DEN MAZLÍČKŮ na Horymírce
U příležitosti Dne zvířat jsme v atriu naší školy uspořádali v pondělí 6. října
2014 výstavu domácích mazlíčků s letošní novinkou Výstavou plyšových mazlíků.
Plyšové zvířátko má doma skoro každý a proto měla tato novinka vítaný ohlas a stane
se nadále tradicí i pro další ročníky Dnů mazlíčků.
Počasí měli pořadatelé objednané, protože uplynulý týden nebyl zrovna
nejteplejší, měli obavy, jaké počasí bude a vyšlo to. Vyšlo jim sluníčko a zvířátka se
mohla dostavit v krásný teplý podzimní den.
Výstava byla letos výjimečná tím, že měla tu čest být spojena se slavnostním
otevřením nové venkovní učebny vybudované v rámci dotace ŽP Magistrátu města
Ostravy. Všechny venkovní učebna zaujala a už se poptávali, kdy se do ní půjdou učit. Že
se tam dobře vystavovatelům odpočívalo je vidět z našich fotografií. I rodiče
přítomných vystavovatelů tuto učebnu ocenili.

Představilo se nám letos 56 zvířátek, což je o deset více než loni v r. 2013.
Největší zastoupení měli psi – 17 zástupců, kterým vévodil krásný velký černý pes
rodiny Pekařových a obsadil první příčku vítězů. O čtyři méně bylo králíků všech barev
a velikostí. A bronzovou příčku obsadila morčata – 12 ks.

Oproti loňskému Dni mazlíčků, letos
chyběla andulka a potkan, zato nás navštívila
agama bratrů Krupových, krajta Boženka od
paní vychovatelky Radany, zajímavý králíček
Kačky Krayzlové, vodní šnek a exotická kočka
od Martina Palocha.
Všichni přítomní mohli hlasovat v každé
kategorii a vybrat tak nej….mazlíčka
z vystavovaných zvířat. Hlasování probíhalo na
„obrovském“ plátně, které připravila paní
učitelka Jana Vlčková.

Každý, kdo přišel se
svým
zvířátkem,
obdržel
sladkost a malý upomínkový
předmět. Majitelé vítězů si
odnesli krásné věcné ceny.
Loňské prvenství v kategorii
nejexotičtější obhájila krásná
agama rodiny Krupových
jménem TOMÍK, další
umístění v žebříčku vítězů viz
níže.

Děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se, že se společně opět sejdeme příští
rok u příležitosti Dne zvířat a že nás bude zase o něco více.
Za realizační tým:
Mgr. Doubravová M., Mgr. Urbánková J., Mgr. Vlčková J., Mgr. Dedek O., Mgr. Žídková
H.
Korektura textu: Mgr. Námyslová L.

Foto: knihovnička

Pokud máte zájem o fotografii se svým mazlíčkem z této akce, můžete si o ni požádat v naší knihovně.

Slovo knihovničky závěrem:
„Den mazlíčků má u nás na škole krásnou tradici. Oceňuji práci organizátorů, pedagogů, příprava takové
akce je náročná. Vystavované zvířátka se mi líbila, bylo těžké hlasovat, ale ještě více se mi líbily děti, které
mezi sebou komunikovaly a sdělovaly si, co ten jejich mazlíček žere, co doma vyvádí a jaké příhody s ním již
zažily. To byl pro mne ten nejkrásnější zážitek ze Dne mazlíčků.“

Umístění vítězů v jednotlivých kategoriích:
Kategorie NEJVĚTŠÍ
1. místo: Hana Pekařová (pes)
2. místo: Lenka Křivdová (králík)
3. místo: Martin Paloch (kočka)
4. místo: Denis Xu (králík)
5. místo: Paní vychovatelka Radana (krajta)
Kategorie NEJMENŠÍ
1. místo: Dominik Hajduk (ryby)
2. místo: Nikola Vráblová (ryby)
3. místo: Dominik Skála (křeček)
4. místo: Alena Crhová (křečci)
5. místo: Johana Andrýsková (želva)
Kategorie NEJCHLUPATĚJŠÍ
1. místo: Radim Glajc (pes)
2. místo: Tereza Doubravová (králík Zlatík)
3. místo: Katka Krayzlová (králík)
4. místo: Nela Lidvínová (morčata)
5. místo: Alena Crhová (křečci)

Kategorie NEJEXOTIČTĚJŠÍ
1. místo: Vojta a Radek Krupovi (agama)
2. místo: Paní vychovatelka Radana (krajta)
3. místo: Tereza Műtherová (pes)
4. místo: Filip Kovář (králík)
5. místo: Anička Pleskačová (miminko králík)

Nechyběl ani král zvířat.

Některá živá zvířátka vypadala jako plyšová.

V hodinách informatiky se žáci snažili pomocí PC napodobit portrét svého mazlíčka co nejvěrohodněji.
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