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Pokračujeme! Rozhovor s paní učitelkou M. Doležalovou!

Právě jste mě otevřeli, doufám, že se vám budu líbit.
Váš Hlaváček!!!!!!

Ahoj, milí, věrní, stálí i noví čtenáři!
Už podruhé v tomto roce bychom vás tímto malým úvodem chtěli přivítat
v našem časopise. Na jeho čtení se uvolněte, protože vás čeká plno zábavných
vtipů, články o výletech, besídkách a všem, co jsme pořádali od vydání minulého
čísla. Skončila nám zima a začalo jaro plné radostí.
Rozkvétají květiny, vše se zelená a konečně začíná být teplo. A děti, už to
slyšíte? Tikají hodiny, které odpočítávají čas, co zbývá do velkých prázdnin.
Myslím, že se na ně všichni moc těšíte, ale ve škole se také rozhodně moc
nenudíte! Tímto časopisem vám kus času uběhne a k tomu vám přejí příjemnou
zábavu: Tereza Vosáhlová, Aneta Šimáková, Zdena Vlčková, Katka Hálová,
Kristýna Hálová a Šimon Knol.

Rozhovor s paní učitelkou Margitou Doležalovou uskutečnily Katka Hálová a
Zdena Vlčková.
,, Jak jste spokojená se svými žáky?‘‘
,, S některými ano, s některými méně - s těmi, co nenosí pomůcky a nepřipravují
se na školu.‘‘
,, Dáváte více jedniček nebo horších známek?‘‘
,, Dávám více jedniček.‘‘
,, Těšíte se vždy na nové prvňáčky?‘‘
,, Těším se, co předvedou nového.‘‘
,, Vzpomenete si na děti, které jste za ta léta učila v 1. třídě?“
,, Vzpomenu si na všechny 1. třídy, učím je pouze pátým rokem.“
,, Uspořádáte s dětmi nějaké výlety?‘‘
,, S první třídou ne.‘‘
,, Myslíte si, že je někdy potřeba být na děti přísná?‘‘
,, Určitě !!!‘‘
,, Lákalo by Vás učit starší děti?‘‘
,, Také jsem je učila.‘‘

Zprávičky z mateřské školičky
Ahoj!
Taky jste rádi, že nás už snad zima opustí? Aby to bylo
doopravdy, v pátek 20. 3. jsme ji odnesli, spálili a budeme doufat, že
se k nám už nevrátí. Zima sice nebyla tak krutá, ale hodně dlouhá.
Užili jsme si sněhových radovánek, ale jaro je jaro.
Prožili jsme krásné Vánoce se spoustu dárků a překvapení. Na
vánoční besídku jsme pozvali rodiče a i známé. Ukázali jsme jim, co
jsme se naučili. Tentokrát to byla ,,Čertovská pohádka“. Snad se všem
líbila, protože nám tleskali. Rodiče od nás dostali malý dárek a
občerstvení. My jsme si pak společně rozdali dárky pod stromečkem.
A trochu si s nimi pohráli. Prožili jsme si také vánoční prázdniny a
v únoru jarní.
Teď už se těšíme na Velikonoce. Budeme malovat vajíčka a
vyrábět jarní a velikonoční dekorace. Možná si zkusíme uplést i
pomlázku. Po Velikonocích už snad bude teplo a budeme moci na
zahradu.
Také už přemýšlíme, kam na výlet. Brali bychom výlet do zoo
nebo na nějaký hrad či zámek, uvidíme. No, a potom už se budeme
těšit na letní prázdniny. Ale předtím se Vám určitě ještě ozveme .
Zdraví Vás děti z mateřské školky.
Zapsala Zdena Vlčková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Dne 7. 2. 2009 jsme v 11:45 autobusem vyrazili do Strážného
v Krkonoších na lyžařský výcvik. Když jsme přijeli, naobědvali jsme se
a odpoledne si vybalovali. V neděli už jsme šli lyžovat, moc jsme se
těšili. Lyžovat uměl jen jeden, a tak se ostatní museli učit. Některým
to šlo víc a některým méně, ale myslím, že se všichni snažili. V úterý
už jsme šli na vlek a lyžovali každý sám, měli jsme velkou radost. A
mimo lyžování? S paní učitelkou jsme na chatě hráli plno moc
zábavných her. Poslední den jsme jeli slalom a moc nás to bavilo.
Proto bych tímto chtěla poděkovat paní učitelce Synkové, která
s námi měla plno trpělivosti, jak při lyžování, tak při našich
,,PUBERŤÁCKÝCH“ úletech. Lyžařský výcvik se nám moc líbil a myslím
si, že bychom si ho všichni s radostí zopakovali!☺
Tereza Vosáhlová

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který připadá na
březen nebo duben. V křesťanském projetí jsou Velikonoce oslavou vzkříšení
Ježíše Krista. V židovském projetí jsou Velikonoce památkou na vysvobození
Izraelitů z egyptského otroctví.
Velikonoční oslavy se liší podle regionů. Protože se časově zhruba kryjí
s pohanskými oslavami příchodu jara, lidové tradice převzaly z předkřesťanských
dob mnoho zvyků a obyčejů.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí
ráno muži i chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky
ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena z osmi,
dvanácti nebo až dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a
ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při
hodování pronášejí koledy.
Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy, záleží na situaci. Ačkoli může
být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka
symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit
uražené. Vyšlehaná dívka dává chlapci barevné vajíčko jako symbol jejích díků a
prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly
celý rok zdravé. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne,
kdy vylévají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč Českem
mírně mění.
Podle internetu napsala Aneta Šimáková

„Mraky nejsou stejné, všechny nejsou obyčejné“
Mraky nejsou stejné, všechny nejsou obyčejné, některé jsou malé,
některé jsou velké, některé jsou tmavé jako peklo samo a některé jsou
tak světlé, že když se na ně podíváme, tak jako bychom nalezli
úplně jiný svět. Vám to tak nepřipadá? Jestli jo, tak jste na tom stejně
jako já.Vždycky, když cítím zášť, tak se podívám na nebe a nějak to
všechno mizí, sice pomalu, ale jistě. Vždycky mně nějaký mrak něco
připomene a na něco si vzpomenu, je to úžasný pocit, nevím jak pro
vás, ale pro mě je to moc příjemné, je to jako kdyby to byla nějaká
zpověď, ale přitom nemusíte vypustit ani slovo z úst. Zkuste to.
Zdeno Kucek, 7. r.

Jarní obloha je klidná. Mraky se pohybují klidným tempem. Slunce mezi
nimi svítí jako veliký drahokam. Když se bílé chomáčky změní na šedé zamračené
cáry a začne déšť, je obloha temná a mračí se na svět. Člověk by se až mohl bát,
že začne křičet.
Když teplý letní den začíná jasnou oblohou, je krásné pozorovat, jak bílé
chomáčky plují po obloze a berou na sebe různé podoby. Všechny nejdříve
vypadají jako ovečky. Později jeden vypadá jako vačice, další jako želva, další
jako kočka, jiný jako pes, jako pták či nějaký zástupce hmyzí říše. Světle modrá
blankytná obloha se najednou začíná měnit.
Získává perlově šedý nádech, později šedne až místy černá. Objevuje se
první blesk a hned za ním temně zaduní hrom a bouřka je na světě. Černé mraky
po čase zase začnou světlat, prosvítí je slunce a je zase krásně.
Jakmile teplé slunce začne chladnout a mraky se častěji mračí, znamená
to, že je tady podzim. Mraky na sebe berou nejrůznější podoby a často vypadají
jako padlé listy. Podzimní deště padající z oblohy působí jako pláč zachmuřených
mraků, které truchlí po odchodu léta.
Když se ochladí natolik, že pláč mraků zmrzne a padne na zem v podobě
sněhu, přišla zima. Ledová královna zastíní se svými sluhy všechny nebeské ovečky
i slunce. To se ale nehodlá vzdát, pořád bojuje, až jednoho dne znovu zvítězí a dá
nám teplo svých paprsků.
Anna Kuklová, 7. r.

Vtipy
Američan kupuje od starého lorda jeho zámek. ,, Víte “, svěřuje se mu, ,,slyšel
jsem, že prý tady straší. “ ,, Tomu nevěřím, žiji v tomto zámku již 300 let a žádné
strašidlo jsem tu nikdy neviděl.“
Moucha si povídá s molem: ,, Každý jsme jiný. Pro mě je důležité hlavně jídlo.“
Mol povídá: ,,Ano, jistě, já si potrpím na šaty.“
Paní Nováková se ptá svého muže: „Pepo, budeš jíst tu polívku? Jestli ne, přidám
tam maso a dám ji psovi.“
Šneci hrají karty, dojdou jim cigarety, a tak jednoho pošlou, aby jim došel pro
nové. Takže šnek odejde. Ostatní čekají hodinu, dvě, pět hodin, a když ho vidí
z dálky, on na ně volá: ,, Kluci, málem jsem zapomněl - chcete ty cigára s filtrem,
nebo bez ??? “

Hádanky
Víte, co vznikne zkřížením ježka s jezevčíkem?
Ostnatej drát!
Co je horší než přejet autem psa?
Dostat ho potom z pneumatik.
Je to hnědé a kouří se z toho, co je to?
Zpocená veverka.
Jaký je rozdíl mezi budíkem a opilcem ?
Když se natáhne budík, tak jde, ale když se natáhne opilec, tak zůstane ležet.
Proč chodí blondýnka okolo lékarny po špičkách?
Aby nevzbudila prášky na spaní!
Víš, jaký je rozdíl mezi školou a vězením?
Žádnej - sedíš a někdy ani nevíš proč. (To se ale moc často nestává, že? ☺)

