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2. Akce, o kterých se zmíníme níže 
 

o Jarní prázdniny– 2.– 6.února 

o Velikonoce 

o Zahradní slavnost„Probouzení broučků“ 

o Beseda „Jak vzniká kniha“ 

o Den matek 

o Divadelní představení Sněhurka 

o První pomoc 

o Fotografování 

o Výlet 

o Cirkus, žonglér ke Dni dětí 

o Pořad o hudebních nástrojích 

o Hvězdárna – ocenění za dva broučky ve výtvarné soutěži, DDM Třebíč 

o Exkurze Brno – enviromentální výchova 

o Cyklistický výlet 

 
 

3. Postřehy 

V muzeu byla velikonoční výstava. Ve škole i ve školce děti vyrobily slepičky, 
květiny, kuřátka, zajíčky a další pěkné výrobky. Paní Podrazká nás pochválila, 
výstava se líbila. 
 
Katka Jahodová 

O jarních prázdninách jsem se měla dobře, protože jsem byla u babičky na 
prázdninách a hrála jsem si tam s kamarádkou a sestrou. 

Na velikonoční výstavě bylo veliké vajíčko.Když jsme tam byli v úterý s družinou, 
tak tam nebylo. Odpoledne si tam jdu koupit náramek. Mamka byla taková 
hodná, že mi na něj dala penízky. 

Na Velikonoce jsem se měla dobře, že jsem dostala jen „jednou“. Chodila jsem 
s kamarádem. Dostali jsme hodně vajíček a oplatků a lízátka. 

Na zahradní slavnosti se mi nejvíce líbil tanec „Beruška“ a ringo kroužky. 
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Na besedě o knihách jsme dostali knížku domů a viděli jsme tam dvě divadélka. 
Byla tam i Sněhurka, princ a taky takové obrázky, které se mohly točit, a jiné 
knížky, které nám paní půjčila. 

Den matek se mi líbil, protože jsme měli divadlo a že jsem tancovala s Pavlem. 
Tancovali jsme na „Spadl mně na cestě valach“ a potom „Na tom pražským 
mostě“. A potom jsme tancovali „šimi“. Hrála jsem také chudinu, dvořana 
a držela jsem obraz smrtky se zvoncem, jak je na orloji v Praze. 

Na Sněhurce to bylo hezké. Nejvíce se mi líbil Rejpal. On ležel na houbách, 
a potom se zvedl a šel za záclonou, pak se ukázal,a pak zase zalezl. A dělal 
„Pšššš!“.Nakonec Sněhurku zachránil princ, že jí dal pusu. 

Ve středu jsem se dozvěděla na přednášce ve škole, že když třeba někdo omdlí 
a nedýchá, tak ho musíme jakoby zvednout zpátky. Zakloníme mu celou hlavu 
a dáme do něj velký vzduch. 

Dnes jsme se fotili, bavilo mě to. Měla jsem jen dvě fotky. 

Na výletě v Náměšti se mně líbilo,jak měl princ Bajaja to prase divoké a u toho 
řval. A ještě se mi líbilo, jak šašek nemohl nasednout na koně. Potom mu 
sluhové přinesli žebřík, a jak mu pomáhali, tak do něj strkli a on si sedl 
obráceně. Potom se mi líbilo, jak jsme si šli něco nakoupit. Koupila jsem si 
náušnice, moc se mi líbí. 

Líbilo se mi vystoupení žonglérů,nejvíc potkani. Julča byla zlatá a uměla skákat 
po truhlíkách, a potom dostala od toho pána odměnu. Ještě se mi líbilo, jak 
jsem šla za tím panem žonglérem a on mi řekl, že ve škole byla pošťačka 
a nechala u něj dopis pro mne. Byl to obrázek jako šášula, rozstříhaný na dvě 
části, a já jsem je správně poskládala. Druhý potkan Sisinka byla šedá a lezla po 
oranžové tyči. Pak dostala taky odměnu. 

Na hudební pořad přijela paní a pán. Donesli hudební nástroje. Bylo jich 
hodně:kytara, čtyři píšťalky, basa, saxofon, klarinet, harmonika, buben, dudy – 
z nich sundal měch, hrající žába. Paní zpívala a hrála na klávesy a na basu, 
vlastně to bylo violoncello. Jedna píšťalka byla z hruškového dřeva, jedna byla 
z černého bezu. 

Ve hvězdárně byly dvě paní. Jedna pouštěla takové skoro pohádky a v nich byl 
jeden pes, jmenoval se Matýsek. Byla tam ještě jedna fenka, jmenovala se Tery. 
V první pohádce byl Matýsek smutný, že si venku s Tery hráli a druhý den ji 
nemohl najít, protože prý bydlí na jiné planetě. Ale ve druhém díle se potkali 
a byli přáteli. V posledním příběhu jela Tery k moři a volali si s Matýskem přes 
telefon. Matýsek volal ráno, ale Tery řekla, ať nevolá, že u ní je tma. 

Exkurze v Brně se mi líbila. Šli jsme do botanické zahrady, tam byly hezké kytky. 
Pamatuji si kakaovníky, vanilku a banánovník. Byl tam potůček. Po cestě tam 
pršelo, ale když jsme vyšli, tak svítilo slunko. 
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Dominik Gábor 

Mně se také líbily jarní prázdniny, protože bylo hezky a bylo sluníčko. Měl jsem 
se s mamkou dobře. Hráli jsme si, koukali na telku, skládali jsme nové koupené 
puzzle. 

O Velikonocích ke mně přijde zase Vinda a budeme hrát na XboX hry a taky se 
těším,až se budu s mamkou koukat na pohádky a filmy a hrát hry, třeba pana 
Vajíčka. 

Výstava v muzeu se mi líbila, protože mi tam Vinda koupil pití, protože jsem 
neměl peníze. A ještě se mi líbilo, jak tam byl ten bílý beránek, ten byl úžasný, 
i hnědý beráneka k tomu dřevěný motýla perníčky. A ještě se mi líbilo, že když 
jsme šli do školy, mohli jsme si vzít vajíčko na snězení. 

Na zahradní slavnosti se mi líbil tanec „Beruška“ a ještě se mi líbilo házení ringo 
kroužky v kruhu. Líbilo se mi, jak jsme sbírali víčka v trávě. 

Taky mě zaujalo povídání o knížkách. Nejvíc knížka, která byla Formule, a jak se 
otevřela, tak tam bylo napsáno, co všechno má Formule, aby mohla jezdit. Ještě 
se mi líbila knížka, ve které byly úkoly. Já jsem je vyřešil všechny, ale jeden jsem 
nemohl uhádnout. Ale ta paní mi pomohla, ukázala mi jak. Byl tam papírek, to 
byl konec hledání. Byly tam takové kostky a plánek, tak jsem vyřešil poslední. 
Ještě se mi líbila kniha, ta modrá – aha, Atlas světa pro děti, tak ta se mi taky 
moc líbila. 

Den matek mě bavil, protože jsme tancovali „šimi“ a líbila se mi pověst 
o Karlově mostě. Stavěl jsem most z kostek s Katkou Jahodovou a s Michalem. 
A ještě se mi líbila pověst O hladové zdi.Tam jsem hrál chudinu.A ještě se mi 
líbila pověst O založení Nového města, tam jsem držel obrazy a byl jsem za 
dvořana. 

Sněhurka se mi líbila, nejvíc doktor, protože Místo „Sněhurko“ říkal „Okurko“. 
A Šmudla byl strašně hezký, i ta Sněhurka byla hezká. Ale potom jedna zlá 
královna se jí chtěla zbavit, zrcadlo vědělo, jak na to, tak udělalo královnu 
babičkou a ta potom našla Sněhurku. Strčila jí do pusy jablko, ze kterého má 
zemřít. Přišli trpaslíci a dobře to dopadlo. 

První pomoc se mi líbila, protože jsme dělali křížovku a pamatuji si tajné slovo, 
co bylo vyluštěno: „DESETI LET“. Ještě se mi líbilo, jak jsme umělému klukovi 
Františkovi dávali umělé dýchání. 

Žongléři se mi líbili. Byl tam kluk, který uměl žonglovat a měl myšky. Jednu si 
pamatuji, byla bílá, jmenovala se myslím Julča. Ještě tam byla jedna a ta taky 
lezla po laně. Jedna myška uměla přejít obrácené kyblíky, jeden větší a jeden 
malý. Taky 3x přešla knížky. Dostaly jídlo, myslím vločky. Žonglér házel s kruhy 
i s kužely. Kruhů bylo šest a kužely byly čtyři. Pak to nějak spojil a držel čtyři 
kužely a čtyři kruhy na čele, a pak s nimi házel. Měl plyšového potkana, pomohli 
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jsme mu „čáry máry fuk“ a bylo kouzlo…Plyšový potkan sám přeskočil na zelený 
provázek. Pak tam měl tři velké karty, dva stejné krále a jednu srdcovou 
královnu. Zamíchal je a měli jsme hádat, kde je srdcová královna. To bylo pro 
nás lehké, ale pak to dělal rychle a všude byl král. Ze srdcové královny se stal 
šátek a na něm byl obrázek srdcové královny. Pak jsme mu měli pomoct 
vyčarovat kouzelnou hůlku, tak jsme mu pomohli „čáry máry fuk“ a objevila se 
kouzelná hůlka. Celé se mi to líbilo. Na konci nám dal leták na památku. 

Hudební představení semi také líbilo. Byly tam flétny. Paní chtěla mít jednu až 
do stropu, pomohli jsme ji přičarovat, ale čarovali jsme špatně, byla malinká. 
Pán hrál s poduškou na bubny hrozně potichu, ale my jsme chtěli hlasitě. Ještě 
měl hezký zlatostříbrný saxofon. Pak měl ještě černý nástroj, asi klarinet, chtěl 
sundat součástky, ale šla jen jedna. Ještě jsme měli hádat písničky, a tak jsme je 
uhádli. Nakonec jsme si zazpívali písničky, pan hrál na dudy a na bubny. Líbilo 
se mi to. 

Hvězdárna v Třebíči – ukazovali nám planety od nejmenších k největší. Pamatuji 
si Měsíc, Země, Merkur, Neptun, Mars. Dozvěděl jsem se, že Slunce není 
planeta, ale je to hvězda. 

Líbila se mi exkurze v Brně. V botanické zahradě jsme viděli masožravky, 
kakaovník, banánovník a velké listy. Byli tam takové schůdky, mohli jsme se 
podívat, jak to vypadá z výšky. Pak jsme šli do další místnosti, tam byly kaktusy. 
Byl tam velký, malý, menší a jeden kaktus vypadal jako párek. Jeden byl celý 
kulatý a měl nahoře anténku, to byl asi květ. Jeden Tomáš ze školky se chytil 
kaktusu, pálilo ho to a chtěl nás nakazit. Pak jsme šli do další místnosti, kde byly 
listy, na jednom byly malé ostny. 

 
Anička Kapinusová 

O jarních prázdninách jsem sáňkovala, pak jsem jela za babičkou, pak za tetou 
a za strejdou. U babičky jsem dělala bábovku, pak jsem s babičkou uklízela.Moc 
se mně líbily moje narozeniny. 

a výstavě v muzeu se mi líbily nazdobené perníčky, pak se mi líbili beránci 
a vajíčka. Bavilo mě to, bylo to tam krásné. Z Cidliny tam taky něco udělali. Mně 
se nejvíc líbily ty panenky. 

Na Velikonoce u nás bylo pět nebo čtyři děti. A Víťa měl plný balík s dobrotami. 
Poslední šel strejda a první přišel Míša. 

Na výstavě knih jsem se měla dobře. Líbila se mi jedna kniha. Byla to bota, 
protože jsme tam zavázali tkaničku a ještě tam uvnitř byla pohádka. Pak se mi 
líbila jedna taková knížka, která je o tvarech a o ročních obdobích. Paní nám 
ukazovala knížky s divadýlkem O Karkulce a O třech prasátkách. Měli jsme tam 
nějakou krabičku,jedním okem jsme tam koukali a něčím jsme točili. 
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Den matek mě bavil, protože jsem chtěla, aby ze mě měla mamka radost. 

Popleta v pohádce o Sněhurce všechno pletl. Místo „Sněhurka“ říkal „Okurka“. 
Pak se mi líbila Sněhurka, ještě Šmudla se mi líbil, protože se pořád kamarádil 
se Sněhurkou.  

Na přednášce o první pomoci jsem se dozvěděla, že takhle spojené ruce dáš na 
srdíčko a takhle děláš… Taky si pamatuji to, co říkala Katka (umělé dýchání). 

Bavilo mě dnešní focení. 

Výlet do Náměště se mi líbil, zámek se mi líbil. Líbily se mi kozy a ta ovečka. 
Koupila jsem Bertě a Víťovi nějakou dobrotu. Pohádka o princi Bajajovi byla 
moc hezká, i ty necky, ve kterých se dřív pralo prádlo. 

V hudebním pořadu mne zaujaly bubny, jak měl pán na bubnu kulatou 
podušku, tak to znělo málo.Pak podložku sundal, znělo to víc, pak něco zaklapl 
a znělo to hrozně moc. Pak měl malou píšťalku, paní se zlobila, že ji může 
spolknout, ale nespolknul. 

Ve Hvězdárně byl pejsek Matýsek, který měl rád jednu psí holčičku. Řekl jí, kde 
bydlí, a ona řekla, že to je na jiné planetě. Matýsek přemýšlel, a pak mu ve 
hvězdárně poradili, aby hledal, z které je planety. Byla stejně ze Země. Líbil se 
mi dalekohled a vysouvací střecha. 

Exkurze v Brně – mně se líbil ten mlýn. Dostali jsme mapu a ukazovali jsme si na 
ní, kde jsme. Líbilo se mi, jak jsme šli, byly tam ovce a beránci. Když jsme jeli do 
Brna, jeli jsme tunelem. Taky se mi líbila vanilka, banánovník, kakaovník a maso 
žravka v botanické zahradě. 

 
Klárka Kolářová 

Mamka mi o jarních prázdninách objednala kočárek. Byla jsem u babičky, kam 
přijela i moje sestřenice.Šly jsme nahoru na půdu a stěhovaly jsme tam sedačky 
a postele. A pomohl nám můj strejda Martin. 

Líbilo se mi, jak jsme šli na tu velikonoční výstavu, jak tam bylo to vajíčko, to 
veliké. Taky se mi líbilo, jak tam jedna paní pletla velikého koníka a na něm 
panenku. A taky jsem byla ráda, že jsme tam dostali bonbónek. Nejvíc se mi 
tam líbilo, jak tam byly ty náhrdelníky a náramky na prodej. 

Zahradní slavnost se mi líbila dobře. Bavilo mě, jak jsme házeli ringo kroužky. 

Tento týden bylo velmi zajímavé povídání o knize. Moc se mi ty knížky líbily. 
Hlavně ta o pirátech a taky knížka, která byla O Karkulce a dokola byla kožená. 
Zaujala mě knížka, která se rozkládala a byl z ní i volant. 

Na Den matek jsme se dlouho připravovali a docela se nám to povedlo. Nejvíc 
se povedlo, jak jsme dávali mamce dárky. 
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Ve Sněhurce mě bavilo, jak ten Rejpal šel za oponu a mával na nás s Kačkou, ať 
jsme potichu. A Šmudla pak šel za ním, šel s ním a tahal ho za vousy. A potom 
ho donesl k sudu, tam ho hodil a umyl. 

Na dopravní výchově jsme dělali test na papíře. Byl tam obrázek kola a na tom 
kole byla kolečka s čísly.Byly řádky dole a ta čísla byla nahoře, a jak tam byla ta 
čísla, no tak jsme tam měli do těch rámečků napsat co to je, jak se to jmenuje, 
třeba brzda nebo třeba sedátko. 

Dnešní focení mě bavilo, protože jsem se fotila s Markétkou a ještě s celou 
třídou. 

Výlet do Náměště mě hodně bavila taky to, jak jsme šli nakupovat. Koupila jsem 
si sliz a moc mně chutnala zmrzlina. Taky jsem si koupila panenku. Ve školícím 
centru mě to také bavilo, i to, jak jsme tam hráli hry. 

Vystoupení žonglérabylo pěkné. Líbilo se mi, jak jsme hladili zvířátka. Byli to 
potkani, byli hodní a hebcí a nekousali. Líbilo se mi, jak hopsali po laně. Žonglér 
si vzal kroužky, bylo jich pět a žongloval s nimi. 

Na hudebním pořadu jsme seděli na lavičkách v tělocvičně a zpívali jsme. Já 
nehraji na žádný hudební nástroj, zpívání mě baví. Hrála jsem dřív na flétnu, ale 
pak už mě to nebavilo. Pořad se mi líbil, byl chvíli hlasitý, někdy tichý, někdy 
smutný, někdy veselý. 

V autobuse jsem seděla s Míšou, ve hvězdárně jsme seděli v dlouhých řadách, 
seděla jsem vedle Markétky. Moc se mi líbil ten obrovský elektrický dalekohled. 
Byl přidělaný v takové budce, která měla posunovací střechu. Ta se odsunula, 
když paní zmáčkla takový čudlík, abychom mohli pozorovat hvězdy. Ještě se mi 
líbilo, jak byla v budce tma a byla tam červená světýlka. Když jdeme pozorovat, 
měli bychom být aspoň hodinu ve tmě, aby bylo hvězdy víc vidět. 

Exkurze Brno – hodně se mi líbilo, jak voněla vanilka. 

 
Michal Čeloud 

V divadle bylo dobré, jak sloni hráli Karkulku a dneska to zatmění bylo hezké. 
Slunce bylo jako Měsíc, když jsem se na to díval. 

Výlet do Náměště – ve školicím středisku jsme se dozvěděli, co je to kompost. 
Malovali jsme z něho žížaly. Nejvíc mě v divadle bavilo, jak princ Bajaja jezdil na 
koni a jak herci jedli. Ne jako my příborem, ale třemi prsty, pak jim na ruce nalili 
vodu a utřeli si je do ubrusu. 

Na cirkusu s žonglérem se mi líbily krysy, protože tam bylo něco železného, na 
tom bylo vlákno nebo plátno, teď nevím, a přes to přebíhaly. Žonglér měl 
míčky, kruhy a kuželky, s kterými házel. Také tam byla miska s cereáliemi a 
s rozdrcenými piškotky, to bylo pro myšky. Jedna byla tak chytrá, že tam vlezla 
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hlavičkou a papala to. Mně se líbila ta šedá myška, jak přebíhala přes truhlíky 
a za odměnu dostala cereálie. 

Na hudebním pořadu jsme zpívali, zpívání mě baví. Ještě tam hráli na různé 
píšťalky, na basu a na kytaru. 

Ve hvězdárně se mi líbilo. Nejvíc velký dalekohled a pohádka o dvou psech. Psí 
černá kamarádka si dělala z pejska legraci, že není z této Země, že je z jiné 
planety. Dopadlo to dobře, skamarádili se. Pejsek chodil na hvězdárnu, hráli si 
tam a honili se. 

Exkurze Brno – líbilo se mi, jak jsme byli ve velkých sklenících. Byli tam 
banánovníky, vanilka tam rostla. Nelítali tam žádní brouci, v jednom skleníku 
bylo trochu chladno, jak byly kaktusy, v ostatních bylo akorát teplo.Jak jsme jeli 
k tomu mlýnu, tak jsme jeli pod mostem a dlouho jsme tam jeli. Pátek se mi 
moc líbil. 

 
Petr Pelikán 

O jarních prázdninách jsem si hrál s jednou mou kamarádkou s legem. S dědou 
jsme hráli Člověče, nezlob se. Jo, prázdniny mě bavily. 

Těším se na sobotu, protože bude Masopust. Nejdřív budu čekat, až přijdou 
k nám, a pak s nimi kousek půjdu. Budu mít masku anonyma. 

Ve hvězdárně se mi líbil dalekohled a ještě mě bavilo vyplňování pracovních 
listů. Pamatuji si, že Slunce vychází z východu a na západě zachází. 

 
Katka Kosmáková 

Jarní prázdniny jsem prožila u babičky. Byla tam se mnou sestra. Stavěly jsme 
velkého sněhuláka a byl větší než můj děda. Potom jsme jeli na bazén s Eliškou. 
Eliška tam byla poprvé, moc se jí to líbilo. 

Na Velikonoce u nás bylo deset koledníků. Zdobila jsem hodně perníků, 
s vajíčky mně pomohla maminka. Od čtvrtka do pátku k nám přijela babička ze 
Zábřehu. Také jsem chodila hrkat –v šest hodin, ve dvanáct, ve tři a v šest. 

Na zahradní slavnosti se mi nejvíce líbilo, jak jsme v kruhu tančili hezké tanečky, 
každý si vymyslel dva. Byla jsem ráda, že se mi povedlo udržet kruh hezký, 
protože jsem začínala. 

Den matek – byla jsem vypravěč, zpěvačka a zpívala jsem s holkou a s klukem, 
s Klárkou a s Jakubem. S Jakubem jsem zpívala dlouhou písničku a s Klárkou 
trochu kratší. Udělala jsem mamince v družině náhrdelníky, byly dva, ale 
kamarádka Markétka si neudělala, tak jsem jí jeden věnovala. 
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Sněhurka byla hezká, líbila se mi zvířátka a líbil se mi jeden skřítek, který si furt 
pletl Sněhurku s okurkou. Potom jsem si všimla, že skřítci aby byli menší, tak 
lezli po kolenou a lezli strašně pomalu. 

První pomoc se mi líbila, protože jsme měli dvě hry. První byla, že jsme měli být 
po čtyřech ve skupinkách. Já jsem měla samé kamarádky– Klárku, Katku 
Jahodovou a Markétku. Měli jsme si dát název, a tak jsme si daly „Rychlá rota“. 
Vymyslela jsem to já a vzpomněla jsem si na to, že to máme v družině. 

Focení se mi líbilo, fotila jsem se s celou školou, potom sama, s Aničkou, 
Markétkou, Klárkou a potom ještě se všemi učitelkami.A jako poslední jsem se 
fotila s Ivetkou. 

Výlet v Náměšti nad Oslavou– byli jsme v zámecké zahradě, kde hráli pohádku a 
měli tam různá stanoviště. Protože mám ráda koně, tak se mi líbilo stanoviště 
s princem Bajajou a koněm. Líbilo se mi i představení, protože všichni dělali 
něco legračního. Šašek to tam uváděl a převlékal se za krále. 

Žonglér se mi líbil, sice jsem ho už kousek viděla v Lesůňkách na Den dětí, ale 
neviděla jsem celý pořad, tak jsem se hodně těšila. Líbilo se mi, jak promíchával 
karty a také jak měl potkany Sisinku a Julinku. Obě dvě uměly něco jiného, byly 
stejně hezké. Dělaly velikou legraci a na laně, kde chodily, na nás vystrkovaly 
zadek. 

Byli jsme na hvězdárně v Třebíči. Moc se mi to líbilo, byly tam hezké programy. 
Šli jsme se také podívat, jak se zkoumají hvězdy a paní popisovala a vysvětlovala 
dalekohled. Měli jsme také pohádku o pejskovi.Vyplňovali jsme pracovní list 
a zkoumali jsme planety s tím pejskem. Na Slunce se nedá přistát, protože pálí. 
Na Měsíci není žádná voda ani vzduch. A na Jupiteru a Saturnovi se nedá 
přistát, protože povrch není tvrdý. 

Školní rok jsme pěkně ukončili výletem na kolech. Jeli jsme celá škola, viděli 
jsme nutrie a objeli jsme celé Lesonice. 

 
Markétka Kvapilová 

O jarních prázdninách jsme lyžovali a ještě jsme byli plavat. Pak jsme s Dančou 
stavěly sněhuláky. Jsem ráda, že byl sníh. 

Velikonoce mám ráda, že dáváme klukům vajíčka. My jsme je dělali voskem. 
A dělali jsme perníková vajíčka. 

Líbily se mi všechny knihy na besedě o knihách. Nejvíc se mi líbil atlas světa 
a ten jsme i dostali, to mě moc potěšilo. 

Z divadla si nejvíce vzpomínám na Sněhurku. Líbila se mi zvířátka a trpaslíci. Na 
Den matek se mi líbilo vystoupení. Byla jsem vypravěč. 

Výlet do Náměště se mi líbil, nejvíce divadlo Bajaja. Koník nejvíc. 
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Na hudebním pořadu se mi líbily flétny. Některé byly velké, některé malé. Já 
taky hraji na flétnu, baví mě to. Ještě se mi líbila tahací harmonika, protože 
měla místo klapek knoflíky a byla jiná než ostatní harmoniky. Pak se mi líbily 
dudy, místo pytle byla koza. A mohli jsme si na to i sáhnout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukáš Kvapil 

Já jsem na začátku jarních prázdnin byl u počítače, ale potom jsem měl červené 
oči, tak už jsem nemohl. Tak jsme jeli do Laguny a byli jsme u babičky. A na 
konci jsem opět seděl u počítače. Toť vše. 

Na Velikonoce jsme jeli s taťkou prvně do Horního Újezdu, potom na 
Jaroměřice, potom do Budějovic, pak do Cidliny a pak rovnou domů vyprázdnit 
košík. Potom jsme šli obejít ves. Velikonoce mám rád. 

Píšu do časopisu po delší době, protože nebyl čas, nebývám často v družině. Ve 
škole jsme měli hodně akcí. Chtěl bych říct o žonglérovi, že se mi moc líbil. Měl 
pěkný program, nenudil jsem se, jen kdyby bylo víc vidět. 

Zúčastnil jsem se sportovní olympiády, málem jsem z toho umřel, jak jsem byl 
vysílený. Ve vytrvalostním běhu jsem byl desátý z jedenácti. Běželi jsme 600 
metrů. Pak jsme skákali do písku, házeli kriketovým míčkem a běželi 60 metrů 
sprint. 

 
Ivetka Černá 

Jarní prázdniny se mi líbily, za vysvědčení jsme byli na bowlingu. Pak jsme byli 
u babičky, kde jsme šli jednou ven se psem, a pak jsme byli doma. 

Dneska bylo zatmění Slunce. Ze začátku to byl kruh, pak se to pomaloučku 
zmenšovalo. Viděla jsem to poprvé, jsem docela ráda, že jsme to mohli vidět. 

V pondělí jsme byli na divadle, bylo to o třech klucích, kteří chodili do školy. 
Když to začalo, tak si tam házeli vlaštovkami. Docela se mi to líbilo. 
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Dnešek se mi líbil, protože jsme byli v muzeu lidových kapel na velikonoční 
výstavě. Líbilo se mi tam velké vajíčko a beránci. Pak se mi tam ještě líbily naše 
výrobky. 

Na zahradní slavnosti se mi nejvíce líbilo tančení v kruhu a házení ringo kroužky. 

Dnešní den se mi líbil, protože k nám přijela paní, která nám ukazovala knížky. 
Nejvíce se mi líbilo, jak nám ta paní vysvětlovala, jak se ty knížky dělají. Je to 
hodně složité. Dělá to hodně lidí, ženy i muži. Trvá to měsíce. Dostali jsme 
knížku jako dárek. Přečtu si ji. 

Den matek se mi líbil a hodně se mi líbilo, jak spolužáci tančili tanec „šimi“. 
Netančila jsem, protože jsem měla zlomenou ruku, zrovna mi to tak vyjde! 

Na Sněhurce jsem nebyla, protože jsem si jela pro rovnátka a na kontrolu 
s rukou. Vyprávění o Praze se nám hodně povedlo. Hrála jsem Libuši, která 
vystoupila na horu a věštila. 

První pomoc se mi líbila, hráli jsme dvě hry a paní nám říkala, co můžeme 
a nesmíme dělat. Focení se mi líbilo, někdy se ráda fotím a zrovna včera jo. 

Na výletě do Náměště se mi hodně líbilo, ani jsme nejeli moc dlouho 
autobusem. Mohli jsme si vybrat dva kopečky zmrzliny a ten kdo nechtěl, tak si 
vybral něco jiného. Bylo tam hračkářství, a kdo chtěl, mohl si tam něco koupit. 
Pohádka O Bajajovi se mi líbila, byla docela legrační. 

Ve školicím středisku se mi také hodně líbilo, byla tam paní, která nám všechno 
ukázala a vysvětlila, jak třídit odpad a jak se dá využít přírodní materiál třeba 
k malování. 

Žonglér dělal různé triky. Žongloval s kruhy a s kuželkami. Bylo to hodně těžké, 
asi bych to nezvládla. Pak nám ukázal dvě myši, dvě holky, které se jmenovali 
Sisinka a Julinka. 

Pořad o hudebních nástrojích se mi moc líbil, pán s paní nám představovali 
různé píšťalky. Pán zpíval a hrál na píšťalky a paní hrála na klávesy. Pán přinesl 
jednu píšťalku, ale paní chtěla stále větší, až do stropu. 

Hvězdárna – moc se mi tu líbilo, protože nás přivítala milá paní. Jako první nám 
pustili krátkou pohádku, ze které jsme si měli něco zapamatovat, a paní se nás 
pak ptala. Já si pamatuji například, že Slunce je hvězda a ne planeta. Názvy 
planet jsme se učili v přírodovědě, takže pro mě a pro Lukáška to bylo takové 
opakování. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. 
Pluto bývala planeta, ale už není. 

Exkurze v Brně se mi líbila, protože jsme byli na exkurzi ve mlýně. Bylo to tam 
veliké a ten pán, co tam byl, nám stroje různě popisoval, a pak nám je i pouštěl. 
Pán byl celý v bílém, byl to asi mlynář. 
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Vincent Foral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     Čertova studánka 
 
Pavel Nezveda 

O jarních prázdninách jsem se měl dobře a byl jsem taky doma. Šel jsem se 
podívat na náš starý dům i na psa. Taky jsem se šel podívat na slepice, máme 
čtyři slepice. 

Těším se na karneval v družině v maskách, protože si každý nasazuje kostýmy. 
Já budu mít želvu, vyrobil jsem si ji. 

Líbilo se mi dnes zatmění Slunce, ale nebylo to moc pořádné, jenom do půlky. 
Představoval jsem si to jako naprosté zatmění. 

Velikonoční výstava v muzeu se mi líbila, nejvíc ti velikonoční beránci, 
namalovaná vajíčka a staré hudební nástroje, jako trumpety. A taky se mi líbili ti 
králíčci, co jsme dělali v družině. 

Velikonoce byly krásné a taky moc hezké. Hlavně proto, že kluci šli vymrskat 
holky a taky hrkat. Byl jsem hrkat. Zažil jsem, že když zazpíváme koledy, tak 
nám lidé dají sladkou odměnu. 

Na besedě o knize jsem si půjčil takovou knihu,ve které byl příběh o takovém 
„nindža“ kocourovi. Taky nám tu knihu tady ve škole paní nechala. Ještě jsme 
tam měli takové knížkové boty,a tam jsme zavazovali tkaničky. 
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Den matek se mi líbil. Měl jsem roli vypravěče v pověsti O hladové zdi. Ještě 
jsem byl starší bratr Čech v pověsti O Karlově mostě. Tančil jsem. 

Na Sněhurce se mi nejvíc líbil trpaslík Kejchal. 

A ten výlet na přehradu Vír, na hrázi se mi taky líbil.Nejvíc se mi líbilo uvnitř, jak 
to tam vypadá. Bylo to tam jako v kanále. 

Na výletu do Náměště se mi líbila nejvíc pohádka, jak říkal „Ba-ja-ja-ja“ a jak 
šašek troubil na roh. Princ usekl drakovi tři hlavy a měl oblečené brnění. 
Oblékali ho sluhové, sám by to nezvládl. Líbily se mi zbraně, nejvíc meč, palcát, 
řemdich. 

Žonglér nejprve házel gumovými míči, potom žongloval s kužely a k tomu 
s kruhy.Ukazoval nám potkany a ti předváděli taková čísla, třeba utíkání po tyči, 
nebo přebíhání z kyblíku na kyblík. 

Hudební pořad se mi líbil. Ukazovali nám dřevěné píšťalky malé i velké a nahlas 
bubnovali. 

Na hvězdárně se mi líbilo nejvíc Slunce, protože jsem se o něm dozvěděl, že je 
to hvězda. Že existuje několik takových obrovských sluncí. A říká se jim „Obři“. 
Také jsem se dozvěděl, že v Americe je tma, když je u nás den. Dozvěděl jsem 
se, že se na žádné jiné planetě nedá žít, protože je tam řídký vzduch a udusili 
bychom se. 

Exkurze v Brně se mi líbila,nejvíce výlet na mlýn. Ve skleníku jsme viděli maso 
žravku, která nevypadala jak maso žravka, ale líbila se mi. Nemohl jsem jít do 
jeskyně, protože jsem moc velký. 

 
Jakub Čech 

Exkurze v Brně – cesta autobusem byla docela hrozná, bylo velké horko. Květiny 
v botanické zahradě se mi hodně líbily, byla tam i maso žravka, ale ještě nebyla 
dozrálá. Chodili jsme mnoha skleníky a v jednom byl takový veliký strom. Potom 
jsme šli po schůdkách nahoru a odtud jsme viděli až ven. Pak jsme jeli do mlýna 
a dozvěděl jsem se, že ten mlýn byl plný soli, byl to dříve solný mlýn.Měl tři 
patra. 

 
 
 
 
 
 

 
     Pouzdro – tužka  
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Tomáš Klíma 

O jarních prázdninách jsem byl doma, měl jsem se dobře. 

Zahradní slavnost se mi líbila, povedlo se mi v kruhu „mambo čačača“. 

Na Dni matek se mi líbilo nejvíce „šimi“. 

Sněhurka se mi líbila, protože trpaslíci chodili po kolenou. Sněhurka měla 
modré šaty, černé vlasy a červenou čelenku. Ještě tam bylo sedm trpaslíků. 
Bylo tam hodně diváků. 

Fotil jsem se sám a s dětmi. Šel jsem do školky za Dominikem a s ním jsem se 
taky fotil venku, ale pršelo. 

Výlet do Náměště – pohádka se mi líbila, nejvíc princezna, princ, kůň a 
meč.V cukrárně jsem měl čokoládovou zmrzlinu, byla hodně dobrá, měl jsem 
dva kopečky. 

Hudební pořad se mi hodně líbil. Zpíval jsem, tleskal jsem, bylo to veselé. 

 
Ján Havel 

Velikonoce jsem prožil dobře, vykoledoval jsem si moc vajíček, ale nejvíc jsem 
se těšil na školu, protože doma to byla nuda. 

Hvězdárna – líbilo se mi poznávání planet, pohádky. Jedna byla o pejscích, bílý 
se jmenoval Matýsek a našel si psí holčičku Terynku. Pak jsme šli pozorovat 
dalekohledem, ale začalo trochu kapat, tak jsme se nemohli dívat. 

Exkurze Brno – nejprve jsme se seznámili, kam půjdeme, prý že půjdeme do 
jeskyně. No tak jsme šli. Jak jsme u ní byli, tak si někteří školkáčci mysleli, že 
tam byl doopravdický pravěk, nějaká převlečená paní. Ta paní co nás vedla, tak 
říkala, že ta jeskyně, ve které jsme byli, byla největší. Potom jsme šli zpět do 
autobusu a čekali jsme na 2. až 5. třídu. Výlet se mi líbil. 
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Vítek Chalupa 

Měl jsem se o prázdninách dobře. Odpočíval jsem, hrál jsem si s traktorem. 

Holky jsem o Velikonocích vymrskal. Byl jsem hrkat na Bítovánkách. 

Zahradní slavnost jsem si užil pěkně, bavilo mě vázat mašle na výzdobu. 

Den matek – všechno se mi líbilo, dobře se mi to povedlo. Měl jsem s Honzíkem 
básničku, byl jsem turista a držel jsem obraz při písničce. 

Sněhurka se mi líbila, jak jí dala to jablko, a byl jsem smutný, že Sněhurka 
umřela. Ale pak se naštěstí vzbudila. 

První pomoc –paní nám říkala číslo na policajty, sanitku a na hasiče. Pak jsme si 
mohli masírovat záda klukovi Frantíkovi, kterého paní měla. Luštili jsme 
křížovku. 

Focení se mně hrozně líbilo, protože jsem byl s Lukášem, s Kubou, takže dvakrát 
jsem byl! 

Výlet do Náměště se mi líbil, líbilo se mi všechno – cesta autobusem, pak v tom 
centru, pak divadlo na zámku, pak jak jsme byli v cukrárně, v hračkářství a jak 
jsme jeli domů autobusem. 

Hvězdárna – vypracovali jsme pracovní listy, pak jsme šli do nějaké garáže 
a tam byla otevírací střecha, pak jsme se dívali na pohádky o psovi. Pak jsme se 
koukali na velké koule, to byly planety. 

 
Paní vychovatelka 

Děkuji všem dětem za pěknou práci v družině. Vzájemná komunikace a tišší 
mluvení se trochu podařilo zlepšit. Ale stále máme rezervy v naslouchání. 
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4. Úspěchy 

Výtvarné soutěže 
 
„Voda pro život“výtvarná soutěž vyhlášená Ministerstvem zemědělství ke 
Světovému dni vody 2015. Zúčastnilo se několik dětí z naší školy, které 
nakreslily obrázek, ale do finále postoupil obrázek Vincenta Forala. 

 
„ZOO“,DDM Třebíč 
Soutěže se zúčastnila ŠD s dvěma brouky, které jste mohli vidět na zahradní 
slavnosti „Probouzení broučků“ 15. dubna. Obrázek papoušků poslal také 
Vincent Foral.Za brouky jsme dostali ocenění a poukazy do hvězdárny v Třebíči. 

 
Recitační soutěž 
 
„Upovídaný budík“ – 16. dubna, DDM Moravské Budějovice 

Mezi 60 soutěžícími z různých škol se zařadilo osm recitátorů z naší školy, kteří 
v několika kategoriích soutěžili s těmito básněmi: 

Iveta Černá– „Cestovatelská“ 

Lukáš Kvapil– „Přijel strýček“ 

Vincent Foral– „Turistická příhoda s detektivní zápletkou“ 

Kateřina Kosmáková – „Pampeliščí zlato“ 

Jakub Čech – „K noze“ 

Klára Kolářová – „Koncert v pekle“ 

Petr Pelikán – „Halí belí“ 

 

Všem recitátorům děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme vítězům!: 

1. místo – Vincent Foral 

2. místo – Kateřina Kosmáková 

3. místo – Petr Pelikán 
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Turnaješkolní družiny 
 
Mőllky  1.- 2. Anna Kapinusová 

1.-2. Jakub Čech 

3. Katka Jahodová 

Zvláštní ocenění Pavlu Nezvedovi 

Swish  1. Anna Kapinusová 
2. Katka Jahodová 
3. Michal Čeloud 

Doubble  1. Anna Kapinusová 
2. Iveta Černá 
3. Katka Jahodová 

Aktivita a dodržování smluvených pravidel v ŠD(školní družina) 

 
únor 

1. Katka Jahodová 

2. Anna Kapinusová 

3. Dominik Gábor 

březen 
1. Anna Kapinusová 

2. Katka Jahodová 

3. Michal Čeloud

duben 

1. Anna Kapinusová 

2. Jakub Čech 

3. Iveta Černá 

květen 
1. Katka Jahodová 

2. Anna Kapinusová 

3. Katka Kosmáková 

 
červen 

1. – 4. Jakub Čech 
1. – 4. Dominik Gábor 
1. – 4. Katka Kosmáková 
1. – 4. Tomáš Klíma 

 
Celkovými vítězi za celoroční práci se staly Anna Kapinusová a Katka Jahodová. 
Srdečně gratulujeme! 
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5. Různé 
 

Velikonoční koleda 

 

Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček. 
Utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. 
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka, a já říkal ne nene. 
Na remízku u lesíčka mám já strýčka králíčka,  
tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka. 
 

Exkurze v ADW Lesonice 
 

Při dni otevřených dveří v ADW jsme viděli pásáky, krmení telátek, kravičky, 
procházeli jsme uličkou v kravíně, sázeli jsme bylinky – máta to byla. Byli jsme 
se podívat na telátka, viděli jsme zvláštní plemeno krávy, viděli jsme sušené 
mléko naředěné vodou, které se dává také kravičkám. Také jsme viděli stroj, 
který řídí automaticky traktory, Vinda si to vyzkoušel, ale řízení nebylo lehké. 
Ochutnali jsme jahodový a banánový koktejl, skoro všichni jsme si vzali 
banánový.Dostali jsme jablíčka. Na konci exkurze jsme soutěžili a dostali jsme 
jeden velký kožený míč, pět malých míčků a bezpečnostní náramky, abychom 
byli ve tmě vidět. 
 

Dopravní výchova 
 

Přijeli za námi do školy pán a paní a ukázali nám dobrou hru, asi tři nebo čtyři 
hry na interaktivní tabuli. Jedna byla na čas, museli jsme dát dopravní značky do 
kamionu. Druhá byla na procvičení křižovatek a bylo tam taky pár bouráků, 
protože někteří nevěděli, jak to mají udělat. A třetí hra byly čtverečky, do 
kterých jsme museli dát správné dopravní značky, když to bylo špatně, muselo 
se hrát znovu od začátku.Velké děti psaly na konci test. Průkaz cyklisty získal 
Lukáš Kvapil. 
 

Zahradní slavnost „Probouzení broučků“ 15. 4. 
 

Čekali jsme dlouho na pěkné počasí a dočkali jsme se opravdu slunečného 
odpoledne. Povedlo se nám všechno. Vyzdobili jsme „školkovskou“ zahradu. 
Připravovali jsme se dlouho a zodpovědně v družině. Vyrobili jsme masky pro 
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broučky, veliké brouky, s kterými jsme pak lítali kolem dvou kroužků. Trénovali 
jsme tanec „Beruška“, soustředění a spolupráci při házení ringo kroužky, 
vymysleli jsme si každý dva tance pro cvičení v kruhu při hodně rychlé hudbě. 
Paní učitelky ze školky nám připravily občerstvení a pití. Celý den se nám 
vydařil. Nakonec jsme dětem namalovali obrázky broučků na chodník cestou do 
školky, aby si druhý den na pěkné odpoledne vzpomněly. 
 

Pěvecký sbor 
 

V březnu zahájil zkoušky pěvecký sbor pod vedením paní ředitelky. Scházíme se 
každé pondělí od 15do 16 hodin. Zpívá Klárka Kolářová, Katka Kosmáková, 
Jakub Čech a Anička Kapinusová. 
 

Plavání 
 

Žáci 3. a 4. třídy zahájili 21. dubna plavecký výcvikv Třebíči. Výuka skončila 
v úterý 23. června. Vincent Foral byl nejlepší ve svém družstvu a dostal spolu 
s Tomášem Klímou „mokré“ vysvědčení. 
 

Akce Čistá Vysočina 
 

V pondělí 13. dubna jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina šla na velké 
hřiště, odtud pokračovala k Cidlině. A druhá šla na dětské hřiště, do ADW 
a směrem na Babice. Každá skupina měla dva pytle. Jeden žlutý na sběr plastů 
a modrý na sběr všeho ostatního, hlavně papírů. Také nám paní ředitelka dala 
rukavice. Pak jsme je vyhodili do popelnice. Nasbírali jsme toho fakt hodně, 
jedna skupina našla i gumu od kola (pneumatiku). Obě skupiny se setkaly na 
konci Lesonic. Pytle jsme dali vedle stromu u školy, jak je ta brána. 
 

 

6. Poděkování 
 

Děkujeme Zastupitelstvu obce Lesonice, sponzorům, rodičům a přátelům školy 
za spolupráci během celého školního roku. 
 
Pedagogický sbor a všichni pracovníci školy přejí dětem krásné prázdniny! 
 

☺ ☺ ☺ 


