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Ve čtvrtek 19. května se žáci 7. tříd ZŠ 
Masarykovo náměstí vydali na svůj to-
lik očekávaný školní výlet do Chotěbu-
zi. Jejich třídní učitelky pro ně objednaly 
návštěvu Archeoparku a Rybího domu. 
Kromě prohlídky těchto dvou atraktivních 
míst se žáci těšili i na jízdu vlakem, která 
je pro ně vždy velkou zábavou.

Prohlídka Archeoparku začala v expozi-
ci, ve které děti vyhledávaly informace do 
pracovních listů, které jim hned na úvod 
programu rozdal pan průvodce. Po kontro-
le správnosti svých odpovědí se žáci vydali 
do středověkého hradiště. Nejprve je přiví-
tala nová krásná palisáda. Když prošli žáci 
branou do akropole, uviděli hned několik 
obytných domů. Ihned se mezi žáky roz-
poutala diskuze o tom, jak se asi v domech 
bydlelo, jak topili, vařili, spali a podobně. 
I když byly domy opravdu malé, všichni 
žáci se do nich vždy podívali, uvnitř se vy-
fotografovali. Třetí dům obsahoval i hrn-
čířský kruh a keramickou pec, poslední 
čtvrtý domek podle slov pana průvodce 
patřil lovci, proto v něm bylo umístěno 
hned několik kožešin. Jak se na nich sedí si 
sedmáci vyzkoušeli v dlouhé halové stav-
bě, ve které jim pan průvodce představil 
zbraně, oděvy, štíty i různá nářadí, která se 
na hradišti postupně našla.

V další části programu si žáci mohli vy-

Žáci 7. A  a 7. B ze ZŠ Masarykovo náměstí na školním výletě.  Foto: Mgr. Pavlína Kožušníková 

Sedmáci ve středověku a v Rybím domě

zkoušet různé středověké činnosti praktic-
ky. Vyzkoušeli si, jak těžké bylo mlít na 
žernově obilí. Taky se pokoušeli z koster-
ních nálezů ukrytých v pískovišti sestavit 
kostru člověka. Do voskových destiček se 
pokoušeli vyrýt své instagramové adresy. 
Ti nejhravější hráli dřevěné pexeso, které 
obsahovalo obrázky přírodnin, které byly 
důležité pro život našich předků ve stře-
dověku. Vyvrcholením této praktické čás-
ti byla lukostřelba, která vzbudila u žáků 
zvlášť velký zájem.

Není divu, že žákům při tom všem po-
řádně vyhládlo, a tak se přemístili na 
oběd do nedaleké restaurace Rybí dům. 
Závěr celodenního programu tvořila zá-

bava. Sportovně založené děti sjížděly 
na laně na tzv. Gorol šusu, houpaly se na 
obří houpačce, lezly po horolezecké stěně 
nebo sjížděly tunelem. Děti toužící po ne-
všedním zážitku mohly navštívit 7D kino. 
Z výše uvedeného programu je jasné, že 
si děti den opravdu užily. Přesto ve slo-
hových pracích, ve kterých o svém výle-
tu do Chotěbuzi žáci psali, zaznívalo, že 
na celém dni bylo nejhezčí, že tu spoustu 
krásných zážitků si užili především proto, 
že je prožili se svými kamarády a třídní-
mi učitelkami a že celý den krásně svítilo 
sluníčko.

Lukostřelci a rybáři ze 7. tříd,
ZŠ Masarykovo náměstí

tušili, co je čeká. 8. B si pro ně totiž při-
pravila ukázku z dalšího dílka Oskara Wil-
da Strašidlo cantervillské. A ve strašení 
pokračovala i 9. A, která zdramatizovala 
báseň Karla Jaromíra Erbena Svatební ko-
šile. Závěrečným vystoupením celého do-
poledne bylo vystoupení 9. B třídy, která 
připomněla všechny křivdy slezského lidu 
na přelomu 19. a 20. století v básních Petra 
Bezruče Ostrava a Maryčka Magdonova.

Všechna scénická čtení bedlivě zhlédla 
i odborná porota, která byla speciálně pro 
tento den vytvořena z knihovnic Městské 
knihovny ve Vratimově, za což jim mno-
hokrát děkujeme. A protože děti moc rády 

soutěží, odborná porota nakonec ocenila za 
mimořádný výkon tyto žáky: Amélii Kul-
štejn za roli draka, Dominika Strakoše za 
kohoutka. Za postavu vlka byl oceněn Mi-
chal Korman. David Konvičný předvedl 
nezapomenutelného vypravěče v pohádce 
O Karkulákovi. Ve 4. třídě ocenění získali 
Štěpán Kmošťák, Martin Lukeštík a Ma-
těj Střelec. V 5. třídě si odměnu vyzpívali 
Natálka Krčková, Radim Čecháček, Sabi-
na Kursová a Dominik Kokeš. V 6. A se 
porota nechala ohromit výkonem lady Cle-
mentiny v podání Evelin Gužíkové. V 6. B 
ocenění získala Eliška Vicherková za roli 
bohyně Athény. V 7. třídách byli oceněni 
Adam Krupa a proradná Šárka v podání 

Magdalény Harokové. I když byla středa, 
cenu si odnesl z 8. A Vít Matusik za roli 
Pátka a skvělá Natálie Šturmová z 8. B za 
roli strašidla cantervillského. Z 9. tříd byl 
oceněn Jan Pieronkiewicz za roli umrlce.

Akce měla velký úspěch, děti hodnotily 
navzájem svá vystoupení, oceňovaly ta-
lent, kostýmy i výkony svých kamarádů. 
Zdá se, že svým dárkem jim letos uděla-
li učitelé a učitelky na Masarykově škole 
opravdu radost. Byla to jedna opravdu po-
vedená sváteční čtenářská párty.

Kolektiv pedagogických pracovníků, 
tentokrát v roli režisérů,
ZŠ Masarykovo náměstí

pokračování ze str. 12

Dívčí válka v podání žáků 7. B.

Takto vypadala dramatizace básně Svatební košile třídy 9. A.  Fota: Mgr. Pavlína Kožušníková


