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ÚVODNÍK… 

Vážení čtenáři,  

do rukou se vám dostává první číslo časopisu Školnoviny. Časopis bude vycházet čtyřikrát ročně a 

bude zaměřen na jednotlivá roční období. Tématem prvního výtisku je jaro. Když se řekne jaro, 

většině z nás se vybaví kvetoucí  stromy, zpívající ptáci, zelená tráva, probouzející se hmyz, jarní 

procházky, ale také dobrá jarní nálada. Proto doufáme, že se vám toto číslo bude líbit a  nebude u něj 

chybět i úsměv na tváři. V jarních Školnovinách se dozvíte spoustu zajímavých informací ze školních 

akcí, úspěchů žáků, jsou pro vás připraveny soutěže, hádanky, fotogalerie, rozhovory a mnoho dalšího.  

Čtvrtletník Školnoviny vydává ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota, příspěvková organizace v rámci realizace projektu 

„Školy pro venkov“ pod záštitou MAS  Horňácko a Ostrožsko, a.s. Výstupem bude pracovní sešit, který budou naši 

žáci dále používat ve výuce. Předem se na Vás obracíme s žádostí o pomoc při tvorbě obsahu tohoto sešitu. Vaše  

příspěvky, názory a podněty k dalším číslům můžete posílat na naši emailovou adresu: casopis.ol@seznam.cz. 

 A protože tématem časopisu je jaro, otvíráme jej jarní poezií od básníka Antonína Rečka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sníh ještě roztává ve výškách 

Jaro už rozkvétá na j ívách 

Na olších ve stráních jehnědy 

Ve Svratce odpluly ledy 

Jaro je tady! 

V zahradách zvedají  hlavy 

narcisy, bledule, sněženky 

ty první bělostné panenky 

Jaro je tady přec! 

Slunečním paprskem česá se koni klec 

Pyšní se svým chmýřím tak jako páv 

Petrklíč,  f ialky zvoní nám pozdrav 

K severu odlétají  vrány 

a datel tluče na tympány 

Jaro je všady! 

 

Redakční rada: 

Mgr. Tomáš Mlčoch 

Mgr. Eva Martyčáková 

Mgr. Simona Mikulicová 

Mgr. Gabriela Hanáková 

Mgr. Vít Pjajčík 
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CO SE UDÁLO…

RUBIKON 

Od prosince do března probíhal na naší škole projekt  
RUBIKON.  Jednalo se o soutěž, jejímž cílem bylo posílit 
právní povědomí dětí a mládeže. Právo se ukazovalo jako 
důležitá součást našeho života, s níž se denně setkáváme, 
a proto motto projektu bylo příznačné „Není ti 18? 
Nesázej!"  

 

 Do soutěže byly  tento rok zapojeny školy ze Zlínského, 
Jihomoravského a Plzeňského kraje. Naše škola soutěžila 
v kole třídním, školním a oblastním. Třídní kola probíhala 
ve třídách, kde si děti poprvé zkoušely, jak to všechno 
bude probíhat v kole školním. Třídní kolo jsme udělali 2x. 
V prvním kole soutěžili žáci 6. a 7. třídy, z nichž byli vybráni 
ti nejlepší do kola školního. A v druhém kole soutěžili žáci 
8. a 9. třídy, z nichž byli vybráni opět ti nejlepší.   

 

Školní kolo probíhalo v obecním sále Ostrožské Lhoty. 
Moderování se ujaly paní učitelky Simona Mikulicová a 
Monika Slunečková. Soutěžní klání mělo 5 kol. V každém z 

nich si žáci ověřovali znalosti a dovednosti. První kolo bylo 
zaměřeno na znalost  zákonů. Připravit na toto kolo se děti 
mohly na stránkách Rubikonu. V druhém kole si žáci 
vyzkoušeli rychlost a šikovnost. Během 3 minut museli 
poskládat 10 staveb z krychliček podle plánu. Ve třetím 
kole nazvaném "Můj názor", si děti vybíraly z 10 témat a 
musely o něm 1 minutu mluvit. Čtvrté kolo bylo o 
zručnosti, zkoušení vědomostí a logickém úsudku. V 5.kole 
"Stalo se nestalo se", soutěžící hádali a sázeli si na příběh, 
který se stal nebo nestal. Do soutěže nastupovalo celkem 
6 týmů po 5 žácích. Každé družstvo mělo svou barvu: 
žlutou, bílou, zelenou, modrou, červenou, oranžovou. Ve 
školním kole zvítězilo družstvo bílých, které se zúčastnilo 
oblastního kola v Hluku a odtud si odneslo 6.místo. 

-SM- 

OSTROŽSKÝ SKŘIVÁNEK 

Sourozenci Bachanovi se mohou pochlubit krásným 
druhým místem pěvecké soutěže Ostrožský skřivánek. 
20.února se společně s ostatními skřivánky z mikroregionu 
Ostrožsko slétli do Uherského Ostrohu a po půlročních 
přípravách předvedli  všem divákům v sále za doprovodu 
cimbálové muziky nejen svoje pěvecké výkony, ale potěšili  
i krásou lidového kroje.  

 

Soutěžilo se celkem v pěti věkových 
kategoriích. Od té nejmladší - mateřské 
školy až po tu nejstarší - 7. až 9. třídy. 
Jak už bylo zmíněno Bachanovi si 
odnesli 2. místo-každý ve své kategorii.  
Pro děti byly připraveny ceny 
s motivem skřivánka a to z keramické 
dílny Romana Švejdy a Renaty 
Jurákové. Lucce i Martinovi 
gratulujeme a přinášíme fotky z tohoto jarního skřivánčího 
odpoledne. -SM-
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CO SE UDÁLO…

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

V pondělí 7. února se u nás ve škole konalo školní kolo 
biologické olympiády. Z původního počtu 15 přihlášených 
se zúčastnilo celkem 8 dětí, kterým tímto děkuji a zároveň 
skládám obdiv, protože taková biologická olympiáda není 
nic jednoduchého. Děti musely ukázat své biologické 
znalosti v písemném testu, při poznávačce a nakonec 
dokázat, že umí i pracovat s mikroskopem. V kategorii D 
(6. a 7. třída) byla nejúspěšnější Dagmar Bartošová (63 
bodů) a za ní následovali Monika Valčuhová (39 bodů) a 
Jiří Martyčák (38,5 bodu). Z kategorie C (8. a 9. třída) se 
zúčastnil pouze David Tureček, který už měl tedy předem o 
vítězství ve své kategorii postaráno. Do okresního kola 
postoupily 2 nejúspěšnější olympioničky, a to sedmačka 
Dagmar Bartošová a šesťačka Monika Valčuhová. 
12. dubna jsme se tedy vydaly ukázat své biologické 
vědomosti a dovednosti na Gymnázium v Uherském 
Hradišti, kde se okresní kolo konalo. Holky bojovaly s 
testem, poznávačkami i laboratorním úkolem až do 12 
hodin. Po krátké pauze jsme se dozvěděly krásné výsledky: 
Monča Valčuhová skončila 31. a Dáša Bartošová dokonce 
15. z celkového počtu 35 účastníků - 35 nejlepších biologů 
na okrese Uherské Hradiště!    

-GH- 

 

VELIKONOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Velikonoce v družině začaly již 12. 4., a to besedou s paní 
knihovnicí Kapustovou. Připravila si pro děti příjemné 
vyprávění o tradici Velikonoc. Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavostí, hádaly hádanky, předvedly tradiční koledy a 
říkanky, vyráběly pohlednice.  

18.dubna proběhlo v prostorách družiny a knihovny 
Velikonoční malování. Přijely malířky kraslic Veronika 
Provodovská a Soňa Kubišová. Předvedly dětem zajímavé 
techniky zdobení, které si mnohé děti také vyzkoušely.  
Zájem byl opravdu veliký, nezůstala ani skořápka. Děti 
obdivovaly kraslice z pštrosích vajec. Dále se zdobily 
perníčky, vyráběly drobné dekorace a zdobila vajíčka 
ubrouskovou technikou. Kraslici či dekoraci si přišly vyrobit 
i děti z vyšších ročníků.  

 

Prožili jsme milé odpoledne s příjemnou velikonoční 
atmosférou. Děkuji za pomoc paní učitelce Simoně 
Bočkové a stážistce Jitce Zábranské. Věřím, že se 
Velikonoce v naší družině všem líbili. 

-Marie Ševčíková- 

 

VELIKONOČNÍ BESEDA V KNIHOVNĚ 

V pondělí 18.dubna připravila paní knihovnice Alena Kapustová pro naše páťáky velmi zajímavou 
besedu. Během ní se děti dověděly mnoho nového o velikonočních tradicích, o způsobech zdobení 
vajíček a hlavně o tom, proč Velikonoce slavíme. Měli jsme možnost ochutnat také tradiční 
„Jidášky“, které se dříve pékávaly snad v každé rodině. Paní knihovnice nám je upekla speciálně pro 
tuto příležitost podle tradičního receptu a byly skvělé. Na závěr besedy byla vyhlášena výtvarná 
soutěž o nejhezčí velikonoční pohled. Přestože se v dnešní době klasické pohlednice posílají čím dál 
méně, vznikly moc hezké práce a bylo velmi těžké vybrat z nich ty nejlepší. Nakonec se z prvního 
místa radovaly hned dvě Lucie – Bachanová a Zalubilová, dalšími oceněnými byli Filip Martínek, 
Martin Dufka a Radim Horák. Výhercům gratulujeme a paní Kapustové děkujeme za příjemně 
strávený předvelikonoční čas.     

-Irena Kapustová- 
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CO SE UDÁLO…

OSVĚTIM-SVĚDOMÍ LIDSTVA 

Druhý týden v dubnu se žáci 9. třídy zúčastnili dějepisné 
exkurze Osvětim-Svědomí lidstva. Osvětim (německy 
Auschwitz), která byla největším nacistickým 
koncentračním a vyhlazovacím táborem, byla založena na 
Himmlerův rozkaz z 27. dubna 1940 v blízkosti polského 
městečka Oświęcim. První vězňové - především Poláci 
věznění z politických důvodů - sem byli zavlečeni v červnu 
1940 a byli využíváni k otrocké práci. V březnu 1941 zde již 
bylo registrováno více než 10 tisíc vězňů. Osvětimský tábor 
byl známý pro svou tvrdost. Neblaze proslulý byl 
především blok 11 (tzv. bunkr), kde byli vězňové trestáni 
tím nejkrutějším způsobem. Před ním stála tzv. černá zeď, 
u níž se konaly časté popravy. Nápis „Arbeit macht frei“, 
který byl umístěn nad hlavní bránou osvětimského 
kmenového tábora, tak byl pouhým cynickým 
výsměchem.1 Jak Osvětim působila na naše žáky, si 
přečtěte níže.     -SM- 

 

Markéta Machová 
Pětihodinová cesta autobusem byla klidná a veselá. Ovšem když 
jsme dorazili před bránu koncentračního tábora, začala jsem si 
pořádně uvědomovat, co se tu vlastně stalo za hrůzy. Nápis 
„Arbeit macht frei“(práce osvobozuje) – nebyl vůbec pravdivý! 
Tvrdě pracovat a umřít vyčerpáním nebo nepracovat a umřít 
mučením, hladem a týráním. Jak jsem uviděla za sklem ty 
hromady vlasů, kartáčků na zuby, hřebínků a kufry, ve kterých si 
tito lidé brali všechno, co si mysleli, že budou určitě potřebovat, 
zmocnila se mě hrůza, ale zároveň i úleva, že jsem toto nikdy 
nemusela zažít. Je to hrozně divný pocit procházet se po místech, 
kde mučili všechny ty nevinné lidi. Až v Osvětimi jsem si úplně 
dokázala představit, čeho všeho byl Hitler schopný. Sledovat 
videa záznamů této hrůzy je strašné, ale vidět naživo tu zeď, kde 
je chladnokrevně zastřelili, kůly, na kterých je oběsili, spalovací 
pece a plynové komory. To je teprve hrůza! Paní průvodkyně 
nám ukázala i urnu s lidským popelem. Na zdech nám ukázala 
stovky fotek zahynulých lidí. Všichni vypadali stejně, ostříhané 
vlasy a vystouplé lícní kosti.Už věděli, co je čeká.  

 
Václav Pěnčík 
Nechtěl bych zažít to, co tam ti vězni prožili a jak museli trpět. 
Muselo to být hrozné a určitě jim to nikdo nepřál. 

Marek Stánec 
Nechtěl bych zažít to, co ti Židé, Romové atd. Tu hrůzu, pracovní 
podmínky, týrání, zabíjení. Když jsem viděl ty věci např. vlasy, 
boty, oblečení, kufry, tak jsem rád za to, co mám. Lidé, kteří tam 
byli chodili bránou, kde bylo napsáno Arbeit macht frei(práce 
osvobozuje). Jen málo lidí to všechno přežilo. 

 

Lucie Břoušková 
Když jsme ráno vyrazili na cestu, jela jsem s takovým smutným a 
hrozivým pocitem. Jakmile jsme vstoupili do brány 
koncentračního tábora, pocity zůstaly, ale čekala jsem od toho 
ještě něco horšího. Avšak tím nechci říct, že mi lidí, kteří tam 
prožívali nejhorší část svého života nebylo líto. 

 

Dominika Šaradínová 
Když jsem poprvé prošla pod branou s názvem ARBEIT MACHT 
FREI, měla jsem hodně smíšené pocity. Věděla jsem, že tudy 
během 2. světové války vešlo nespočet nevinných lidí. Už jen to, 
co jsem viděla ve škole v učebnicích mi nahánělo husí kůži. 
Myslela jsem proto, že náhled na život, kterým tam žili, mi 
umožní trochu se vcítit do jejich strachu a bolesti. Ale ani 
náhodou. Žádný normální člověk by to nedokázal. Prostě to 
nejde. Na pocit, kdy jsem uviděla všechna ta zavazadla, boty, 
vlasy, fotky nikdy nezapomenu! Myslím si, že by každý člověk 
měl Osvětim navštívit. Vidět to málo z hrůzy, která se dochovala.  

www.holocaust.cz/cz2/history/camps/auschwitz 
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CO SE UDÁLO…

JARNÍ ÚKLID A SBĚR PAPÍRU 

Do ulic naší vesnice se vydali ve středu před Velikonocemi 
všichni žáci školy se svými učiteli. Úkol byl jasný, uklidit 
Lhotu před svátečními dny a pomoci jarní přírodě. Každá 
třída dostala přiděleno několik lokalit, za které 
zodpovídala. Vybaveny rukavicemi a igelitovými pytli vzaly 
děti všechny odpadky a nepořádek útokem. Výsledkem je 
radost z pěkných, čistých ulic a dobrý pocit, že jsme i my 
„malí“ přispěli ke zlepšení naší vesnice.  

Ve spolupráci s obecním úřadem plánujeme ještě jednu 
„očistnou  akci“, již tradiční sběr papíru. Tentokrát 
proběhne v úterý 28.června a už teď chceme poprosit 
všechny, kteří mají doma nepotřebný papír, aby ho 
svázaný a roztříděný připravili v den sběru před svůj dům. 
Výtěžek poputuje na konto naší adoptované indické 
holčičky Steffi v projektu Adopce na dálku, do kterého 
jsme již řadu let zapojeni. Předem všem občanům 
děkujeme za spolupráci a slibujeme, že letos 
nevynecháme žádnou ulici! 

-EM- 

 

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

V termínu 26. 4. až 29. 4. se uskutečnila škola v přírodě na 
Všemině. Cílem nebyl pouze pobyt v přírodě, ale i rozvoj 
sociálních vztahů, komunikace, sebeobslužných činností. 
V průběhu pobytu probíhala výuka , děti se zapojovaly do 
různých sportovních, kulturních, přírodovědných aktivit, 
rozvíjely volní vlastnosti překonáváním překážek a 
samostatným řešením úkolů. Naučily se pracovat ve 
smíšených skupinkách a vzájemně si pomáhat např. 
v přírodovědné stezce „Moudrá sova“ nebo při 
„Pohádkové cestě“. Rozvíjely sociální cítění jak při 
plaveckých závodech, tak při pomoci mladším spolužákům.  

 

Měly možnost 
blíže se seznámit 
s přírodou při 
vycházkách do 
okolí např. na 
nedaleký ranč, 
poznávaly 
rostliny i zvířata. 
Projevily i 
soutěživost, 
tvořivost a fantazii při výrobě triček, kreslení ,pěvecké 
soutěži, přípravě masek na karneval… Osvojily si základy 
stolování a společenského chování v restauraci a na 
veřejných místech. Cestou tam i zpět jsme navštívili 

zábavné centrum 
Galaxie ve Zlíně a 
ZOO Lešná . I když 
naše děti bydlí na 
vesnici a k přírodě 
mají blízko, pobyt 
mimo domov je pro 
ně velkým přínosem 
a přispívá 
k celkovému rozvoji 
jejich osobnosti.   

-Martina Hatláková, Martina Habartová- 
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CO SE UDÁLO…

VÍDEŇ 

První středu v květnu si žáci naší školy zpříjemnili den a to 
zájezdem do Vídně. Program, kterého se zúčastnili, se 
nazýval „Habsburská Vídeň“. Navštívili spoustu zajímavých 
míst a památek jako např. zámek Schönbrunn, Neptunovu 
fontánu, kolonádu  Gloriette, Operu, památník Marie 
Terezie, Heldenplatz, Hofburg, chrám sv. Štěpána, 
Volksgarten, památník Alžběty Bavorské, Burgtheater, 
Parlament, Neus Rathaus a také pouťový zábavní park 
Prater, kde se děti vydováděly na různých atrakcích.  

-SM- 

  

 

 

SBÍRKA HRNÍČKŮ 

Na naší škole jsme uspořádali sbírku starých hrníčků, které 
jsme použili místo květináčů. Hrníčků se ale nesešlo 
mnoho. Pokud máte doma nepotřebné a potlučené hrnky, 
můžete nám také přispět do sbírky. Pomozte nám 
zpříjemnit prostředí školních chodeb. 

-GH- 
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CO SE UDÁLO…

SPORT 

Bruslit se dá i na jaře 

Díky podmínkám zrekonstruovaného 
zimního stadionu v  Uherském Ostrohu 
není již bruslení pouze zimním 
sportem.  Lhotští školáci tak mojí 
možnost i několikrát do roka pilovat 
své bruslařské či hokejové umění, 
nebo dokonce závodit o medaile 
v rychlobruslení na „krátké dráze“.  O 
tom, že začít se dá i v pozdějším věku 
svědčí fotografie z 29.března, kdy se 
na brusle poprvé v životě postavil 
František Kotačka, žák osmé třídy. .. 

Plavání 

Už několik let usilují zejména druhostupňoví chlapci a 
děvčata o medaile v rámci celoročního mistrovství školy. 
Jedním z odvětví, kde porovnávají své výkony je i plavání 
(50m volný způsob). To je rovněž součástí Odznaku 
Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV; v minulosti 
Odznak Zdatnosti), o který se začali v letošním školním 
roce poprvé pokoušet i žáci v Ostrožské Lhotě. 

 

MOFL zahájena 

Turnajem v Uherském Ostrohu byl v březnu zahájen další 
ročník Mládežnické Ostrožské Florbalové Ligy (MOFL). 
Začátkem května přivítala novoveské a uherskoostrožské 
týmy lhotská palubovka. Poslední kolo, ze kterého vzejde 
pořadí v jednotlivých kategoriích (mladší chlapci, starší 
chlapci, děvčata) se uskuteční v sousední Ostrožské Nové 
Vsi. Vzhledem k celkovému počtu žáků na jednotlivých 
školách a možností následného výběru hráčů je Ostrožská 
Lhota bezesporu outsajdrem ligy. 

Za zmínku stojí možná i fakt, že florbalové vybavení, se 
kterým školáci hrají bylo pořízeno díky grantu od Nadace 
Děti-kultura-sport.  

 

 

PŘEDSTAVUJEME SPORTOVCE 

Kajakářka Adéla Janošková 

Třináctiletá žačka šesté 
třídy z Veselí nad 
Moravou s 

olympijskou rychlostní 
kanoistikou začala 
teprve nedávno. Adéla 
se původně věnovala 
moderní gymnastice, 
v současnosti trénuje 

v Ostrožské Nové Vsi a může se pochlubit řadou medailí 
nejen z českých a moravských vod, ale i ze zahraničí. Letos 
poprvé startovala na mistrovství České republiky na 
dlouhých tratích v Ústí nad Labem, kde skončila 9. a 12. 

 

Střelkyně Martina Bahulová 

Osmačka Martina Bahulová (14 let) patří k oporám 
střeleckého klubu v Uherském Ostrohu.  Také ona se 
prostřílela několikráte na stupně vítězů.  V roce 2010 byla 
u nás čtvrtou nejlepší střelkyní své kategorie! Letos 
obsadila na republikovém šampionátě 17.příčku.  Na 
snímku Martina přebírá 
medaile ze školního 
šampionátu ve střelbě ze 
vzduchovky z rukou 
olympijských medailistů 
ve veslování, bratrů 
Oldřicha a Pavla 
Svojanovských.          -vp+
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JARO V OSTROŽSKÉ LHOTĚ… 

SS  PPAANNEEMM  ŘŘEEDDIITTEELLEEMM  NNEEJJEENN  OO  JJAARRUU  
 

ČÍM U VÁS ZAČÍNÁ 

JARO ? 

Jaro u mě začíná 

sandály – začínám je 

nosit. 

MÁTE RÁD JARO ? 

PROČ ? 

Ano, mám rád jaro, 

protože můžu začít 

jezdit na kole a 

nemusím uklízet 

napadlý sníh, ale 

hlavně se začínají blížit 

prázdniny. 

MĚNÍ SE U VÁS 

NĚCO S PŘÍCHODEM JARA ? 

Ne, nic se u mě nemění. 

CO SI PŘEDSTAVÍTE POD SLOVEM JARO ? 

Představím si slunce, květiny, také začátek letních prázdnin, 

avšak především lepší náladu. 

NA CO SI VZPOMÍNÁTE Z DĚTSTVÍ Z VELIKONOC ? 

Moc si toho nepamatuji, vzpomínám si jen na pečení 

velikonočního beránka. 

ZDOBÍTE NA VELIKONOCE VAJÍČKA ? 

Jak kdy, ale někdy ano. 

CO SE VÁM NELÍBÍ NA JARU, CO BYSTE NA NĚM ZMĚNIL ? 

Nemám rád bláto a když roste tráva. Všechno ostatní beru 

pozitivně ☺ 

JAKÉ BY BYLY VAŠE IDELÁLNÍ VELIKONOCE ? 

Své ideální Velikonoce si představuji v Meteoře. 

JAK PROŽÍVÁTE APRÍL ? MÁTE NĚJAKOU VESELOU 

PŘÍHODU ? 

Apríl prožívám ve stresu, co ti darebové ve škole zase provedou. 

Ale jinak si na žádnou veselou příhodu nevzpomínám. 

POZORUJETE JAKO ŘEDITEL NĚJAKÉ ZMĚNY V CHOVÁNÍ 

ŽÁKŮ   S PŘÍCHODEM JARA ? 

Ano, žáci se začínají družit, také jsou méně pozorní, přestávají 

chodit do zájmových kroužků a jsou o dost veselejší. 

PREFERUJETE SPÍŠE ZIMNÍ ANEBO LETNÍ SPORTY?  

Ze zimních preferuji pouze běh na lyžích. Z těch letních jízdu na 

kole, horolezectví a plavání. Takže léto vede !! 

PŘIDAL BYSTE NĚJAKÉ SVÁTKY NEBO VOLNO V TĚCHTO 

MĚSÍCÍCH ? 

Ne, v žádném případě.... 

 

 

NNAA  SSTTEEJJNNÉÉ  TTÉÉMMAA  SS  PPAANNÍÍ    MMAACCHHOOVVOOUU  

  
ČÍM U VÁS ZAČÍNÁ JARO ? 

Tím, že je slyšet cvrlikot ptáků, ale hlavně se mi lépe chodí do 

práce. 

MÁTE RÁDA JARO ? PROČ ? 

Mám ráda jaro, jelikož je venku veseleji, když chodím na 

procházky. Také  více svítí sluníčko, takže proto. 

MĚNÍ SE U VÁS NĚCO S PŘÍCHODEM JARA ? 

Ani ne, i když s hezkým počasím je člověk čilejší. 

CO SI PŘEDSTAVÍTE POD SLOVEM JARO ? 

Vybaví se mi život – to, že se příroda se probouzí k životu. 

NA CO SI VZPOMÍNÁTE Z DĚTSTVÍ Z VELIKONOC ? 

Tak určitě na pomlázku, kluci se někdy pořádně vyřádí na 

holkách ... 

ZDOBÍTE NA VELIKONOCE VAJÍČKA ? 
Už ne, jen když byly děti menší. Teď dáváme spíše výzdoby do 
oken. 

CO SE VÁM NELÍBÍ NA JARU, CO BYSTE ZMĚNILA  ? 
Určitě se mi nelíbí změna času, ale jinak asi nic. 

JAKÉ BY BYLY VAŠE IDEÁLNÍ VELIKONOCE ? 

Ideální Velikonoce, ty si 

představuji jako strávený čas 

s rodinou, příbuznými, 

rodinnou pohodu, také pěkné 

počasí a celkově vnitřní klid ... 

JAK PROŽÍVÁTE APRÍL ? 

MÁTE NĚJAKOU VESELOU 

PŘÍHODU ? 

Apríl prožívám jak každý jiný 

den. Mám příhodu – volal mi 

syn, že ho vyhodili ze školy, 

ale to byl ovšem jenom Apríl. 

POZORUJETE NĚJAKÉ 

ZMĚNY V CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

S PŘÍCHODEM JARA ? 

Ano, děti jsou živější, někdy až jako z divokých vajec. 

PREFERUJETE SPÍŠE ZIMNÍ ANEBO LETNÍ SPORTY?  

Rozhodně ty letní! Nelyžuji, nebruslím, ale mám ráda turistiku 

nebo jízdu na kole. 

PŘIDALA BYSTE NĚJAKÉ SVÁTKY NEBO VOLNO V TĚCHTO 

MĚSÍCÍCH ? 

Ano, brala bych, kdyby byl například zelený čtvrtek svátkem. 

 
-Pavla Břoušková, Tereza Radochová- 
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JARO V OSTROŽSKÉ LHOTĚ… 

VELIKONOCE 

Velikonoce jsou významným svátkem křesťanů, kteří 
oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I dnes je tento svátek 
velice populární a v České republice ho slaví mnoho rodin. 
Prastarou tradicí je hodování a pomlázka. Na Velikonoční 
pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých 
známých a šlehají ženy a dívky pomlázkou z vrbového 
proutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce 
vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si 
plodnost. A jak Velikonoční pondělí strávili naši žáci? 

-SM- 

Filip Martinek  

V pondělí jsem vstával v sedm hodin, abych vzbudil 
mamku a vyšlehal ji. Můj bratr šel dopoledne ven a já 
s mamkou jsme jeli na Slovensko na hrad Čachtice. Pak 
jsme jeli na Javořinu na rozhlednu, kde hodně pršelo. 
Potom jsme jeli domů a hráli stolní hry. 

Iva Bachanová 

Můj den začal tím, že jsem od rána chodila po domě a bála 
se, že někdo dojde. V devět hodin přišli první kluci. Moc 
přívětivé to nebylo, protože šlahali jako o život. A tak to 
šlo další čtyři hodiny. Potom došli páni z Háječku. Pořád 
zpívali a já neměla klid se dívat na televizi. Od půl čtvrté 
odpoledne jsem měla konečně klid. Ale bylo to hrozné. 
Ráda bych to všem oplatila. Navečer došel strýc na 
návštěvu. Zmordovaná jsem šla spát. 

 

Radim Horák 

Když jsem vstal, pustil jsem si televizi. Byl tam pořad o 
letadlech. Pak jsem šel vyšlehat tetu a potom jsem chodili 
se Štěpou po domech, ale skoro všichni byli v kostele. 
Čekal jsem i na Jožku Maluša, s kterým jsme chodili taky 
po šlahačce. Byl s námi i jeho bratr. Když začalo pršet, šli 
jsem k nim domů. 

David Bílek  

V pondělí ráno mně zazvonil budík, vstal jsem 
a šel vyšlehat mamku, svou sestru Káju a 
babičku. Uvařil jsem taťkovi kafe a na půl 
deváté jsem šel do kostela. Po kostele jsme 
s kámošema chodili po Lhotě šlehat 

spolužačky. Ve dvanáct hodin jsme skončili. V jednu 
hodinu jsem zapnul počítač. Odpoledne následovala 
procházka se psem. Večer jsem zjistil, že setra zapomněla 
rozdat vajíčka, tak mi nezbývalo nic jiného než je všechny 
sníst. 

Denisa Vaňková   

Na Pondělí velikonoční jsme se probudili u babičky. 
Převlekli jsme se z pyžam a potom šli dělat snídani, 
protože jsme chtěli udělat babičce a dědečkovi 
překvapení. Mamka dělala kafe, bratr mastil topinky no a 
já jsem babičku a dědu budila. Když jsme posnídali, 
bratranci mě vyšlehali a já jim za to dala tašku sladkostí. 
Kolem poledne jsme vyrazili do Zoo Lešná. Tak jsme si dali 
oběd a pozorovali zvířátka: slony, nosorožce, velbloudy ad. 

Vašek Dominik 

V pondělí ráno jsem se díval na 
televizi a potom šel do kostela. Po 
ranní mši jsem ihned zavítal 
k Pavlasům.  Napil jsem se a snědl 
sladkosti, které mi tam dali. Od 
Pavlasů jsem zamířil k Pavelkům. 
Protože bylo poledne dostal jsem 
výbornou polévku, geniální řízek a 
bramborovou kaši. Najezený jsem 
šel domů vyšlehat mamku, Barču, 
Lidku. Když jsem šlehal babičku, 
zlomil jsem si žílu, ale to už byl 
naštěstí konec.  
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JARO V OSTROŽSKÉ LHOTĚ… 

ZZDDRRAAVVÁÁ  VVÝÝŽŽIIVVAA--JJAARRNNÍÍ  OOČČIISSTTAA  TTĚĚLLAA  

Jaro a jarní svátky bývají spojeny s obdobím půstu a 
předvelikonočního zastavení a ztišení. 

Věřící se dříve přizpůsobovali půstu tím, že nejedli maso, 
neveselili se, nepopíjeli, někteří staří muži nekouřili fajfku, 
aby si tělo odpočinulo. Tato jarní doba měla vést k vnitřní 
duchovní obnově a vybízet k větší soustředěnosti, 
sebeovládání a kajícnosti. 

Půst je vlastně jednou z nejstarších léčebných metod. 
Postní rituál umožňoval regeneraci těla, zlepšení látkové 
výměny a posiloval imunitní systém. Časem tradice půstů 
vyprchala, a tak paradoxně teprve nyní věda znovu 
objevuje, že prvotní příčinou civilizačních chorob, jako je 
cukrovka, obezita, infarkt, či žlučové a ledvinové kameny, 
je naše nezdravá strava a nadměrná spotřeba potravin. 

Podle tradice měl půst pomoci k ozdravení jídelníčku po 
zimě, kdy měl člověk málo pohybu a jedl tučná jídla. 
Organismus by se měl vyčistit a připravit na jaro. 

 

Půst v moderní době? 

Pokud si člověk má něco vzít z období půstu, pak by se měl 
zamyslet nad svým jídelníčkem, trochu jej odlehčit, 
odbourat uzeniny, tučné maso, majonézy a další 
„lahůdky“. Naproti tomu přidat více zeleniny, ovoce, 
luštěnin, zakysaných mléčných výrobků a celozrnných 
výrobků. 

Ve zdravé kuchyni je možné připravit spoustu lehkých 
salátů i hlavních jídel založených na zelenině. Jako postní 
jídlo se také výborně hodí ryby. 

Pro očištění těla je důležitý i vhodný pitný režim, doplněný 
ovocnými a zeleninovými šťávami nebo bylinkovými čaji. 

Svůj účel může také splnit tzv. ovocný nebo zeleninový 
den, kdy se jeden den v týdnu stravujeme jen lehce 
ovocem a zeleninou. Pro tělo je to odlehčení a zpravidla 
přitom netrpí hladem. 

 

Jistě znáte pojem „jarní únava“, což není nic jiného než 
unavené tělo po zimě, kdy trpělo nedostatkem pohybu a 
čerstvé stravy ze zahrádky nasycené jarním sluncem. 
Nemusíme kupovat drahé čistící kúry od renomovaných 
firem, stačí například vyběhnout na zahradu, natrhat 
hrstku kopřiv, zalít vařící vodou a čistící nápoj je na světě. 
Občas odolat lákavým nabídkám v cukrárně či v masně a 
častěji využít nabídku naší zahrádky. Takový křupavý jarní 
salát či ředkvička, jarní mrkvička, kedluben, ať už samotný 
či promíchaný s jemnou zálivkou či bílým jogurtem, jsou 
nejen dobroty, ale jejich konzumací prokážeme našemu 
tělu tu nejlepší službu – dodáme nezbytnou vlákninu, 
vitaminy, odlehčíme žaludek a navíc touto stravou 
můžeme ztratit pár přebytečných kil, které nám pomáhaly 
přežít náročné zimní období. 

Přeji slunečné a zdravé jaro!  

-Bc. Eva Martinková- zdroj: internet  
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JARO V OSTROŽSKÉ LHOTĚ… 

VVÝÝTTVVAARRNNÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  „„RROOSSTTLLIINNYY““  

Naše škola a Centrum Otevřená škola každoročně na jaře 
pořádá výtvarnou soutěž na dané téma. Letošním 
společným námětem byly rostliny. Jak každý toto téma 
zpracuje už zůstává na fantazii a šikovnosti soutěžících a 
jejich učitelů. Vyvrcholením soutěže je pak vernisáž a 
výstava všech prací, kde ocenění žáci obdrží od 
významných hostů diplomy a odměny za svůj úspěch. 
Hodnocení tří kategorií plošných a prostorových prací 
odbornou porotou proběhlo v pátek 29.4. Jak sami můžete 
vidět na výherních fotografiích nebo v prostorách budovy 
školy, neměla porota ani letos lehký úkol. Velké množství 
obrázků, keramiky, a jiných výrobků, které k nám zaslalo 
15 zúčastněných škol, je vizitkou skvělé práce dětí a 
nepřeberným množstvím námětů a zpracování rostlinného 
tématu. 

 

Opětovný velký zájem zúčastněných škol nás utvrzuje 
v přesvědčení, že se naše soutěže a výstavy líbí a budeme 
se i nadále snažit hledat zajímavé výtvarné náměty. 

 

A jak tedy vše dopadlo? Kompletní výherní listinu najdete 
na našich webových stránkách, www.zsol.cz, kde jsou také 
fotografie z přípravy výstavy a slavnostní vernisáže. 

 

Tady vám představujeme vítěze jednotlivých kategorií a 
jejich díla: 

I.kategorie – výkresy 

1. místo Aneta Petrášová, ZŠ Buchlovice 

1. místo Veronika Zetková, ZŠ Buchlovice 

I.kategorie – prostorové práce 

1. místo Petra Hensirovská, ZŠ a MŠ Ostr. Lhota 

1.místo  Pavel Suchánek , ZŠ Kunovice, U Pálenice 

II.kategorie – výkresy 

1. místo  Veronika Húsková, ZŠ Ostrožská Nová Ves 

II.kategorie - prostorové práce 

1. místo Pavel Stojaspal, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 

III. kategorie – výkresy 

1. místo Gabriela Skopalová, ZŠ a MŠ Ostr. Lhota 

1. místo Klára Skopalová , ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota 

III.kategorie - prostorové práce 

1. místo Valerie Bobčíková, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 

-EM- 
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ… 

  

AAnneettaa  PPeettrrááššoovváá                                                                                                                                              

ZZŠŠ  BBuucchhlloovviiccee  

  

  

  

  

  

GGaabbrriieellaa  SSkkooppaalloovváá                                      

ZZŠŠ  aa  MMŠŠ  OOssttrroožžsskkáá  LLhhoottaa  

  

  

  

  

  

  

KKlláárraa  SSkkooppaalloovváá                                            

ZZŠŠ  aa  MMŠŠ  OOssttrroožžsskkáá  LLhhoottaa  

  

  

  

  

  

PPaavveell  SSttoojjaassppaall                                                                                                                                                  

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí  

  

  

  

PPaavveell  SSuucchháánneekk                                                                                                                    

ZZŠŠ  KKuunnoovviiccee  UU  PPáálleenniiccee  

 

 

  

PPeettrraa  HHeennssiirroovvsskkáá                        

ZZŠŠ  aa  MMŠŠ  OOssttrroožžsskkáá  LLhhoottaa 

 

 

 

Valerie Bobčíková                                                                     

ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 

 

 

 

Veronika Húsková                                                           

ZŠ Ostrožská Nová Ves 

 

 

 

 

Veronika Zetková                         

ZŠ Buchlovice
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JARO V OSTROŽSKÉ LHOTĚ… 

JJAARRNNÍÍ  VVYYCCHHÁÁZZKKAA  

S mladými nadšenými biology jsme se vydali do přírody 
podívat se, co se nám teď na jaře vlastně probouzí do 
života. Na cestě k místnímu rybníčku Močidla jsme našli 
spoustu zajímavého. 

Vlaštovičník větší 

Je bylina, která roní 
žlutooranžové 

mléko a pochází 
původem z Evropy. 
Pro své léčivé účinky 
byla osadníky před 
rokem 1672 
dovezena také do 
Severní Ameriky. 

Opakovaným potíráním čerstvě prýštícím mlékem s 
cytostatickým až leptavým účinkem lze 
odstraňovat bradavice. Odvar z vlaštovičníku působí proti 
dráždivému kašli, ulevuje při bolestech spojených s 
chorobami žlučníku a působí preventivně 
proti astmatickým záchvatům.  

Pampeliška (smetánka) lékařská 

Běžná plevelná rostlina, která je 
velmi významnou léčivkou. 
Sbíráme kořen před rozkvětem 
rostliny (březen – 
duben), listy (květen – září), nať 
s kořenem (březen – 
duben).  Příznivě se projevuje při 

zánětech močových cest a při ledvinových kamenech, 
zvyšuje tvorbu a vylučování žluči. Je to také 
významná včelařská rostlina. V některých zemích se 
používá k přípravě bylinkových salátů nebo k výrobě vína. 

Orsej jarní 

Bylina příbuzná 
pryskyřníku, která 
žije na vlhkých a 

zamokřených 
půdách. V dřívějších 
dobách se z ní pro 

vysoký 
obsah vitamínu C 
dělával salát, ale jen 

do doby než vykvetla, po vykvetení je totiž jedovatá. 

 

Sedmikráska chudobka 

Kvete od února do 
listopadu a její květy 
vykazují tzv. heliotropní 
vlastnosti – tedy 
podobně jako slunečnice 

se otáčejí za sluncem. Potřebuje dostatek slunečního 
záření. Chudobka je léčivá. Pro sběr jsou určené květní 
úbory se stonkem do 2 cm. Ty obsahují  látky napomáhající 
zvýšení látkové výměny v játrech. Doporučuje se také při 
chorobách žlučníku. Chudobkový květ lze použít vnitřně i 
zevně. Vnitřně se používá např. 
při zánětlivých onemocněních dýchacích cest, kdy 
napomáhá vykašlávání a působí protizánětlivě. K zevnímu 
použití je vhodná jako přísada do koupele nebo odvar na 
obklady. Využitelná je především na špatně se hojící rány 
a vředy. Kloktáním napomáhá léčbě zánětů hrdla a dásní. 
Použít ji lze i v kuchyni, do jarních salátů. Velmi využívaný 
je i bylinný odvar ze sedmikrásek. 

Violka vonná 

Lidově bývá 
nazývaná také 
fialka. Kvete v 
březnu až 
dubnu (někdy 
se vyskytují 
reflorescence i 
později až do 

podzimu), 
květy jsou většinou tmavě fialové s fialovou ostruhou. 
Existují však barevné odchylky. Oddenek a v trošku menší 
koncentraci i celá nať obsahují mnoho saponinů 
usnadňujících odkašlávání, dále hojivý sliz, flavonové 
glykosidy, voskové látky, alkaloid violin, vonnou silici a 
dokonce i sloučeninu kyseliny salicylové, což je účinná 
látka acylpyrinu – právě díky ní má tato bylinka 
protirevmatický účinek. 

-GH- 
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JARO V OSTROŽSKÉ LHOTĚ… 

JJAARROO  NNAAŠŠIICCHH  ŽŽÁÁKKŮŮ  

Jaro (zastarale vesna) je jedno ze čtyř období . V mírném 
pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a 
zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. 
Do jara patří měsíce březen, duben, květen. Jaro oficiálně 
začíná 21. března. Co si o jaru myslí někteří naši žáci a jak 
na ně působí, si můžete přečíst na této stránce. 

Dominika Šaradínová  

Už se také těšíte na sladkou vůni rozkvetlých stromů nebo 
červené tulipány s rozzářenými narcisy? Já ano a moc. Jaro 
je mé druhé nejoblíbenější roční období, protože začíná 
být krásně teploučko a na lidských tvářích se často 
vykouzlí úsměv. Pro lidi je většinou jaro příjemnou změnou 
po dlouhé a chladné zimě. Vezměte si například mého 
dědu. Ten v zimě přímo „trpí“ a je nesvůj, protože musí 
něco dělat a zahradě. Děda k životu potřebuje jaro, teplo, 
slunečno a hlavně velké pole se zahradou, o které se může 
starat. Ale podívejme se na to i z druhé strany. Jaro není 
jen krásné, teplé a voňavé, hlavně pro nás teenagery, kteří 
musí pomáhat např. sázet brambory nebo zeleninu. To mě 
opravdu nebaví. Ale víte co? To všechno k jaru patří a já si 
ho užívám. 

Lucie Břoušková 

Když se řekne jaro, vybaví se mi probouzející příroda. 
Potoky opět ukazují svůj půvabný třpyt, který schovávaly v 
zimě pod ledovou pokrývkou, ovocné stromy si oblékají 
květovou korunu a louky lákají hmyz svou sladkou vůní. 
Tyto přírodní poklady vykouzlí každému nejen úsměv na 
tváři, ale i dobrou náladu. Jaro není jen o skládání obdivů, 
vyžaduje také spoustu práce. Můžeme do ní zařadit 
kypření půdy, sázení zeleniny, a tudíž i péči o celou 
zahradu. Když porovnám život lidí na venkově a ve městě, 
myslím si, že obyvatelé vesnic si dovedou jaro více užít, 
protože mají větší možnost toulat se přírodou. Avšak ve 
městě může být toto roční období také krásné, záleží na 
tom, jak ho člověk umí vnímat.  

Václav Pěnčík 

Jaro pro mě znamená to, že začíná být teplo a konečně 
roztaje všechen sníh, celá příroda se začne probouzet a 
všechno začíná kvést. Přilétají vlaštovky a jiní ptáci, kteří si 
spokojeně cvrlikají během krásných slunečních dní. Na jaru 
mám také rád, že začíná jarní fotbalová sezóna a po 
dlouhé zimě můžu vyjít na krásný zelený trávník a zahrát si 
fotbal za teplého jarního počasí. A ještě mám na jaru rád, 

že už nemusím do školy ani ven chodit nabalený v bundě, 
ale že už můžu v klidu chodit po venku pouze v triku nebo 
v mikině. 

Barbora Skopalová 

Svítí slunce, žádný sníh, 
všichni slyší dětský smích. 

Žádný déšt a žádné bouřky, 
deváťáci dělají zkoušky. 

Všem je teplo, žádný mráz, 
jaro je tu zas! 

Fialky kvetou, ptáci zpívají, 
všichni si sluníčka užívají. 
Žádné slzy, žádný strach, 

pojďme si jaro užívat! 

Šárka Těthalová  

Jaro je to nejhezčí roční období.  Na jaro není ani moc zima 
a ani moc teplo. Když začne jaro, všude se to hemží 
krásnými barvami. Sluníčko se opírá o naši kůži a krásně 
nás hřeje. Květiny rozkvétají a každého těší svou krásnou 
vůní. Dokonce i motýli začínají létat, aby po dlouhé zimě 
uviděli tu krásnou záři slunce. 

FFOOTTOOSSOOUUTTĚĚŽŽ  

Přestože každé roční období má své kouzlo, jarní dny 
považujeme za nejhezčí v roce. Tématem přírody a 
především rostlin, se nechali inspirovat i organizátoři 
fotosoutěže, která probíhala během dubna. Soutěžící 
mohli poslat maximálně 5 fotografií, ty pak bodovala 
pětičlenná porota, která vybrala vítěznou a čtyři oceněné 
fotky. Výběr nebyl snadný, protože každé soutěžní foto 
bylo velmi pěkné. Jak to nakonec dopadlo vidíte na této 
straně, kde už je pětice nejlepších obrázků. Soutěž o 
nejhezčí jarní fotografii s tématem rostlin suverénně 
vyhrála Dagmar Bartošová ze 7.třídy, která svou 
„pampeliškou s včelou“ okouzlila celou porotu. Dalšími 
oceněnými byli Jiří Martyčák (6.třída) a Šárka Těthalová 
(8.třída). Všechny fotografie si také můžete prohlédnout u 
nás ve škole. Autoři oceněných fotografií si zasloužili 
diplom a odměnu za svůj úspěch a budeme se těšit na 
snímky do další fotosoutěže pro následující číslo Školnovin, 

jehož tématem je 

„CESTOVÁNÍ“ 

-EM-  
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FOTOSOUTĚŽ… 

 
Dagmar Bartošová, 7.třída 

 
Dagmar Bartošová, 7.třída 

 
Jiří Martyčák, 6.třída  

 
Jiří Martyčák, 6.třída 

 
Šárka Těthalová, 8.třída 
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ZÁBAVNÝ KOUTEK… 

HHÁÁDDAANNKKYY  DDÁÁŠŠII  AA  KKRRIISSTTÝÝNNYY  

Zde máte k přemýšlení 12 hádanek. Skrývá se v nich 12 
rostlin, které můžete v přírodě vidět vykvétat brzy zjara. 
Správné odpovědi posílejte do 22. května na mailovou 
adresu casopis.ol@seznam.cz. 3 z Vás budou vylosováni a 
odměněni. Vítězové budou vyrozuměni mailem a správné 
odpovědi a řešitelé budou zveřejněni v dalším čísle 
časopisu. Odměny si můžete vyzvednout v kanceláři ZŠ.  

Jsem první květina.Vyrůstám hned ze sněhu. Mám dlouhé zelené 

listy a bílou korunku. Lidi si mne pletou s bledulí. 

Jsem malá, většinou mě najdete v hejnech. Mám úzký stonek a  

fialové okvětní lístky. Lidské výrobky hlavně do koupelí voní po 

mně. 

Jsem drobná a žlutá. Můžete si mě plést s blatouchem 

bahenním. Žiji v hejnech a jsem výrazná. Mám úzké okvětní 

lístky. 

Jsem mírně jedovatá. Mám 6 bílých okvětních lístků. Nejsem moc 

velká. Žiji většinou v lese. Můj název má i přisedlý živočich v 

mořích. 

Jsem větší, listy mám dlouhé a úzké. Květ bývá většinou žlutý. 

Vyrůstám z cibulky. Mám ve svém jménu název křížku, který se 

používá v hudbě. 

Jsem podobný konvalince. Na jednom stonku mám mnoho květů 

a listů. Mám název podobný jako plodina podobná cibuli. Ve 

druhovém jméně mám název zvířete, které žije v lese. 

Po vykvetení mám narůžovělé listy, ale pak se zbarví do bíla. V 

názvu mám číslo a jsem krásná a malinká. Někteří jedinci mě 

jedí. 

V názvu mám opak ženy. Bývám šlechtěn a mívám různé barvy. 

Kvetu velmi krásně a lidi si mne sbírají domů do vázy. Většinou 

jsem v zahrádkách a vyrůstám z cibulky. 

Většinou kvetu fialově, ale i jinými barvami. Mám úzké listy a 

nevyrůstám moc do výšky. Žiji v hejnech. Jsem krásný. V názvu 

mám pohyb nohami. 

Jsem léčivá, dělá se ze mě med. Kvetu žlutě a mám špičaté a 

nepravidelné listy. Když odkvetu, lidi do mne foukají a mé 

semínka se rozletí do kraje. Ve stonku a v řapíku listu mám lepivé 

mléko. 

Jsem jedovatá, ale krásná. Mám hodně bílých květů a velké listy. 

Květy připomínají zvoneček. V názvu mám přístroj na zalévání 

rostlin a čáry, které bývají v sešitech. 

Často si mě lidi pletou se sněženkou. Mám bílé květy na kraji se 

žlutou barvou. Můj manžel je Bledý. 

-Dagmar Bartošová, Kristýna Chmelařová- 

KKŘŘÍÍŽŽOOVVKKAA 

1. Pletou si mě s heřmánkem a sedmikráskou. 
Rostu na různých místech. S heřmánkem jsme 
si hodně podobní. 

2. Jsem zvíře. Lidi se mě štítí a mají ze mne fobii. 
Chytám hmyz do své sítě. A mám 8 noh. 

3. Jsem hmyz. Mám velká, šupinatá a krásná 
křídla. Sběratelé mne napichují na špendlík a 
schovávají si mě. Můžu bít denní i noční. 

4. Jsem pták. Lidi si mě kupují kvůli vejcím. 
Samec je kohout. Jsem všežravec. 

5. Jsem cizokrajné zvíře. Nepotkáme se v České 
republice. Žiji ve vodě a mám jed. Zobák mám 
podobný s kačenou a mám placatý ocas. 

6. Jsem domácí přežvýkavec – lidé mě chovají 
kvůli mléku a masu. 

7. Jsem krásně barevná larva motýla. Živím se 
jen rostlinami a občas umím dost škodit na 
zahradě. 

 

1         

2      

3      

  

4        

5         

 6     

7        
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KDY, CO, KDE ?… 

••  1133..kkvvěěttnnaa        EExxkkuurrzzee  66..--77..ttřřííddyy  ddoo  KKnněěžžppoollsskkééhhoo  lleessaa  

••  1166..kkvvěěttnnaa        BBeesseeddaa  44..--99..ttřřííddyy  oo  ppooččííttaaččoovvéé  kkrriimmiinnaalliittěě  

••  1188..kkvvěěttnnaa        IIIIII..kkoolloo  MMOOFFLL  vv  OOssttrroožžsskkéé  NNoovvéé  VVssii  

••  2200..kkvvěěttnnaa        FFoocceenníí  ttřříídd  

••  2255..kkvvěěttnnaa        LLhhoottsskkýý  ppoohháárr  ppoo  jjeeddeennááccttéé  vv  OOssttrroožžsskkéé  LLhhoottěě  

••  3300..kkvvěěttnnaa        NNáávvššttěěvvaa  ddoopprraavvnnííhhoo  hhřřiiššttěě  žžáákkyy  44..ttřřííddyy  

••  11..ččeerrvvnnaa          DDěěttsskkýý  ddeenn  nnaa  lloodděěnniiccii  vv  OOssttrroožžsskkéé  NNoovvéé  VVssii  

••  77..--99..ččeerrvvnnaa        DDeevvááťťááccii  vv  PPrraazzee  

••  99..--1100..ččeerrvvnnaa        ŠŠkkoollnníí  vvýýlleett  77..  aa  88..ttřřííddyy  nnaa  SSmmrrďďaavvkkuu  

••  1144..ččeerrvvnnaa        NNáávvššttěěvvaa  vvyyšškkoovvsskkééhhoo  DDiinnooppaarrkkuu  žžáákkyy  11..  aa  22..ttřřííddyy  

••  1144..--1155..ččeerrvvnnaa        VVeelleehhrraadd--šškkoollnníí  vvýýlleett  ttřřeettíí  ttřřííddyy  

••  1144..--1155..ččeerrvvnnaa        ŠŠeessťťááccii  mmíířříí  ddoo  OOlloommoouuccee  

••  1155..--1166..ččeerrvvnnaa        ŠŠkkoollnníí  vvýýlleett  ppááťťáákkůů  ddoo  ŠŠttrraammbbeerrkkaa  

••  1166..--1177..ččeerrvvnnaa        VVeelleehhrraadd--šškkoollnníí  vvýýlleett  ččttvvrrttéé  ttřřííddyy  

••  2288..ččeerrvvnnaa        GGoottiikkaa--žžiivvoott  rryyttíířřůů  

••  2288..ččeerrvvnnaa        SSbběěrr  ppaappíírruu  

••  ččeerrvveenn          ŠŠkkoollnníí  aakkaaddeemmiiee  žžáákkůů  ddeevvááttéé  ttřřííddyy  

inzerce 

ODDÍL ŠAMPIÓNŮ HLEDÁ NOVÉ POSILY 

chlapce a děvčata narozené v letech 1999-2002 

osvojení nových dovedností | získávání správných návyků | celoroční odborný dohled 
pravidelný pohyb | pobyt v přírodě | všestranný sportovní rozvoj | posílení zdraví 

minimální finanční náročnost | státní podpora pro talentované 
cestování po ČR i  do zahraničí | velká šance reprezentovat ČR 

pádlujeme-běháme-posilujeme-plaveme-lyžujeme-bruslíme-cvičíme-hrajeme míčové hry 

více na oddílovém webu 

ZDE JE MÍSTO I PRO VAŠI INZERCI 
kontaktujte redakci prostřednictvím e-mailu: casopis.ol@seznam.cz  

1 . č í s l o ,  v y š l o  n á k l a d e m  1 2 0  v ý t i s k ů ,  6 . k v ě t n a  2 0 1 1  


