
DEN OTVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Proč by se měly slavit narozeniny? 
 

Především proto, že jsou jednou za rok a sejde se celá rodina, kamarádi. Kulatiny jsou většinou 
oslavovány mnohem víc, protože se slaví 10 let do posledních kulatin. Je to také oslava toho, že jsme 
přežili těch 10 let ve zdraví. A za těch 10 let si člověk zaslouží pořádnou oslavu.  

Kristýna Trubačová 8. A  
 
Narozeniny by se měly slavit asi do 30 let. Děti milují narozeniny, protože většinou dostanou nějaký 
dárek a cítí se větší a starší. Ale u dospělých nad 30 let už je to horší, dospělí chtějí být pořád mladší a 
mladší. Narozeniny jsou významný den, každý rok v ten den. Kulaté narozeniny jsou ještě lepší, ale 
nejlepší jsou padesátiny, ty se většinou slaví nejvíc.  

Jan Mazoch 8. A 
 
Jak jistě každý ví, ve čtvrtek 5. listopadu slavila naše budova 110 let a k této příležitosti se tedy vázal 
Den otevřených dveří. Musím uznat, že tentokrát to byla opravdu velkolepá akce a bylo se určitě na co 
dívat. Ale aby lidé věděli, co všechno je pro ně přichystáno a kdy se koná jaké vystoupení, potřebovali 

k tomu někoho či něco, co jim napoví. Naše škola mohla nabídnout obojí, nejenže 
upoutávky visely, kam jste se jen podívali, ale u dveří také seděl vždy jeden pár 
deváťáků a případným návštěvníkům rozdával programy a nabízel různé 
upomínkové předměty (kalendáře, pohlednice, sborníky, …). Takovýto pár musel 
mít vhodný oděv, na tváři úsměv od ucha k uchu, no a samozřejmě správnou 
„vy řídilku“. Já jsem také patřila mezi tento jakýsi uvítací sbor a musím uznat, že to 
byla celkem fuška. Někteří rodiče kamsi chvátali a bylo dost obtížné je zaujmout a 
začít jim něco nabízet, jiní nám zase slíbili, že se určitě vrátí a něco si u nás koupí, 

ale jak jsem brzy zjistila, nevrátí se… Na druhou stranu, spousta rodičů nám ráda věnovala svůj čas i 
peníze a něco si od nás koupila. Prodej mi šel ze začátku dost těžce a jediné, co mi šlo, bylo je potichu 
uvítat a hezky se usmát, ale za chvíli už jsem to měla zmáknuté a prodali jsme toho hromadu. Protože 
se na papír zaznamenávalo, kolik kdo prodal kusů, byla mezi dvojicemi jistá rivalita a každý se snažil 
být nejlepší. Nechci ale aby to vypadalo, že jediné, o co nám šlo, bylo vymámit z lidí peníze, a tak 
musím dodat, že jsme také fungovali jako směrovky a lidem poradili, s čím bylo třeba. Paradoxně 
naším největším nepřítelem nebyla stydlivost, jak jsem se obávala, ale zima. Seděli jsme v hrozném a 
nemilosrdném průvanu a už teď se hrozím, že budu nemocná… 

Kristýna Biolková 9. A 
 
Od té doby, co jsem na druhém stupni, jsem Den otevřených dveří trávila vždy jen jako „pořadatel“. 

Celé odpoledne jsem byla v nějaké učebně, kde se buď dělaly nějaké pokusy, 
nebo něco vyrábělo. Letos v deváté třídě jsem se ale rozhodla projít celou 
školu. Od malých prvňáčků, kteří něco tvoří v přízemí, až po novou učebnu 
fyziky v druhém patře. Skoro v každé třídě se něco dělo. Nejvíce času jsem 
ale strávila v tělocvičně, kde se co chvíli vystupovalo.  Samozřejmě se mi 
nejvíce líbila gymnastika kluků. Celá škola ale byla jeden velký chaos. Po 
chodbách chodili lidé a hledali učebnu, do které by se chtěli podívat, a ve 
které ještě nebyli. Krásná byla zvláště učebna přírodopisu, kde jsem poprvé 
uviděla ty speciální notebooky, které se napojují na mikroskop. Nakonec 

jsem si také vyzkoušela, jaké je uvádět u dveří a pořád dokola opakovat jednu větu. Bála jsem se, že se 
mi bude zdát, jak pořád dokola opakuju: „Nechcete si u nás něco koupit? Kalendář za tři, pohlednici za 
pět nebo sborník za 35? Ve sborníku jsou obrázky od dětí a jejich tvorba.“ A takto stále dokola. 
Samozřejmě jsem ale nezapomněla na činnost redaktora Druhého patra a zeptala se i lidí okolo, jak se 
jim škola líbí. Natrefila jsem na bývalého žáka naší školy, který si přišel zavzpomínat a prozkoumat, 
co se na škole změnilo. A tady je rozhovor s ním: 
 
? Co se vám na škole líbí nejvíce? 



! Celkově možnost školu navštívit a celou si jí projít. Také velmi vstřícná atmosféra všech lidí okolo. 
? Jaká byla pro vás největší změna ve škole? 
! Určitě modernizace odborných učeben a poprvé jsem si prohlédl přístavbu jídelny. Krásně je také 
opravená tělocvična. Podlaha, obložení. Je to tady jiné. 
? Vrátil byste se zpět do školy? 
! Určitě ano. Nejen z důvodu těžšího života po základní škole, ale budova je krásně renovována a musí 
být radost do ní chodit, i když děti to tak nevidí, bohužel.          

Jana Cibulcová 9. A 
 
 Jaký byl Den otevřených dveří? 
Poprosili jsme učitele, aby s žáky napsali malou anketu. Dostali jsme 375 lístků s odpověďmi. Jejich 
přečtení, vybrání a přepsání do počítače zabralo šest a půl hodiny. Do příštího sběru jsme získali skoro 
půl kilogramu papírů. Tady jsou ty nejzajímavější názory. 

 
Jak se připravit na Den otevřených dveří? Proč jsme byli nejlepší? 

Na zpěv jsme se připravovaly od začátku školního roku. Každý čtvrtek chodíme na sedm ráno do 
hudebny zkoušet. Nejlepší jsme byly, protože jsme různě rozdělovaly hlasy, zpívaly jsme kánon – 
prostě jsme se snažily být dobré.  
Agáta Rybářová 8. B 
 
Den před Dnem otevřených dveří jsem šel do lesa sbírat přírodniny. Od hřibů přes větvičky až po 
vosy. V pavučině jsem našel motýlí křídlo, tak jsem je vzal. V učebně přírodopisu jsme pak 
mikroskopovali. Myslím si, že jsme byli nejlepší, protože jsme měli nabitý program – mikroskopy, 

poznávání přírodnin, koření, byly zde i ukázky zvířat a výroba 
vodních bomb do koupele. 
Patrik Šmahlík 8. B 
 
My jsme nacvičovali s družinou tanečky a byly jsme nejlepší proto, 
že jsme se snažili.  
Kačenka Dobiášová 2. B 
 
Zhruba dva měsíce jsme cvičili tanec na písničku od francouzské 
skupiny. Vystupovali jsme ve velké tělocvičně čtyřikrát. Nevím, jestli 
naše vystoupení bylo nejlepší, protože ostatní měli velice zajímavá a 
hezká vystoupení, ale snažili jsme se, aby to bylo dobré.  
Kristýna Trubačová 8. A 
 
Na taneční vystoupení jsme se připravovaly dva měsíce dopředu, 

každý týden jsme trénovaly v Trojanovicích asi dvě hodiny, byla to makačka. Myslím si, že se 
vyplatilo dát do toho všechnu svou energii. Stálo to za to. Sice jsem měla nervy, ale dopadlo to dobře. 
Lucie Vaňková 8. A 
 
Vystupoval jsem ve velké tělocvičně v přeskoku přes bednu. Trénovali jsme asi měsíc, vstávali o půl 
sedmé a trénink začínal v sedm. Museli jsme se naučit skrčku, roznožku, kotoul letmo, salto, kotoul na 
bedně, přemet a jelima. To všechno kromě jelima jsem se naučil a na vystoupení se nám to velmi 
povedlo. Nejlepší bylo prví vystoupení, kde se mi poprvé povedlo salto přes bednu. Jsem spokojený 
s naším výkonem, všem se to povedlo.  
David Kyselý 8. A 

 
Byla jsem v ruské kavárně a vítat lidi. U dveří, kde jsme hlídali, jsme byli nejvíc 
milí a nejvíc sexy.  
Eliška Tvarůžková 9. B 
 
Do anglické kavárny jsem dodal obří sušenky, které se prodaly nejrychleji. 



Benjamin Janák 9. B 
 
Vítala jsem u dveří a myslím, že jsme s Danem byli nejlepší. Byli jsme ukecaní a akorát my jsme byli 
zrovna od půl dvanácté do jedné a to moc lidí nechodilo, spíš až od té třetí hodiny, ale to nevadí. Ale 
byla tam strašná zima, no jo, když je ten Den otevřených dveří, tak ty dveře musely být otevřené…  
Sára Malíková 9. B 
 
Já jsem byla v chemii, předváděla jsem tam nějaké pokusy, jako je třeba chemický chameleon, 
mramorované mléko a tak. Některé pokusy jsme dělali normálně v kroužku, každou hodinu jiný. Moc 
mě to bavilo, bylo to zajímavé, rozhodně se mi to zdálo lepší než ve fyzice, v chemii to byla sranda☺ 
Natálie Heřmánková 9. B 
 
Na Dni otevřených dveří jsem zpívala se školním sborem. O půl jedné jsme přišly do učebny hudební 
výchovy, převlékly se, přezkoušely všechny písničky a mohly jít zpívat. Zpívaly jsme dost dobře, 
usoudila jsem to z velikého potlesku.  
Aďa Jalůvková 6. B 
 
Pomáhala jsem paní učitelce Aleně Maňasové. Chodím do biochemického kroužku a ještě s pár 
kamarádkami jsme vyráběly solné bomby. Paní učitelka míchala směs, já přidávala olej a vodu, Dita 
měřila odměrky, Eliška přidávala voňavou sůl a Kiki dělala od každého něco. Den otevřených dveří se 
mi moc líbil.  
Natálie Ličková 6. B 
 
Pekli jsme a byla to nejhezčí vůně z celé školy. Lucie Kedroňová 9. A 
 
Dělali jsme koblížky do německé kavárny a prodávala jsem je až do vyprodání zásob, všem moc 
chutnalo a bylo to super.  
Nela Mikulčíková 9. A 
 
Já jsem vystupoval v divadle Císařovy nové šaty, připravoval jsem se asi tři týdny, možná dva, protože 
jsem ze třídy 5. A.  
Robin Filip 5. A 
 

Vystoupení jsem měla celkem šest – čtyřikrát jsem hrála 
z anglického divadla Císařovy nové šaty, dvakrát jsem 
vystupovala s mažoretkami.  
Denisa Valová 5. A 
 
Já jsem na Dni otevřených dveří vystupoval v anglické pohádce 
Little house, kde jsem hrál žabku Kuňkalku. Jak jsem 
dovystupoval, šel jsem se podívat na gymnastiku chlapců osmých 
tříd, byli tam i moji dva kamarádi z fotbalu. Po gymnastice jsem 

šel domů. Jan Pavelka 5. B 
 
Já jsem byla jako účinkující, tančila jsem country. Měli jsme dvě vystoupení a na první se byla podívat 
mamka a bráška. Potom jsme šla do jazykové učebny, kde se prodávalo Bubble tea a šla jsem ještě na 
pokusy. Moc jsme toho nestihla, protože pak bylo druhé vystoupení. Pak jsme odtančila a šla domů. 
Berenika Jiskrová 5. B 
 
O Dnu otevřených dveří jsem dvakrát vystupoval, na vyučování se přišla podívat mamka na angličtinu 
a na matiku. Po vyučování jsme chystali třídu na naše divadelní představení anglické pohádky Little 
house (Boudo, budko). Mezitím jsem chodil po stáncích a nakupoval, viděl jsem vystoupení 
mažoretek. Potom kolem druhé a potom ještě ve čtyři hodiny jsem tancoval country tanec. Byl to 
super den ☺ 
Antonín Šimčík 5. B 



 

Jak jsem viděl Den otevřených dveří? 
Nejvíce času jsme strávila ve velké tělocvičně. Vystupovalo tam mnoho žáků naší školy. Nejvíce mě 
zaujala taneční skupina dívek z 8. A Papája. Obdivuji jejich nápaditost, snahu a cíl dosáhnout co 
nejlepšího výsledku. 
Natálie Bačová 8. A 
 
Zpívala jsem se sborem. Odzpívali jsme šest písniček a potom jsem šla pomoct v ruštině prodávat 
piškoty s ruskou marmeládou. Bylo to tak, že jsem zpívala a když jsme měli odpočinek, tak jsem 
prodávala. Čtyřikrát jsem zpívala a třikrát jsme měli přestávku na prodávání. 
Saskie Střelecká 8. B 
 
Nejvíce mě zaujala učebna přírodopisu, podle mě to bylo nejzajímavější. Nejvíc se mi líbila hlava 
pavouka. 
Teo Urban 7. A 

 
Na Dni otevřených dveří jsem se podílela obsluhou v Ruské 
kavárničce a pečením. Pečení jsem plánovala už týden 
předem. Když jsem viděla, jak jídlo mizí, byla jsem 
spokojená, že mělo úspěch. Dalo to práci, takže by to potěšilo 
každého. 
Michaela Zachníková 7. A 
 
Byla jsem na Dni jako divák a líbilo se mi, že jsem vyhrála 
perník a bonbon. Mojí mamince se líbilo, jak jsem se dobře 

učila.  
Sára Ego-Aguirre 2. B 
 
Chodila jsem i po škole a nechala se namalovat. Mamince se líbilo, jak musela poskládat 
z trojúhelníků trojúhelník.  
Kačenka Dobiášová 2. B 
 
Byl jsem na Dni jako divák a líbilo se mi to. Byla jsem i v chemii a babičce se líbily mažoretky. 
Venda Spišáková 2. B 
 
Líbily se mi mažoretky a rodičům se líbilo v chemii. Karolína Žižková 2. B 
 
Byl jsem v učebně chemie a byl jsem nadšený. Nejvíce se mi líbil ten popelový had. V přírodopise 
jsem se díval do mikroskopu. Moji rodiče tam nebyli, a proto jsem si mohl utíkat po celé škole.  
Adam Hoza 2. B 
 
Líbila se mi chemie a že jsme měli kratší vyučování. Míša Mužík 4. D 
 
Líbilo se mi běhání po chodbě a různé vyrábění. A nejvíc se mi líbilo krátké vyučování.  
Viktorie Petrová 4. D 
 
Den otevřených dveří je můj oblíbený den proto, že celá škola je otevřená do 17 hodin. Líbilo se mi 
malování na obličej a chemie, super byly mikroskopy.   
Markéta Fryščáková 4. D 
 
Zaujalo mě i příjemně potěšilo vystoupení taneční holčičí dobře vypadající skupiny z naší třídy. 
Choreografie povedená, kostýmy taktéž, hudba trapná – kecám, aby neměli pořád samá plus, chápete, 
ne?  
Ondřej Studnický 8. A 
 



Nejvíce se mi líbily cizokrajné kavárny. Byl to hezký nápad a byly hezky 
udělané. Vojta Kurdel 8. A 
 
Nejvíce mě zaujala v tělocvičně „bedna“. Bylo to takové akční a sem tam se 
někdo rozbil, například Christian.  
Patrik Žídek 8. A 
 
Líbilo se mi vystoupení Sudičky u Parmů, protože bylo vtipné, naučné i 
zajímavé. I když trvalo jen 15 minut, bylo to to nejlepší divadlo a vystoupení 
na DOD. Také po vystoupení nebyla nuda, měli tam osobní věci Parmů. 
Vlastimil Paluska 6. C 
 
Nejlepší byla gymnastika, začínali poměrně jednoduchými cviky a dokonce 

dělali i salto přes švédskou bednu, bylo to opravdu „best of“. Proto bych dal svůj divácký hlas tomuto 
vystoupení. Lukáš Kutáč 6. C 
 
Byla jsem na malování na obličej. Příprava moc dlouho netrvala. Tato atrakce byla super, protože děti 
se pak mohly zasmát našemu talentu.  
Amálie Kanioková 6. C 
 
Byl jsem v chemii. Když jsme ve 13 hodin začínali, byli jsme všichni nervózní. Měl jsem „hlavní roli“ 
v pálení hořčíku. Nakonec to všechno dobře dopadlo, ty čtyři hodiny uběhly rychle a uklízeli jsme pak 
asi dalších 45 minut. Bylo to super.  
Ladislav Žlebek 6. C 
 
Nejvíce se mi líbilo v učebně fyziky. Byly tam moc zajímavé věci, například magnetická stavebnice, 
pokusy s elektrikou a tak…  
Claudia Člupná 6. C 
 
Ve velké tělocvičně jsem vystupovala s mažoretkami. Bylo náročné se všechno naučit, ale stálo to za 
to. Byla jsem v Lékorkách, které vystupovaly dvakrát, nejdřív jen se svou skladbou a na závěr Dne 
otevřených dveří vystupovaly všechny oddíly najednou, seřazené za sebou na jednu skladbu. Bylo to 
super.  
Kateřina Štěpničková 6. C 

 
Nejvíce mě bavily bufety, protože tam byla spousta dobrých jídel. Nejvíc se 
mi líbil Anglický bufet. Největší zájem byl o Bubble tea, vždy u něho byla 
řada. Dalo se tam platit pravými korunami nebo papírovými librami, které 
jsme dostali v angličtině. Dobré místo byl i sklep, protože tam nikdo nebyl, a 
tak jsem tam chodil často.  
Martin Kundrát 6. C 
 
Líbily se mi ty čtyři holky, co tančily. Měly to hezky vymyšlené a jedna mě 
hrozně bavila svými prožívanými výrazy. 
Eva Mačejná 9. C 
 
Rok 1905 – bylo to neobvyklé představení, které mě zaujalo a bylo dobře 

zpracováno. Myslím si, že za ním stálo dlouhé zkoušení a trénování. 
Zdeněk Kocián 9. C 
 
Byli jsme na vybíjené a hráli jsme proti dalším šesťákům a vyhráli jsme nad všemi, no prostě jsme 
vyhráli a dostali diplom a pohár. Prostě jsme nejlepší šesťáci.  
Lukáš Kořán 6. A 
 
Nejvíce se mi líbilo v chemii, protože tam něco rostlo a bylo to jako živé. Blažek 6. A 



 
Mně se nejvíce líbila učebna přírodopisu, protože tam byla živá zvířata. To mě velmi překvapilo, 
protože ve školním řádu stojí, že živá zvířata do školy nesmí. Ale taky to bylo super, protože si rodiče 
mohli vyzkoušet krystalizaci soli. 
Jakub Spilak 6. B 
 
Myslím si, že jsem ty nejhezčí věci z programu kvůli organizaci nestihla, ale letos se mi třeba líbily ty 
cizojazyčné kavárny, protože to byla novinka.  
Kristýna Biolková 9. A 
 
Nejlepší byla přírodověda, protože tam měli křečky a fyzika mě taky zaujala. David Šmajstrla 4. B 
 
Líbilo se mi v přírodopise a velké kolo. Matěj Dudek 4. B 
 
Zaujalo mě vystoupení všech mažoretek najednou. Bylo to jako armáda mažoretek. Martin Jaroš 5. A 
 
Dobrý den, pane učiteli Ondryáši. Já jsem byl na Den otevřených dveří a hráli jsme anglickou pohádku 
Little House, byl jsem medvěd (Brum). Čekal jsem na sportovky a bylo to dobré, moc mě to bavilo, za 
to dávám palec nahotu ☺ Martin Sobota 5. B 
 

Jak Den otevřených dveří viděli hosté? 
Byl tu na návštěvu můj bratr, který na tuto školu kdysi chodil, přišel se podívat na sbor a chválil 
změnu tříd a chodeb. Šelepová 8. B 
 
Rodiče říkali, že to bylo fajn. Dominik Jozek 7. A 
 
Mamce a bráchovi se nejvíc líbilo největší kolo světa. Alžbětka Pjentaková 2. B 
 
Moji rodiče byli na vystoupení Valášku ze školky a moc se jim to líbilo. Mně se líbila chemie.  
Vojtěch Wasil 4. D 
 
Na Den otevřených dveří se mi líbila chemie, rodičům se líbily všechny písničky, babičce se líbily 
Domažlice. 
Simona Sotorníková 6. A 
 
Na Dni otevřených dveří byl taťka a brácha, myslím, že od našeho divadla čekali víc, třeba brácha 
říkal, že to bylo tak krátké, že nestačil ani zaostřit foťák. Ale jinak se to taťkovi a bratrovi docela 
líbilo.  
Vojtěch Gajdušek 5. A 
 
Maminka byla překvapená, že viděla svoje spolužáky a zavzpomínala na učitele. Maminka byla 
spokojená.  
Adriana Balažová 4. C 
 
Na Dni otevřených dveří se rodičům líbilo vystoupení mažoretek, vybíjená šestých ročníků a ostatní 
tance. Byli spokojení se vším, co viděli.  
Věrka Hlaváčová 4. C 
 
Byli moc spokojeni a zaujalo je vše a překvapilo, jak to máme ve škole hezké. Klára Klímová 5. A 
 
Mojí babičce se líbila zrekonstruovaná škola. Majda Pavelková 5. A 
 
Rodiče nejvíc bavila třída starých učebnic a přírodověda. Kuba Kulišťák 4. B 
 
Mamince se líbilo vystoupení mažoretek a chemie. Markéta Martináková 4. B 


