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XXIII. ročník

4. číslo

VELIKONOČNÍ SPECIÁL
Po docela krátké, ne až tak zasněžené zimě nám přišla příjemná změna. Otepluje
se, rozkvétají první květiny, zvířata se probouzejí ze zimního spánku a ve škole už
nemusíme nosit roušky!!! Za dveřmi už také čekají Velikonoce, svátky jara, které
letos připadnou na 17. dubna.
A to zdaleka není vše, co nás v nejbližší době čeká. Na naší škole si už žáci jistě
připravují svá vystoupení na soutěž Xixa má talent, básničky na recitační soutěž a
naši deváťáci se pilně učí na přijímací zkoušky (držte palce 12. a 13. dubna J).
Toto číslo je speciálně věnováno Velikonocům. Nechybí zde návod na pletení
pomlázky (tataru), recept na pečení beránka, zajímavosti o velikonočních zvířatech
ani o Velikonocích samotných. Nemusíte se ale bát, některé klasické rubriky zde
zůstaly. Jaký by byl život bez drbů, že?
Tak doufám, že si náš speciál užijete, a přeji VV - Veselé Velikonoce!
Black Wolf
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Velikonoční rozhovor s:
Ani ve velikonočním vydání Dušanových zápisků nesmí chybět rozhovor.
Tentokrát nám na několik otázek, věnovaných (jak jinak) rychle se blížícím
Velikonocům, ochotně odpovídala naše oblíbená „pančelka“ Jana Boháčová.
Máte ráda Velikonoce?
Ano Velikonoce mám velice ráda.
Máte je raději než Vánoce?
Oba svátky mám stejně ráda. Na Velikonocích se mi líbí, že začíná jaro.
Jaké zvyky dodržujete?
U nás malujeme kraslice, řídíme se pranostikami. Jediné co se u nás nedodržuje,
je to, že kluci nepletou pomlázky. Ráno
nás z postele tahají klasickým „ Hody,
hody, doprovody“ a polévají nás vodou.
Jinak na velikonoční pondělí jsem doma
s rodinou.
Držíte půst?
Ne, půst rozhodně nedržím!!! Nevydržela
bych to.
Máte
nějaké
specifické
zvyky
v Ondřejnici?
Letos ne, předchozí roky pokazila covidová pandemie. Tančíme s Klárkou.
Paní učitelce děkujeme za rozhovor a
přejeme všem příjemné prožití velikonočních svátků.
NaMe a Black Wolf

Velikonoční pranostika:
„Velikonoce krásné úrodu nám dají,
pakli slunce hasne, louky sucho mají.“
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A jsou tu Velikonoce!
Všichni si dokážeme představit, co to Velikonoce jsou. Barvení vajíček,
čokoládoví zajíčci, pečení velikonočních beránků, šmigrust… Protože historie
o tom, jak Velikonoce vznikly, je moc složitá a v mém podání by byla tak dlouhá, že by to nikdo nechtěl číst, musím tento článek udělat o něco stručnější. Ale
i tak bude docela dlouhý...
Velikonoce jsou pohyblivý svátek. Neznamená to ovšem, že někam chodí, ale
že nemají stálé datum. Připadají na první neděli po jarní rovnodennosti a úplňku.
Křesťané drží před Velikonocemi 40denní půst. V těchto 40 dnech jsou velmi
významné dny:
Vše začíná Popeleční středou, kdy kněz udělá křesťanům na čelo křížek
z popele kočiček (rostlin, ne zvířátek) a řekne: „Prach jsi a v prach se obrátíš.“
Tímto dnem začíná půst.
Velmi významný je také Svatý týden. Je to týden před Velikonocemi.
Svatý týden začíná Květnou nedělí. Mše začíná před kostelem. Průvodem, kterým pak lidé vcházejí do
kostela, naznačujeme, že následujeme Pána na jeho cestě
při utrpení.
Zelený čtvrtek obsahuje dvě události.
První událostí je Ježíšova
večeře, při které
ustanovil tajemství eucharistie a myl apoštolům nohy. Tou druhou
událostí je jeho
modlitba
a
zajetí
v
Getsemanské
zahradě.
Velký pátek jistě
všichni
znáte.
Ježíš byl ukřižován. Křesťané tento den
nejedí maso a jsou v jídle
skromnější.
Na
památku ukřižování nejedí
v pátky maso
(výjimkou jsou děti a senioři, ti tohle dodržovat nemusí).
Bílá sobota – Ježíšovo zmrtvýchvstání. Asi si říkáte, teď tady něco nesedí. Nevstal z mrtvých náhodou až třetí den? Ano, je to tak. Ale na Bílou sobotu křesťané
vycházejí ze starodávného zvyku počítání času. Nový den tak začíná po západu
slunce.
Velikonoční neděle zahrnuje Kristovo vzkříšení. Proto se mše konají v neděli
(konají se i v jiných dnech během týdne, ale ta nedělní je nejdůležitější).
Pro křesťany je to nejdůležitější svátek z celého roku. Oslavují totiž Kristovo
vítězství nad smrtí a vykoupení lidu ze hříchu.
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Co vlastně mezi nejdůležitější velikonoční symboly
patří?
Je to vajíčko – symbol života, pomlázka představuje
zdraví a mládí, beránek je symbolem Ježíše, který se pro
člověka obětoval a zemřel na kříži.
Další zvyky, jako jsou malování vajíček, chození na
koledu a pečení beránků, jistě znáte.
Doufám, že se vám můj článek líbil a že jste si z něj
něco odnesli.
OK
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Velikonoční tradice a zajímavosti
Historie Velikonoc
Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanský svátek. Oslavují vstání z mrtvých Ježíše
Krista. Jarní rovnodennost nastává, jak je den dlouhý 12 hodin a noc je dlouhá 12
hodin.
Velikonoce naši předci vítali s radostí. Křesťané oslavovali znovuzrození jara a
plodnost. Lidé se obdarovávali vejci, barvenými do temně rudé. Vejce představovalo
plodnost a červená krev. Proto se Velikonoční pondělí někdy přezdívá jako Červené
pondělí.
Pomlázkou měl být šlehán každý, ne jen holky. Mělo to být pro zajištění zdraví.
Od slova pomladit můžeme vysledovat název pomlázka. Koledovat chodili hlavně
mladí chlapci. Na některých místech se místo pomlázky lidé polévali vodou. Velikonoční zajíček také od dávných časů představuje rozmnožování a plodnost. Židovské
Velikonoce (Pesah) jsou nejstaršími Velikonocemi. Koledovat se chodilo nejdřív do
domů krásných holek, a pokud za nějakou nikdo nepřišel, tak byla zahanbena. Kluci
za koledu dostávali barevné stuhy. Červená symbolizovala lásku, zelená sympatii,
žlutá odmítnutí a modrá naději.
Hobo
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Vynášení Morany
Nejstarší písemná zmínka o vynášení Moreny nebo také Morany či Mařeny pochází z roku 1366. Jedná se o vynášení postavy, představující zimu a smrt, z obce za
doprovodu zpěvů a her k řece. Za velkého křiku je utopena a lidé se jí vysmívají, že
už jim nemůže uškodit. Přes 19. století začala důležitost rituálu upadat. V Čechách
byla jeho kontinuita přerušena. Tento rituál
je doteď prováděn hlavně na Moravě.
Moranu vynášíme samozřejmě i v naší vesnici, ve Staré Vsi, kde tradici udržuje soubor Ondřejnica.
HoBo
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Pletení tatarů
K Velikonocům neodmyslitelně patří
pletení tatarů. V každém kraji se jim
říká jinak, někde to jsou karabáče,
jinde žíly nebo pomlázky.
V naší rodině, samozřejmě v její
mužské části, výroba pořádného tataru neodmyslitelně patří k přípravě
velikonočních svátků. A já se teď
pokusím zasvětit do tajů jeho výroby
i vás, čtenáře Dušana. Jestli budete
šikovní, můžete už letos vyrazit za
děvčaty s vlastnoručně vyrobeným
tatarem značky Dušan.
Tatary se většinou pletou z vrbového
proutí. Z mnoha druhů vrby je nejlepší vrba košíkářská a nejlepšími pruty
jsou letorosty (pruty, které vyrůstají
přímo z kořene).
Karabáče se dají uplést ze čtyř, osmi,
devíti i z jedenácti prutů. Z osmi prutů jsou hranaté, z devíti nebo jedenácti prutů jsou kulaté. Pletení začíná
od nejsilnějších konců. Pruty musíme důkladně utahovat, aby byl dosažen pravidelný tvar. Musí se zde zachovávat pravidelnost a přesně dodržovat pořadí prutů.
Rukojeť se vytvoří omotáním jednoho prutu kolem všech ostatních. Je to důležitý
krok, aby se nám tatar nerozpadl. Tatar se taky dá ozdobit šroubovitým opletením.
Na konec tataru uvážeme vzhlednou mašli. A jestli budete pořádně šmigrustovat,
tak vám tam jistě děvčata navážou i stužky další.
Pletení tatarů se dá jen těžko naučit jen tak, natož pak slovně nebo obrázkově
popsat. Nejlepší je proto být s někým, kdo s tímto má zkušenosti a vidět to na vlastní oči. Pak jen zbývá, snažit se.
HoBo
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Zážitky z Velikonoc
O své velikonoční zážitky se s námi podělili i někteří naši redaktoři. Aby to
bylo zajímavější, máme tady zážitek jednoho hocha a jedné dívky.

Můj šmigrust
Každý rok jsem chodil na šmigrust. Bohužel kvůli pandemii
jsem byl naposledy v roce 2019. A takhle to vždycky vypadalo:
Samozřejmě ráno jsem vstal, oblékl jsem se, dal si snídani a
umyl se. Už bylo venku teplo a já jsem někdy kolem desáté hodiny s pomlázkou začínal bouchat svou mamku.
Dále jsem si vzal koloběžku, pomlázku a tašku na věci, co od holek určitě dostanu. Objížděl jsem domy svých spolužaček, kamarádek a nezapomněl jsem na dům
mé babičky. Samozřejmě nesmělo chybět ani to, že jsem na koloběžce
s pomlázkou a s taškou plnou vajíček, sladkostí a peněz vždy spadl.
Po příjezdu domů jsem vždycky vše vytáhl z tašky. Většinou jsem snědl polovinu sladkostí, které jsem dostal, až mi z toho bylo blbě. A když mi náhodou bylo
dobře, tak jsem si dal velikonočního beránka. No a pak jsem snědl druhou půlku
sladkostí, co jsem dostal, a zase mi bylo blbě. Takže to vlastně vyšlo nastejno.
Letos to vypadá, že konečně budu moct znovu vyrazit. Jsem zvědavý, jak to dopadne.
Stein X
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Mé běžecké Velikonoce
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Velikonoce jsou dny, na které se žádná holka netěší. A proč? Kluci pletou pomlázky na holky a potom jdou s nimi šmigrustovat a samozřejmě nezapomenou si
také s sebou vzít láhev se studenou vodou. Velikonoce fakt nesnáším.
A tak začíná můj příběh…
Brzo ráno (J), asi kolem 10 hodin, jsem snídala velikonočního beránka s čajem.
Podívala jsem se z okna a málem mi zaskočil beran v hrdle. Vidím, jak stádo kluků
jede na kole k našemu domu. Rychle jsem polkla sousto, kterým jsem se málem
udusila, a vyběhla jsem z domu. Bydlím v Košatce, uprostřed pole blízko řeky Lubiny. Má úniková cesta vedla přímo do pole. Kluci, když mě uviděli, odhodili kola
a běželi za mnou. Utíkala jsem skoro až k řece, ale kluci mě obklíčili. Franta mě
chytil a odvedl na cestu. Začali mě švihat po zadku jejich nepovedenými pomlázkami a polévat přivezenou studenou vodou. Ale já jsem holka hbitá, takže jsem se jim
vysmekla a utekla znovu do pole. A takto se to opakovalo asi ještě dvakrát. Fyzicky
méně zdatní hoši už to pomalu vzdávali, ale nakonec mě slili od hlavy až k patě.
Za jejich běžecký výkon jsem je odměnila čokoládovými vajíčky a Matyášovi
jsem popřála hezké čištění jeho bílých tenisek.
Ve škole mi pak říkali, že příští rok už nepřijdou. No tak uvidíme, jestli letos dorazí. A jestli ano, mají se na co těšit… Snad budou mít vhodnou běžeckou obuv. :-)
Summer
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Velikonoční Tlapka
Bandikut králíkovitý — australský velikonoční zajíček

Bandikut je australský vačnatec s šedou srstí a černobílým ocasem, s velkýma
ušima, špičatým čenichem a dlouhýma zadníma nohama. Svým hopkáním
připomíná králíka. Říká se mu taky vakojezevec ušatý nebo „velký bilby“. Žije
v suchých oblastech země. Tělo má délku až 55 cm. Jeho zvláštností je, že si během
spánku zakrývá oči ušima.
Říkáte si - proč píšu o bandikutovi
právě ve velikonočním speciálu? Protože v Austrálii převzal funkci velikonočního zajíčka, jakéhosi velikonočního maskota. Zdejší králíci a
zajíci jsou totiž považováni za škůdce,
kdežto bandikut není původním živočichem australské přírody, nemá zde
žádné přirozené nepřátele.
Black Wolf
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Upečte si velikonočního beránka
Před Velikonocemi moje babička vždycky peče beránka, který k tomuto svátku
patří. Letos jsem se rozhodla péct s ní a připravit návod na pečení i pro vás. Co budete potřebovat:
3 vejce, 150 g cukru, 5 lžic oleje, 5 lžic horké
vody, 150 g polohrubé mouky, 1 lžičku prášku do
pečiva, 1 vanilkový pudink, citronovou kůru, 1 lžičku citronové šťávy, špetku soli, máslo na vymaštění
a hrubou mouku na vysypání formy, můžete přidat
hrozinky.

Nejprve žloutky třeme s cukrem, přidáváme olej
a horkou vodu a vyšleháme do husté pěny.

Mouku smícháme s práškem do pečiva a
vanilkovým pudinkem, přidáme citronovou kůru a vmícháme do žloutkové pěny.

Bílky ušleháme s několika kapkami citronové šťávy a špetkou soli do husta a vmícháme do těsta.
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Formu na beránka silně vymastíme máslem a vysypeme
moukou, do míst kde jsou oči a čumáček vmáčkneme rozinky a do formy nalijeme těsto.

Přiklopíme vrchní díl formy, vložíme
na plech a dáme péct do přehřáté trouby.

Zpočátku pečeme prudčeji, později teplotu zmírníme, aby se beránek dobře propekl. Asi po 40
minutách formu vyjmeme a přesvědčíme se, zda
je dost propečený. Beránka necháme vychladnout ve formě.

Po vychladnutí beránka vyklopíme z formy a ozdobíme.

Držím palce, ať se vám beránek podaří.
Krásné Velikonoce!

Summer
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Události a komentáře
Den naruby
Ve středu 30. 3. si naši deváťáci připravili další specialitku: Den naruby. Většina holek přišla
převlečená za chlapce a naopak, z paní učitelek
se stali páni učitelé (konečně měli muži-učitelé
na škole převahu!), z pana školníka se stala paní
školnice.
Všichni se bavili svými spolužáky.
Za mě se akce vydařila a těším se, co pro nás
vymyslí příště.
HoBo
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Teplákový den
Pátek 25. 2. se začlenil mezi bláznivé dny, které pro celou školu organizují naši
deváťáci. Toho dne se totiž v naší škole uskutečnil Teplákový den. Všichni žáci (a
samozřejmě i učitelé) měli přijít do školy v teplákách. Ve třídě 5.A (kam obě chodíme) měli zpočátku tepláky všichni, ale potom přišel jeden spolužák, který tepláky
neměl. Jelikož jsme chtěli mít 3 body, tak jsme přemýšleli, co s tím. Pak jednoho
spolužáka napadlo, že mu půjčí tepláky na tělocvik našeho spolužáka, který ten den
nebyl ve škole. Když si je náš zapomnětlivec oblékl, tak to spíš vypadalo, jako by
měl elasťáky. Prostě nádhera… Pak přišly kontrolovat naše úbory holky z 9.A a daly
nám vytoužené 3 body. Tři zodpovědné žačky z 5.A si den předtím šly koupit stejné
tepláky a druhý den jim paní učitelka Weczerková řekla, že je viděla v obchodě. Nic
se neutají! Nejhůř na tom byla třída 7.A, která dostala pouze jeden bod. Jedna jejich
žákyně tvrdě protestovala proti tomu, aby si oblékla tepláky. Móda je móda…
Výsledky dne pro školní soutěž: 7.A – 1 bod, 7.B – 2 body, jinak všechny ostatní
třídy měly po 3 body.
Sajmon123
a Black_ann
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Recitační soutěž
Ve středu 23. 3. proběhla recitační soutěž prvního stupně. Za první stupeň recitovalo 30 žáků. Třídy byly rozděleny do 3 kategorií: Kategorie A zahrnovala ty nejmenší, tedy žáky třídy 1.A a 1.B, potom to byly třídy 2. a 3. a nejstarší kategorie
zahrnovala žáky 4. třídy a tříd 5.A a 5.B. Všichni už měli za sebou na výbornou
zvládnutá třídní kola . Školní kolo jsme taky zvládli, i když jsme měli trochu trému.
Ale i tak paní učitelky a paní zástupkyně musely vybrat tři nejlepší v každé kategorii. Za první kategorii vyhráli první místo Aneta Konečná, na krásném 2. místě se
umístila Izabela Bedaňová a třetí místo obsadil Tomáš Bártek. Z druhé kategorie
byl na prvním místě Tomáš Jarolím, na druhém místě se umístily Jindřiška Čechová a Sofia Pallo. Na třetím místě byl Adam Juřena. V poslední kategorii se
na prvním místě umístila Amálie Holaňová a druhé místo obsadily hned dvě slečny, a to Viktorie Hýlová a Julie Špidlová Na třetím místě byl Šimon Bártek.
Sajmon123, akzuz15
O týden později soutěžili i recitátoři vyšších ročníků. A všechna čest—byli výborní! V kategorii 6.-7. tříd nejvíce přesvědčili Denisa Otáhalová, Patrik Tyleček
a Anička Janošcová, mezi nejstaršími vynikli Natálka Štegnerová, Matěj Bartoš
a Hanka Pindurová.

Dušan všem blahopřeje!
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Žít normálně
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili výukové akce s názvem „Žít normálně“, která se
konala ve Velkém světě techniky. Akce byla zaměřena na to, co znamená žít normálně pro lidi s nějakým hendikepem. A to nejen s tělesnými vadami, ale také i
s mentálními problémy.
Zprvu nás čekala přednáška, kde nám byly povězeny osudy dvou pánů, každý se
týkal jiného hendikepu. Pánové byli velmi ochotní a dokázali o svých problémech
otevřeně diskutovat i mezi žáky.
Po přednášce nás čekala prohlídka míst, her nebo pomůcek pro hendikepované.
Většinu z nich jsme si mohli i na vlastní kůži vyzkoušet, abychom věděli, jaké to
hendikepovaní lidé mají. Vyzkoušeli jsme si například hrát hry pro nevidomé, zdolat překážkovou dráhu na invalidním vozíku, odezírat z úst nebo poslepu poskládat
skládačku.
Akce se povedla a naši osmáci i deváťáci zjistili o hendikepech dost nových věcí.
HoBo
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Páťáci soutěží
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Třída 5.A se tento rok zapojila do soutěže Hledej pramen vody. Vodnáři
z 5.A, pod tímhle jménem plníme úkoly, například pokusy s vodou a výlety za vodními toky.
Vodnáři se hned od začátku s chutí pustili do práce. Já a spolužačka jsme doma
udělaly pokusy a vyfotily, jak se nám dařily. Například pokus DÁ SE CHODIT PO
VODĚ? A povedlo se. Ale taky se nám nedařilo vždycky. Třeba pokus DUHA NA
TALÍŘI. A proč? Protože jsme si koupily špatné bonbóny. Ale i tak jsme si to užily.
Po velkém úsilí staroveští Vodnáři všechny úkoly splnili a získali 42 bodů, jsme
zatím na 3. místě. Soutěž ale nekončí a my se chystáme dále zlepšovat.
Sajmon123

Šesťáci zase zkoumali koloběh vody v přírodě.

Číslo 3/XXIII. ročník

Hledáme básnické střevo

Při příležitosti Světového dne poezie (21. 3.) děti ve školní družině hledaly básnické střevo. Do vymýšlení básniček se pustily společnými silami. Mladší žáci měli
za úkol vymyslet alespoň jednu sloku a použít slovo jaro, starší žáci měli ještě jedno
slovo navíc, a to škola. Nejvíce bodů z kategorie mladších dětí získala báseň s názvem Jarní probuzení a z kategorie starších žáků báseň s názvem Jaro.
Jana Klečková

Jarní probouzení
Jaro je tu, zima je pryč.
Otevři dveře pro kouzelný klíč.
Ptáci už zpívají, vrabci se dívají.
Kde je ten kouzelný klíč?
Klíč je u kouzelné branky,
kde zpívají zlaté vranky.
Vrány vzaly klíč
a hned byly pryč.
(vítězná báseň dětí 1.-2. třídy: M. Chrenková,
J. Starečková, S. Šimíčková, V. Sporinská, S.
Filipcová)

Jaro
Už je tu jaro
těším se zas
do školy chodím pořád včas.
Na jaře rostou kytičky,
mají hezké barvičky.
Na stromech zpívají ptáčci,
jsou to pěkní jarabáčci.
(vítězná báseň dětí 3.-4. třídy: E. Štěpánová,
N. Butorová, T. Šrámková)

Číslo 3/XXIII. ročník
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Drby a brebty
Ondra z 5.A velmi usilovně hledal klíče. Že tato událost už byla v minulém čísle? Ano, správně, ale on je ztratil podruhé.
Zuzka z 5.A poslední den školy před zimními prázdninami střílela konfety, pár
konfet zůstalo ve světle a jsou tam doteď.
Dušan komentuje: Aspoň tam po vás něco zůstane i v budoucnu.
Diktát ze 4. třídy:
V naší ulici stojí dvě přepychové víly.
Sinda má oči kako chryrky
Dušan komentuje: Dovolíme si překlad z tohoto cizího jazyka - Linda má oči
modré jako chrpy.
Paní učitelka Němcová prohlásila, že chce příplatek za Dostálovou v hodinách
tělesné výchovy.
Dušan komentuje: Když budou chtít všichni učitelé příplatky za různé zlobivé
či přehnaně brebentící žáky, tak školství zkrachuje.
Znáte starověké Řecko? Jestli ano, tak si dál rozšiřte svoje znalosti s našimi šesťáky:
Řekové se obžívali tím, že pěstovali olivy, dobytek (ovce) a rozváželi to.
Homér byl hluchý spisovatel / slepý polomitický / polomítycky básník / měl
těžkou nemoc / byl hluchý / hluchoněmý.
Ílias popisuje dobití Tróje.
Paris dobyl Tróju na trójském koni. Héfaistos byl bůh koně a kovářství.
Hádes – vládce podzemí.
V 9. A při hodině zeměpisu nejmenovaný žák řekl, že hlavní město Olomouckého kraje je Olomouc.
Před hodinou dějepisu našich deváťáků dva vtipálci schovali učitelskou židli pod
katedru, následně ji pan učitel Chvostek nemohl najít.
Ten čas ale letí, nezdá se vám? Přijde mi, jako bychom před pár týdny nastupovali do školy. A máme tu duben… Pro někoho je to skvělá zpráva, neb už za dva
měsíce jsou prázdniny. Ovšem pro deváťáky to je dobrá zpráva tak napůl. Každý z
nás už se těší, až napíše přijímačky, a potom bude taková „fotovoltaická elektrárna“.
Zvláštní přirovnání, že ano? Abych to tak trochu vysvětlila…všichni se těšíme, až
budeme mít od učení na přijímačky klid, budeme moct trávit čas venku na sluníčku,
ze kterého získáme energii (a vitamin D). Jsme všichni takoví unavení a toho sluníčka už je třeba. Jen ještě aby vylezlo… Potvůrka jedna, nějak se mu zatím nechce,
lenoch jeden! Ta horší zpráva pro nás je, že už nám – deváťákům - zbývají poslední
dva společné měsíce. Škoda, že není třeba 10. třída…
Mimochodem, víte, co je letos v dubnu? No jistě, že jsou to Velikonoce!
OK

duben 2022

XXIII. ročník

4. číslo

Křížovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Středová čára
Můstek pro pěší
Hospodářské zvíře
Nepříjemný člověk
Postava z Arabely
Malá motyka
Terén/příroda
Malá žížala
Krajské město Moravskoslez.kraje
Hlavní město České republiky

V blízké době nás čekají

_________________________________.

Vydává ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí pro vlastní potřebu školy.
Všechny fotografie a grafika jsou původní tvorbou redakční rady a žáků ZŠ.
V tomto čísle byly využity výtvory žáků 1. i 2. stupně základní školy i dětí
školní družiny, kterými uvítali příchod jara a blížící se velikonoční svátky.

KRÁSNÉ VELIKONOCE!

