
1

Školní časopis ZŠ Želešice Ročník IV.; číslo 3; Duben 2017

Sabina Skorusová, II. třída



2

Ámosův list                       Na návštěvě v první třídě

Žáci  první  třídy  se  poprvé  setkali  s pojmem
bajka. Svou první přečtenou bajku měli za úkol
nakreslit.  Poznáš její  název? Pokud ano, napiš
název na lísteček spolu se svým jménem a vhoď
jej do krabice u ředitelny s nápisem „Školní ča-
sopis“. Vylosovaný výherce obdrží drobnou od-
měnu.

Tereza Lovecká, 1. třída

Helena Dostálová, I. třída

S paní  učitelkou prvňáčci  zkoušeli  poprvé na-
psat i pohádku. 

Tereza Lovecká, 1. třída

27.  února  jsme  byli  se  školou  na  výukovém
programu na Lipce, což je environmentální stře-
disko. Dozvěděli jsme se něco nového o přírodě,
o  chovu  zvířat  a  původu  některých  potravin.
U Šňofouse  v hospodářství  se  nám moc  líbilo.
Zkusili jsme si podojit kozu - byla dřevěná a tr-
čelo z ní gumové vemínko. Také jsme si pohla-
dili králíčky. Tloukli jsme máslo, které jsme na-
mazali na chléb a moc nám chutnalo. Už se těší-
me, až na nějaký další program pojedeme.

Aneta Adamcová
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Ámosův list                                          Jaro ve druhé třídě

Sabina Skorusová, II. třída

opis: Nella Šrámková, II. třída

Michal Kouřil, II. třída

              

Eva Ryšavá, II. třída

    opis: Laura Hasilík, II. třída

Jan Vilda, II. třída
žáci II. třídy pod vedením Hany Frišové
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Ámosův list                      Třeťáci v ekologickém centru

Jaro a tradice

V pátek 24.3. se třetí třída vypravila do ekolo-
gického  centra  Hlídka,  které  sídlí  pod  Špil-
berkem. Moc jsme se všichni těšili, že prožijeme
jarní  den  mimo naši  třídu,  ale  také  jsme  oče-
kávali,  že  se  dozvíme  něco  nového  o  jarních
svátcích. Ano, většina z Vás by mohla říci, že už
všichni  všechno vědí,  protože  Velikonoce jsou
každý rok a každý rok se o nich ve škole mluví.
Ale……..  my  se  opravdu  dozvěděli  spoustu
nových a hlavně zajímavých informací, o které
jsme  teď  moudřejší.  Ale  abyste  neřekli,  že  si
všechno  chceme  nechat  pro  sebe,  nachystali
jsme pro Vás několik otázek. Pokud na ně nebu-
dete znát odpověď a budou vás zajímat, stačí za-
běhnout  do třetí  třídy,  zeptat  se  a  budete zase
o něco chytřejší.
Ale to by nebyla Hlídka, aby zůstalo jen u poví-
dání.  Vyzkoušeli  jsme si  upéct  typické veliko-
noční pečivo, na kterém jsme si pochutnali při
cestě domů. 

Oslavili jsme průvodem a zpěvem příchod jara,
zahráli  jsme  si  některé  velikonoční  hry
v krásném  prostředí  parku  pod  Špilberkem,
v podzemí  jsme  našli  poklad  a  na  památku  si
odnesli Velikonoční kuchařku. 

Moc se nám tady líbilo a dohodli jsme se, že se
na hlídku určitě ještě někdy vrátíme. 
A teď několik slíbených otázek. Nezapomeňte,
pokud budete chtít znát správnou odpověď, stačí
se zeptat nějakého třeťáka.
1. Jaké je tradiční pečivo,  které  se peče o Ve-
likonocích, a proč se mu říká právě takhle? ( ná-
pověda - můžete jej vidět na fotografii)
2. Co se vynáší při průvodu vítání jara?
3. Jak se jmenuje postava masopustu, která nosí
a rozlévá víno?
4. Jak se říká masopustní masce, kdy jsou dva
lidé převlečeni za koně?

text a foto: Šárka Hudeová
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Ámosův list                         Čtvrťáci se vrací do druhohorÁmosův list                         Čtvrťáci se vrací do druhohor

Valerie Minářová, IV. třída

Jakub Komínek, IV. třída

Taťána Hofmanová, IV. třída

David Votoupal, IV. třída

Barbora Dvořáková, IV. třída

Taťána Hofmanová, IV. třída

pokračování na straně 6

Jaké je to usnout a probudit se v pravěku?
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Ámosův list                         Čtvrťáci se vrací se druhohor

dokončení ze strany 5

Martin Vítek, IV. třída

Jakub Komínek, IV. třída
Valerie Minářová, IV. třída

žáci IV. třídy pod vedením Anny Kleinové

Jarní malování

Kristián Stuchlík, II. třída Alena Martínková, V. třída Lenka Rosenbachová, II. třída
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Ámosův list                               Pohled do žákovy duše

Charakteristika

Barbora Širůčková, VII. třída

• Bojím se pavouků, občas tmy, krve a věcí, které se můžou
stát (nebo Tomáše…..bojím se, že mi ostříhá vlasy ….Dana
radši ani nezmiňuju).

• Asi  jsem  divná,  ale  myslím  vždycky  jen  na  přítomnost.
Nejsem schopná myslet do budoucna.

• Ráda o sobě slyším chválu, ale to asi každý.
• A nerada slyším, když mě lidi dávají s někým dohromady. 
• Nejčastěji poslouchám pop.
• Vadí mi lidé, kteří se tváří fajn, a pak pomlouvají za zády.
• Chování, které nemám ráda – takoví ti namyšlení borečci.
• Mám ráda lidi, kteří se se mnou baví i přes moje nedostatky.
• Mému srdci je hodně blízká moje rodina a tyhle lidi.
• Nejsem fanoušek zdvořilosti.
• Moje pravá ruka je Klára.
• No, nechci se chlubit, protože věcí, který mi nejdou, je fakt

hodně. Myslím, že mi jde celkem malovat.
• Je mi blbě z krve.

Sedmáci se chystají na druhou slohovou práci. O kom toho dokážou říct a napsat úplně nejvíc?
Možná sami o sobě! Jako motivační příprava nám posloužil velký papír, na který si každý nakreslil
sám sebe a kolem své postavy pomocí krátkých vět otevřel své nitro. Co o sobě sedmáci slyší rádi?
Na co nemají žaludek? Z čeho se jim třesou kolena? Jakou si zvolí cestu? Odpovědi najdete na ob-
rázcích.

Jana Cacková
PS: Hovorové výrazy byly v tomto případě tolerovány.

Dominik Fic, VII. třída

• Často myslím na svou postavičku Crepika. 
• Mám rád rodinu. 
• Bojím se ségry – dělá hnusné obličeje. 
• Ze ségry se mi třesou kolena.
• Rád slyším chválu.
• Nerad slyším narážky.
• Mému srdci je nejblíž Crepik.
• Naslouchání, takové chování se mi líbí.
• Nelíbí se mi nadávky a posmívání.
• Na hrozné lidi nemám žaludek. 
• Rád jím popcorn a brambůrky.
• Rád chodím domů po Sadové. 
• Moje pravá ruka je kamarád až z Mariánských Lázní. 
• Jsem šikovný na malování. 
• Levý jsem v krasopisu. 

pokračování na straně 8
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pokračování na straně 9

Ámosův list                               Pohled do žákovy duše

Klára Nečasová, VII. třída

• Bojím se pavouků a samoty.     
• Vetšinou poslouchám hudbu podle nálady.
• Ráda o sobě slyším, že jsem v pohodě člověk.  
• „Mluvím ráda o blbostech a kravinách“.
• Nejčastěji myslím na věci, které se asi nestanou.
• Nerada o sobě slyším věci, co nejsou pravda.
• Mému srdci je nejblíž rodina a blízcí.
• Za nemilé chování považuji urážky.
• Nemám ráda lidi,  kteří  o mně nic neví,  a dělají  si  na mně

názor.
• Jsem šikovná na malování.
• Jsem levá na fyziku.
• Má pravá ruka je Barča (možná ☺).
• Nemám žaludek na olivy.
• Ráda jím nezdravé věci.
• Ráda chodím v lese, prostě někde v přírodě.
• Za pár let se vidím někde na nějaké škole, která by mi šla a

bavila mě.
• Jsem si jistá v jízdě na kole.
• Kolena se mi třesou z výšek.

Vladislav Šulevka, VII. třída

• Bojím se bodavého a nočního hmyzu.
• Nejčastěji myslím na blbosti.
• Poslouchám českou hudbu.
• Rád o sobě slyším ,,Máš pravdu“.
• Nerad o sobě slyším pomluvy.
• Rád mluvím o všem, vždy se najde téma.
• Nemám rád lidi, co pomlouvají za zády. 
• Mám rád svoji rodinu.
• Je mi milé upřímné chování a nemilé falešné chování.
• Mému srdci jsou blízcí mí přátelé.
• Moje pravá ruka je prostě moje pravá ruka.
• Jsem šikovný na vymýšlení blbostí.
• Jsem levý na domácí práce.
• Nemám žaludek na hnusné jídlo.
• Mám rád dobré jídlo.
• Třesou se mi kolena ze školy.
• Rád chodím všude, kde se dá.
• Jakou si zvolím cestu?  To záleží na úhlu pohledu. 
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Ámosův list                               Pohled do žákovy duše

Ondřej Hroudný, VII. třída

• Nejčastěji myslím na víkend.
• Neposlouchám hudbu.
• Bojím se toho, když jsem venku sám ve tmě.
• Rád o sobě slyším, že jsem ,,malej, ale šikovnej“.
• Rád mluvím o historii.
• Jsem rád, když nemusím nic dělat.
• Nemám rád lidi, kteří pořád spěchají.
• Mám rád lidi, s kterými se pobavím.
• Moje pravá ruka jsou mí rodiče a kamarádi.
• Jsem šikovný v kreslení.
• Jsem levý v orientaci na mapě.
• Rád jím špagety a pizzu.
• Nemám žaludek na kraba.
• Z výšek se mi třesou kolena.
• Rád chodím v přírodě. 
• Zvolím si vždy kratší cestu.

David Pavlas, VII. třída

• Rád o sobě slyším chválu.
• Bojím se pavouků.
• Nerad o sobě slyším lži.
• Nemám rád falešné lidi.
• Poslouchám moderní hudbu.
• Nejčastěji myslím na blbosti.
• Rád mluvím o věcech, které mě baví.
• Mému srdci je nejbližší rodina a kamarádi.
• Jsem šikovný na lukostřelbu.
• Nemám žaludek na lháře.
• Rád jím lasagne.
• Moje pravá ruka je moje ségra. 
• Jsem levý na Hv.
• Rád chodím do přírody.
• Třesou se mi kolena z hloubek.
• Zvolím si cestovatelskou cestu.

Vladislav Šulevka, VII. třída David  Pavlas, VII. třída
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Ámosův list                                          POKOS a Klokan

POKOS

Ministerstvo  obrany  pořádá  v  rámci  projektu
Příprava občanů k obraně státu (POKOS) pestrý
program  i  pro  základní  školy.  Žáci  druhého
stupně  se  přímo  od  vojáků  dozvěděli,  jak
funguje  naše  armáda,  vyzkoušeli  si  první  po-
moc, prohlédli si vojenskou techniku, výstroj a
výzbroj našich vojáků. 

Pro žáky prvního stupně si vojáci připravili vý-
tvarnou  soutěž  s  armádní  tematikou.  Nejši-
kovnějším  malířům  předali  ocenění  samotní
vojáci.

Kristián Stuchlík, II. třída

text: Iveta Schimmerová
foto: Michal Špirit

KLOKAN 2017
 
V pondělí 20. 3. proběhla na naší škole již tra-
diční soutěž Matematický klokan. Mezinárodně
koordinovaná soutěž Matematický klokan byla
vytvořena  podle  obdobné  soutěže,  která  byla
v osmdesátých letech minulého století pořádána
v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první
ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a
postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se
již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěží-
cích z více než 60 zemí celého světa. 
V ČR se  soutěž  Matematický  klokan  konala
poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR
je  Jednota  českých  matematiků  a  fyziků  ve
spolupráci s katedrou matematiky PdF UP a ka-
tedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící  jsou podle věku rozděleni  do 6 ka-
tegorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. -
5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet
(8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a
Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech
krajích  naší  republiky  v  jednom termínu,  ob-
vykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže
žáci a studenti absolvují školní, oblastní, repub-

likové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavi-
ci. 
Mezi nejlepší letošní řešitele patří v jednot-
livých kategoriích tyto žákyně a žáci:
Cvrček (max. 90 bodů)
Dominik Mlčák III.  68
Jiří Širůček III.  66
Julián Polášek III.  52
 
Klokánek (max. 120 bodů)
Valerie Minářová IV. 94
Jiří Saleta V. 90
Viktorie Vildová V. 87
 
Benjamín (max. 120 bodů)
Štěpánka Rýparová VI. 96  
Vladislav Šulevka VII. 94  
Ondřej Havránek VI. 86 
 
Kadet (max. 120 bodů)Kadet (max. 120 bodů)
Anna Vařeková VIII. 86
Václav Horký                         VIII. 54
Jakub Josef Sova                    IX.                  49

Michal Špirit
www.matematickyklokan.net
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Ámosův list                                            Sportovní okénko

Reporty z turnajů

Florbal Pohořelice                                             
První  prosincový den jsme jeli  na  florbalový
turnaj  do  Pohořelic.  Turnaj organizoval  flor-
balový svaz  pro  první  stupeň základních  škol.
Náš výběr měl ve skupině domácí favorizovaný
tým Pohořelic,  tým Bílovic,  Modřic  a  Těšan.
Hned na úvod jsme doslova smetli (nakonec ví-
tězné družstvo) domácí Pohořelice 8:2 a rázem
jsme  se  dostali  do  role  jednoho  z  favoritů
turnaje. V druhém zápase na nás nestačili Lišáci
z  Bílovic,  které  jsme porazili  4:1.  Další  zápas
jsme porazili těsným rozdílem Těšany 2:1 a pro-
tože i v posledním zápase jsme zvítězili 3:0 nad
Modřicemi,  postupovali  jsme  do  semifinále
z prvního místa. 
V semifinálovém utkání jsme nejprve šli do ve-
dení my, ale poté Turbokachny z Neslovic otoči-
ly zápas a my vždy jen dotahovali. Konečný vý-
sledek 6:3 byl pro nás až moc krutý. Do zápasu
o 3. místo jsme šli dost rozladěni ze semifiná-
lového  neúspěchu  a  po  rychlém začátku  jsme
prohrávali už 3:0. Poté se ale naši chlapci dostali
do tempa a zápas vyrovnali na 3:3. O výsledku
rozhodovaly nájezdy.  V nich  rozhodla  až  pátá
série a šťastnější v koncovce byli hráči Ivančic.
My si z krásného turnaje odvážíme neoblíbené
bramborové místo, ale i spoustu zkušeností  do
dalších turnajů.

Vánoční turnaj Žabčice                                   
V úterý 6. 12. 2016 se naši nejmladší žáci zú-
častnili vánočního florbalového turnaje v Žabči-
cích. Konkurence byla velká. Porazit školy z Po-

hořelic, Rajhradu, Žabčic, Židlochovic, Modřic
a Hrušovan nebyl lehký úkol. V prvním zápase
jsme narazili na houževnatý tým z Rajhradu. Po
úvodním  tlaku  Rajhradu  jsme  začali  přebírat
otěže  zápasu  my a nakonec  jsme zvítězili  2:0.
V dalším  zápase  jsme  si  poradili  stejným  vý-
sledkem s týmem z Hrušovan. Ve třetím zápase
jsme přehrávali i tým ze Židlochovic, avšak gó-
lově jsme se nedokázali prosadit, zápas skončil
remízou 0:0. Dalším zápasem bylo derby s Mod-
řicemi. Po rychle vstřeleném prvním gólu jsme
podcenili  soupeře,  kterému  se  podařilo  vy-
rovnat, ale náš výběr ukázal sílu a 30 vteřin před
koncem  dokázal  skórovat.  Výhra  2:1!  Třetí
místo už bylo jasné. Poslední dva zápasy měly
rozhodnout o celkovém umístění. Zápas s domá-
cími Žabčicemi se pro nás vyvíjel výborně, když
jsme po pár minutách vstřelili branku na 1:0 a
v klidu  si  hlídali  vítězství,  jenže  ke  konci  se
Žabčicím podařilo vstřelit branku na 1:1 a bylo
po nadějích na celkové 1. místo. Poslední zápas
jsme hráli s naším největším rivalem z Pohoře-
lic. Celý zápas byl velice vyrovnaný. Jak to však
ve sportu bývá, nedáš dostaneš a Pohořelicím se
podařilo vstřelit 2 góly z rychlých brejků a bylo
rozhodnuto. Celkovým vítězem se stalo družstvo
z Pohořelic, druhé místo patřilo Žabčicím a my
brali krásný bronz.

Basketbal – Sadová                                           
Ve středu 1. března jsme se zúčastnili  basket-
balového turnaje v MŠ a ZŠ Želešice na Sadové
ulici.  Pro  nás  to  byla  teprve  druhá  zkušenost
s basketbalem, takže jsme na turnaj přišli spíše
získávat zkušenosti. 

pokračování na straně 12
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Ámosův list                                             Březen v knihovně

Kuk z Knihovny pod okny a MALÁ SOUTĚŽ!!!

Kdo  by  se  podíval  na  nástěnku  mezi  kni-
hovnickými  skříněmi  na chodbě,  našel  by  tam
list  papíru  s názvem  KALENDÁRIUM –  BŘE-
ZEN. 
Ach jo, zase cizí slovo - co to je? Běžte se podí-
vat…  No  dobře,  tak  já  vám  to  povím.  Je  to
vlastně takový kalendář, ale jsou tam jen některá
data  – ta,  která  jsou nějakým důležitým výro-
čím. 
V březnovém seznamu najdete také tento zápis:
22. 3. 1892 nar. KAREL POLÁČEK, prozaik
a novinář (zahynul v koncentračním táboře
1945)
Pan Poláček  takto  vypadá  jaksi  cize  (zase  ta
cizí slova…), ale on to byl taky školák a miloval
legraci. Taky měl svou hlavu, a tak ho dokonce
za  vzpurnost  z jedné  školy  vyloučili!  Pak  ho
zase vyhodili z úřadu, kde pracoval, protože si
z něj dělal legraci ve své povídce. Ale nakonec
se tím, co mu dělalo největší radost, živil – psal
do novin i  knížky.  Napsal  také knížečku Bylo
nás pět. Podle ní byl natočen seriál a u toho se
dost nasmějete. Zvláštní je, že takové veselé pří-
hody pěti kluků dokázal tvořit v době, kdy už cí-
til, že se nad jeho hlavou stahují mraky. 
A teď slibovaný úkol. Níže najdete přeházené

věty. Zkuste je poskládat tak, aby z nich vznikl
židovský  vtip!  Zapsal  ho  také  Karel  Poláček.
A když  mi  jej  přinesete  správně  zapsaný  vy,
malá odměna vás nemine.
A ještě jedna maličkost: kvíčala je pták asi tak
velký jako kos.   

Terezie Vařeková

„Co by měla stát? 
Vyrábím a prodávám paštiky z kvíčal.“

Paštika z kvíčal za čtyři koruny. 
Sejdou se dva židé a ptá se jeden druhého, jak
se mu vede. 

„Z kvíčal?
„Řekni mi, jak je to možné? 

„No to jo, ale ne moc.
To do toho jistě mícháš koňské maso!“ 

„Teď už lépe. 
Asi  tak  napolovic:  vždycky  jednu  kvíčalu  -
jednoho  koně,  jednu  kvíčalu  -  jednoho
koně…“

A kolik stojí taková paštika z kvíčal?“ 
Prodávám je po čtyřech korunách.“

Reporty z turnajů                                 
pokračování ze strany 11

Hned v prvním zápase nás čekaly holky z Oře-
chova a my věděli,  že to nebude nic lehkého.
Začátek  nám  příliš  nevyšel  a  hned  v úvodu
jsme prohrávali o 3 koše. Poté se nám podařilo
zápas  vyrovnat,  ale  děvčata  z Ořechova  měla
přesnější mušku a zvítězila 16:10. Poté už nás
čekali jen těžší soupeři. Zápas s týmem z Rosic
měl jednoznačný průběh a my hladce prohráli
37:3. Ještě hůř pro nás dopadl třetí zápas s tý-
mem chlapců z Ořechova. Jejich kvalitní tým,
který se opíral o dva zkušené dvoumetrové hrá-

če, nám nedal žádnou šanci a zvítězil rozdílem
38 bodů. Posledním zápasem bylo derby mezi
želešickými školami. Bohužel i poslední zápas
pro nás nedopadl dobře a po čtyřech porážkách
náš tým obsadil páté místo. 

text a foto: Lukáš Kvarda
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Karneval

Rok se s rokem sešel a tělocvičnu zaplnily děti
v maskách. Děti si užily dvě hodiny plné tance,
her a soutěží. V devíti rozmanitých disciplínách
si  nejlépe  vedlo  družstvo  vedené  Šimonem
Cackem.  V  soutěži  o  nejlepší  masku  se  na
prvním místě  v  kategorii  1.  a  2.  třídy umístil
ROBOT v podání Kristiána Stuchlíka. Kategorii
3. - 5. třídy ovládla SOCHA SVOBODY v po-
dání Elišky Paravanové. 
Tradicí je i Ptačí tanec a Makarena, kterou letos
naposledy předtančovali deváťáci. Karneval za-
končila všemi oblíbená tombola. 

Rozhovor s výherci soutěže „O nejlepší mas-
ku“                                                                       
1)  Jak se jmenovala  vaše  maska,  se  kterou
jste získali na karnevale 1. místo?
Kristián: robot
Eliška: socha Svobody

2) Kdo vám pomohl masku vymyslet a vyro-
bit?

K: táta
E: mamka

3) Co dalo na masce nejvíc práce?
K: Tělo. Táta ho musel vyrábět na dvakrát. Po-
prvé vypadalo jako hruška.
E: Koruna.

4)Jak dlouho jste masku vyráběli?
K: S přestávkami asi týden.
E: Tři dny.

5) Která maska na karnevale se vám nejvíc
líbila?
K: Honza jako jablko. Líbilo se mi, jak měl pod
tričkem nacpané polštáře.
E: Páťačky jako pití na party.

6) Co jste si na karnevale nejvíc užili?
K: Házení míčků do pusy šaška.
 E: Soutěže družstev.

text a foto: Iveta Schimmerová

Hořkosladké loučení    

Nejoriginálnější  maskou
byla porotou zvolena MAR-
FUŠA, pod kterou se ukrýva-
la  paní  vychovatelka  Huzlí-
ková. Zlatý pohár si ale  paní
vychovatelka  zaslouží  pře-
devším  za  svou  celoživotní
práci pro Školní  družinu při
Základní škole v Želešicích. 
Do  dalších  let  jí  přejeme
hodně  zdraví,  pohody  a  ra-
dosti v rodinném kruhu. Dě-
kujeme! Budete nám chybět!

Iveta Schimmerová Eva Ryšavá, II. třída
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Zábavná dílna

Nenasytná ryba                                       

V  naší  zábavné  dílně  si  tentokrát  vystačíme
s obyčejným papírem a vyrobíme si nenasytnou
rybu, pomocí níž si procvičíme zručnost a po-
střeh.
Pomůcky: barevné  papíry  A4,  nůžky,  nůžky
s ozdobným okrajem, černý fix, korálek, šňůrku,
tavnou pistoli, lepidlo
Postup:
1.  Vybereme  si  2  barevné  papíry  a  uděláme
čtverec. Papír rozložíme, pravý i levý roh pře-
ložíme ke středu. Stejně postupujeme i u druhé-
ho papíru.
2.  Oba  vzniklé  kornouty  do  sebe  zasuneme,
slepíme a vznikne rybí tělo s otevřenou tlamou.
3.  Ozdobnými  nůžkami  odstřihneme  kolem
tlamy úzké pruhy, vzniknou tak zuby. Černým
fixem namalujeme oči.
4.  Asi  půl  metru  dlouhou  šňůrku  provlečeme

korálkem a zavážeme, druhý konec protáhneme
špičkou ryby a uděláme uzlík.
5. Z papíru vystřihneme 2 ocasní ploutve, mezi
ně vložíme šňůrku a ploutve přilepíme tavnou
pistolí k tělu. Tím zamezíme vytržení šňůrky.
6.  Pak  už  si  hrajeme.  Snažíme  se  korálek
umístit do rybí tlamy.

text a foto: Iveta Schimmerová

Kam v Brně na jaře

Tentokrát se budou pozvánky týkat akcí, které
se teprve uskuteční,  ale  zcela  jistě  byste  si  je
neměli nechat ujít.
Svět kostiček
Od 11.  dubna  do  10.  června  láká  Technické
muzeum  na  svou  novou  výstavu,  která  má
upoutat  hlavně děti.  Výstava  lego kostiček se
zaměří především na stavebnici Lego Technic,
která  je  určena  starším dětem.  Autor  výstavy
slibuje  modely různých technických strojů  od
traktoru přes motorky až po letadla a všechny
by  měly  být  funkční.  Pořadatelé  samozřejmě
slibují i hrací koutek s různou velikostí kostiček
pro každou věkovou kategorii. Ti nejzdatnější si

budou moci poskládat i robota.
Vláčky v Mosilaně
I letos Klub železničních modelářů zpřístupní
lidem  velké  kolejiště.  Pokud  jste  milovníci
vláčků  a  ještě  jste  neměli  příležitost  výstavu
navštívit, máte šanci od 30. března do 9. dubna
(čtvrtek-neděle).
Strašidelné kasematy
Užijte si netradiční Filipojakubskou noc a vy-
dejte se bát do nočních kasemat na hradu Špil-
berk. 30. dubna od 20 h do 24 h proběhne na
Špilberku rodinná hra pro nebojácné, kteří bu-
dou muset ve strašidelných kasematách splnit 7
úkolů.

Iveta Schimmerová
(zdroj: webové stránky)

          

děti z II. oddělení ŠD – Štěpán, Alex, Petr, Michal, Michaela



15

Ámosův list                                                       Zábavníček

Doplň křížovku a dozvíš se název nejznámější památky v Kutné Hoře, která je zapsána na seznam
UNESCO. 

   1.             

      2.          

      3.          

4.                

       5.         

                

       6.         

       7.         

                

     8.           

   9.             

     10.           

       11.         

       12.         

     13.           

    14.            

1.      Obec vypálená nacisty za druhé světové války.
2.      Významná surovina, která se těžila v okolí Kladna.
3.      Na území Středočeského kraje se nalézají vápencové jeskyně. Jak se těmto oblastem říká?
4.      Nejvýznamnější středověký hrad českých králů, typický svou bílou věží.
5.      Název města, u kterého se stékají naše dvě nejvýznamnější řeky.
6.      Řeka pramenící na Vysočině a protékající krajem, někdy označována za „zlatonosnou“.
7.      Řeka protékající Středočeským krajem i jeho krajským městem.
8.      Řeka, která pramení v Krkonoších a protéká krajem Středočeským.
9.      Značka automobilového průmyslu, který je nejvýznamnější v celé České republice.
10.  Středověký hrad,  který  nechal  vystavět  Karel  IV.  Byly zde uchovávány české korunovační
klenoty.
11.  Bájná hora, ze které má vyjet vojsko ve chvíli, kdy bude českému národu nejhůře.
12.  Hrad ze známé trampské písně: „Na ……. je cesta, jako žádná ze sta…..“
13.  Řeka, která pramení v Plzeňském kraji a vlévá se jako levostranný přítok do Vltavy.
14.  Geomorfologický celek s nejvyšším vrcholem Tok.

Michal Špirit

Řešení: Chrám sv. Barbory
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