Můj příspěvek do bLESKÁČku
Tento rok jsme na škole nejstarší a máme největší zodpovědnost.
Prvňáčky máme moc rádi, protože si ještě vzpomínám, když jsem
v první třídě seděl já a moji kamarádi. Během té doby se hodně věcí
změnilo. Máme novou třídu, nové paní učitelky, nové věci na zahradě,
novou PC učebnu a samozřejmě každým rokem přibývají noví žáci.
S novými učitelkami jsem spokojen. Už se těším na aktivity jako školní
výlet atd. Jezdíme i na sportovní turnaje z házené, florbalu, fotbalu a
ještě na X dalších sportovních aktivit. Mimo těchto turnajů máme ještě
plavání, lyžák a bruslák. Bohužel další školní rok už tady nebudeme a to
mě moc mrzí.
Kuba P. 5. ročník

Házená

Já jsem měl narozeniny a byl jsem u babičky. Rodiče mě chtěli
překvapit a tak se rozhodli, že pojedeme do ENERGILANDIE v Polsku.
Bylo tam hodně horských drah a vodních atrakcí.
A ta nejbrutálnější se jmenovala HYPERION. Byla to atrakce nejprudší,
nejrychlejší a nejdelší z celé ENERGILANDIE a já na ní jel. Když jsme
sjížděli první a zároveň nejprudší kopec na atrakci volal jsem, aby to
zastavili. Ale to by asi nešlo. Takže jsem to nakonec sjel.
Roman H. 5. ročník

Chorvatsko
O prázdninách jsem byla u moře v Chorvatsku. Chodili jsme každý den
na pláž a večer na procházky. V pátek jsme byli v Pule. Nasbírala jsem
si hodně mušlí.
Nela P. 5. ročník

SKAUTSKÝ TÁBOR
Jestli můžu doporučit tábor, tak skautský. Skautský tábor je nejlepší
řešení, jak o prázdninách zabít čas. Jsou tam skvělí vedoucí. V noci
máme hlídky, abychom nebyli přepadeni
jiným táborem. Hlídky máme co dvě hodiny
Máme dokonce střelnici, kde střílíme se
vzduchovkou. Jednou uteklo jednomu
občanovi blízké vesnice kuře. A když jsme
stříleli na terč, tak to kuře vyběhlo ze křoví
zrovna ve chvíli, kdy někdo zmáčkl spoušť. A
to je konec toho opeřence. Kuře bylo nakonec oškubáno a urožněno.
Kuba CH., 5. ročník

Prázdniny
O prázdninách jsme byli v Českém ráji. Chodili jsme po horách a někdy
jsme jezdili na kole. Večer jsme se šli projít po okolí. Trochu jsme se
ztratili. Byla tam bažina. Naštěstí do ní nikdo nespadl. Díky goggle map
jsme našli cestu zpět. Ubytování bylo celkem moderní, až na to, že tam
neměli naběračku. Tak jsme museli nabírat polévku hrnkem. Na kole
jsme jeli na horu Kozákov. Vyjela jsem Kozákov jako první.
Agáta H., 5. Ročník

MOJE

PRÁZDNINY

O prázdninách jsme jeli na dovolenou, na hotel Sepetná v Ostravici.
První den jsme šli na Lysou horu. A bylo to těžké. Poté jsme šli na pokoj
a odpočinuli jsme si. Tady je ten hotel Sepetná. Julie S., 5. ročník

O prázdninách jsem byl v Chorvatsku. Bydleli jsme v kempu a každý
den jsme se koupali. Byla tam špatná WiFi což mě naštvalo. Večer jsme
vždy chodili na zmrzlinu. Cesta do Chorvatska trvala přibližně 12 hodin.
Filip K., 5. ročník

Cesta do Brna
Rád vzpomínám, jak jsme jeli na výstavu
Cosmos Discavery. Jeli jsme z naší školy
v Mniší do Brna. Jelo s námi plno paní
učitelek. Cesta utíkala rychle. Povídali
jsme si a hráli jsme i hry. Už jsme byli na
dálnici D1 a najednou nám oznámili,
abychom rychle vystoupili z autobusu. Když jsme vylezli, bylo kolem
nás všude plno kouře. Čas jsme využili ke svačení. Poté si pro nás přijeli
hasiči a pokračovali jsme v cestě hasičským autobusem. Nakonec jsme
dojeli do Brna před obrovskou budovu, kde visel nápis Cosmos
Discavery. Vešli jsme dovnitř. Nejdříve šla na prohlídku prví a druhá
třída. My jsme čekali. Když přišla první skupina, byli jsme na řadě my.
Zkoumali jsme zajímavé věci. Potom jsme jeli autobusem do zábavního
centra Bonga. Všichni jsme si výlet užili.
Roman H., 5. ročník

Mé zážitky ze školy
Jeden z mých prvních zážitků je, jak nás paní ředitelka přivítala v první
třídě.
Ráda také vzpomínám, na školní výlety. Byli jsme v Brně, Ostravě,
Olomouci, na Macoše, Bouzově, Úsově, v Javořičských jeskyních, na
výstavě Cosmos discovery atd.
Na výletech jsme si mohli koupit kameny nebo jiné suvenýry.
Bylo i zábavné, jak Nella ve výtvarce řekla ,,Paní učitelko, já se jdu
proběhnout !! A v tu ránu se uhodila do židle do hlavy. Další zážitek
mám ze školního výletu, jak nám vyhořel autobus. Někteří kluci si
v autobuse zapomněli kšiltovky.
Tereza G. 5. ročník

Školní výlet – 2. třída
Ve 2. třídě jsme jeli na školní výlet. Jeli jsme na hrad Bouzov a do
zábavného centra Krokodýlek v Olomouci. Sraz byl v 7:30 a odjížděli
jsme v 8:00 ze zastávky v Mniší. Jeli jsme cca 2 hodiny, ale dlouhá jízda
se vyplatila. Když jsme dojeli pod Bouzov, tak jsme šli nahoru. Nejprve
jsme šli pod hradby hradu, kde jsme stříleli z luku a pistole. Když jsme
dostříleli, šli jsme do Trojského koně. Pak šla 4. a 5. třída na prohlídku

hradu. My jsme čekali před hradem. Pak jsme šli my. Prohlídka byla
super.

J. Buzek, 5. ročník

A to jsem já !

ZÁŽITEK ZE ŠKOLY MNIŠÍ – PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
Rád vzpomínám na to, jak jsem nastupoval do první třídy. Nejdříve mě
maminka posadila do školní lavice. Pak mě vyvolala paní ředitelka. Od
paní ředitelky jsem dostal pytlík a zazvonil na zvoneček. Až všichni
dostali pytlík a zazvonili a přivítala nás také paní Jančálková. Pak jsme si
šli prohlédnout naší třídu a potom domů.
Sebík Š., 5. ročník

ZÁŽITKY ZE ŠKOLY MNIŠÍ – Nela P., 5. ročník
MACOCHA
Ráda vzpomínám na to, jak jsme jeli na propast Macocha. Jeli
jsme tam ve 2. třídě. Byl to skvělý výlet. Jeli jsme loďkou a
prozkoumávali jsme jeskyni. Daly se tam koupit kameny a další
suvenýry. Jelikož jsem milovník kamenů, nakoupila jsem si jich hodně.
Pro mě to byl nejlepší výlet.

BONGO
Moc se mi líbilo, když jsme jeli do Bonga. Líbilo se mi tam hlavně proto,
protože já jsem určená pro blbosti. A kdyby někdo z vás nevěděl, co je
to Bongo, tak je to budova, v které jsou skluzavky, prolézačky a hodně
dalších věcí. Moc se mi tam líbilo.

A NĚCO Z LETOŠNÍHO ROKU
Příspěvky žáků 3. ročníku
Naše škola
V naší škole je 58 žáků s toho je v naší škole 9 učitelů včetně asistentek,
takže je v naší škole 67 osob.Naše škola má velkou knihovnu a velkou
počítačovou učebnu.
Ve třídách máme interaktivní tabule máme také mnoho kroužků např.
výt. výchovu, náboženství, kytaru, flétnu, sportovky, badatelský
kroužek, animáček, deskové hry a dramatický kroužek. Jednou za školní
rok máme dokonce spaní ve škole. Tento rok jsme měli téma pravěk.
Také máme na konci školního roku zahradní slavnost.
Počítačová učebna

Naše škola

Také naše škola jezdí každým rokem na lyžařský výcvik, bruslařský
výcvik a povinný plavecký výcvik. Dominika B., 3. ročník

Naše škola Mniší
Děláme tu hodně sportu, třeba plavání. Učíme se nové věci. Baví mě
tu výtvarka.
Paní učitelky se snaží, aby nás to tady bavilo. Anička L., 3. ročník

Škola a já
Ahoj, já jsem Matěj. Škola mně baví, dokonce i učení. Nejraději mám
matematiku a tělocvik. Mám rád sport. Nejraději mám fotbal a
hasiče. Ale chodím i do výtvarky a do rybářského kroužku, protože chci
chytat ryby. Ale nejdéle chodím do výtvarky. Zhruba 4 roky a mám 9 let.
Baví mě i jiné hodiny.

Ten zakroužkovaný jsem já. Můj nejlepší kamarád z hasiče je
vpravo nahoře. Jmenuje se Pavel. Matěj F., 3. ročník

Můj den ve škole
Ráno, když vstávám z postele, Tak se do školy netěším. Ale když vejdu, tak je
to super. Škola je super. Moje nejoblíbenější hodina je matika.
Jakub P., 3. ročník

Malujeme v malování – 3. ročník

Nocování s knížkou
6.11 2019
Do školy jsme přišli o půl šesté. Téma byl pravěk. Přijeli do školy dva
pánové z Prahy, kteří nám povídali o zkamenělinách a o pravěkých
zvířatech. Mohli jsme si ty zkameněliny prohlédnout. Udělali jsme si i
zkameněliny ze sádry. Po té jsme se vystřídali s druhou skupinou, která
mezi tím očišťovala dinosaura zakopaného v písku. Po skončení
programu jsme šli na večeři. Do devíti jsme hráli vybíjenou, pak jsme si
šli nachystat věci na spaní. Většina usnula až po půlnoci. Agáta H.

Ráda vzpomínám na to, jak paní učitelka rozdala papíry, kde bylo
napsáno přespávání ve škole na téma Pravěk. Hned jsme se všichni
začali těšit. Netrvalo dlouho a ten den nastal. Všichni jsme byly hodně
nadšení. Přijeli dva pánové z Prahy a ti nám povídali o Pravěku. Pak
jsme vyráběli ze sádry různé pravěké předměty, oprašovali písek a
potom jsme našli obrovský model kostry dinosaura. Vyráběli jsme
obrázky s pravěkými zvířaty. Za chvíli jsme se šli navečeřet. Večeře mi
moc chutnala. Po večeři jsme šli hrát autobus. Po autobusu jsme se
měli chystat k spánku. Já, Agi a Nela jsme šli spát o půl 2 a před tím nás
několikrát napomenula paní učitelka. Moc se mi to líbilo.
Tereza G., 5. ročník

Nocování ve škole bylo letos na téma pravěk. Přišli jsme do školy.
Když jsme se všichni sešli, šli jsme do své třídy. Tam jsme si povídali o
pravěku. Vstupenka byla - donést cokoliv o pravěku např.
zkamenělinu, knížku o dinosaurech, referát atd. Pak jsme šli na večeři.
Skoro všichni donesli nějaké jídlo: např. pizzu, koláč, bábovku atd. Dále
šla celá škola do naší třídy. A přišli dva pánové z Prahy. Ukazovali nám
různé zkameněliny nebo zub od dinosaura atd. Potom jsme plnili další
úkoly. Vylili jsme si odlitek ze sádry, odkryli jsme kostru z dinosaura a
vyrobili jsme si podložku na stůl. Pak jsme šli spát. Andrejka, 5. ročník

Přespávání ve škole
21. října 2019 jsme nocovali ve škole. Téma večera
byl život v pravěku. V 17:30 byl sraz. V 19:30 přišli
páni a vyprávěli nám o dinosaurech. Potom jsme si
mohli něco koupit a vyráběli jsme si odlitky ze
sádry. Např. zub dinosaura. A pak jsme odhrabovali
z písku dinosaura. V 22:00 jsme hráli vybíjenou. Po
vybíjené jsme šli spát. Ale já a Filip jsme si donesli
brambůrky, bonbóny a kofolu. Když jsme to dojedli,
šli jsme spát.

Julie S., 5. ročník

Mikuláš ve škole

Kino
Dne 7.1.2020 jsme byli v kině na film Zloba královna všeho zlého. Tuto
akci pořádala firma Brose, která pozvala naši školu, ale i jiné školy
z Kopřivnice, abychom přijeli. Přijeli jsme do Kulturního domu
Kopřivnice. Hned nám paní ukázala, kde sedíme. Přišli jsme tam jako
první. Jak jsme se usadili, tak přišly další školy. Bylo to napínavé a velmi
se mi to líbilo.
Hanka B., 5. ročník
Co ná

Co nás čeká v nejbližší době
Hodiny bruslení
!!! Jarní prázdniny !!!

