnic! Na zahradě jsme si během 
příprav povídali, poslouchali hudbu a věnovali se sportovním aktivitám. Sluníčko 
nám přálo, a tak byl náš den o to hezčí. Moc jsme si to společně užili! 

Děti z 3. a 6. RS 

 

 

 

 



Závěrem…. 

 

S tímto číslem jsme si dali načas, avšak na všechno dobré se vyplatí počkat. Díky 
příležitostem účastnit se mnoha skvělých akcí, očekávejte ještě jedno 
předprázdninové číslo Domováčku. Zde se můžeme těšit na to, co nás o 
prázdninách čeká, také to, co jsme během posledních dvou měsíců školy společně 
zažili. 

 

Přejeme vám tedy všem, ať se vám daří, jak ve škole, tak v osobním životě. 
Užívejte si krásných jarních dnů a brzy zase na viděnou, tady v našem 
Domováčku! 

  

                                                                                        teta Bára a teta Kristýnka 

 

 

 


