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Velikonoce se blíží a vy stále nevíte, jak se 

vyhnout koledníkům? Čtěte str.5 
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Jaký máte vztah 

k Velikonocům? 

Vždy se těším obec-

ně na všechny tyto 

velké svátky. Vždy 

si je užívám.“ 

Jak u vás probí-

hají přípravy na 

Velikonoce? 

„Snažím se připra-

vit výzdobu, pečení, 

aby to bylo sváteč-

ní, takže se vždyc-

ky strhám. Nějakou 

výzdobu v bytě, i na 

zahradě, záleží, co 

člověk stihne. Vždy 

peču pro dětičky 

perníky, které zdo-

bím, což je práce 

tak na 8 hodin a 

oni se na to vždyc-

ky těší. Obvykle 

jim perníčky dávám 

do balíčků. Naše 

vnučka chodí už do 

5. třídy, tak jsem si 

říkala, že už jí balí-

ček dávat nebudu, 

ale ona se na to tak 

těší, takže musím 

být opět dokonale 

připravená. Prostě 

takto si to užívá-

me.“ 

Zůstáváte ne Ve-

likonoce doma? 

„Ne, většinou jezdí-

me na chatu. Začali 

jsme utíkat, proto-

že k nám chodilo 

spoustu neznámých 

lidí z paneláku, že 

jsem nestačila ani 

přejít chodbu a už 

zvonili další koled-

níci. Byli jsme 

z toho tak otrávení, 

že raději jezdíme 

na chatu.“            
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Jaro konečně vy-

puklo, těšila jste 

se?  

„Já jaro miluji. Pří-

roda se probouzí, 

všude kolem krás-

ná svěží zeleň a ky-

tičky, tak to mám 

moc ráda.“ 

Co ve vás evoku-

je jaro? 

„Určitě optimis-

mus, novou životní 

sílu.“ 

Jaký máte postoj 

k ochraně příro-

dy, problematice 

ekologie? 

„No určitě kladný, 

protože je potřeba 

se o tyto věci zají-

mat. Zničit si příro-

du je velmi jedno-

duché a člověk by 

na to měl myslet. 

Rozhodně by se na-

še prostředí nemělo 

brát na lehkou vá-

hu, přeci jen zde  

žijeme.“ 

Jaký je Váš názor 

na české škol-

ství? 

„Já bych řekla, že 

české školství není 

špatné a ani nebylo 

špatné. Za komu-

nistů se samozřej-

mě člověk nemohl 

vyjadřovat. A to by-

lo to hlavní zlo, že 

lidi nemohli říkat, 

co si myslí a neu-

měli jsme vyjadřo-

vat své názory. Ale 

myslím si, že teď 

máme docela 

schopné lidi, a že 

takové to sebevědo-

mí, které nám chy-

bělo, se dohnalo ve-

lice rychle. Čili kaž-

dý zná svá práva, 

ale povinnosti už 

ne…“ 

Čtete?  

„Čtu, když mi zbý-

vá čas. Protože já 

toho času moc ne-

mám. Jak máme 

dvě zahrady a dvě 

veliké domácnosti a 

vnoučata, tak ně-

kdy sáhnu po tako-

vé „levnější“ be-

letrii, kde člověk 

nenamáhá mozek a 

pobaví se. Ale čtu 

ráda.“ 

Co Vás vedlo 

k tomu, abyste se 

stala učitelkou? 

„Já pocházím 

z učitelské rodiny, 

otec byl učitel na 

lidové škole umění. 

Já jsem si nejdříve 

myslela, že půjdu 

na konzervatoř, ale 

na to nemám pova-

hu. A jezdila jsem 

na pionýrské tábo-

ry, kde mě práce 

s dětmi bavila. Při-

padalo mi, že si 

s nimi rozumím a 

bavilo mě to, a tak 

jsem zvolila toto 

povolání.“ 

Kryštof 



Jak se vyhnout koledníkům 
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Velikonoce se blí-

ží a vy stále neví-

te, jak se vyhnout 

koledníkům? Ta-

dy máme pro vás 

pár tipů! 

Spoustu holek si ur-

čitě na Velikonoční 

pondělí říká ,,Ach jo, 

to je nespravedlivé! 

Nemůžu jít koledo-

vat, a ještě dostanu 

výprask… Jak se 

můžu ubránit?” No, 

fyzickou silou vás to 

tady asi učit nebu-

du, ale přeci jen je 

tu i jiná možnost. 

Přechytračit koled-

níky. Na schovávání 

se do skříně zapo-

meňte, to nefunguje. 

Máme jiné tipy.Co 

tedy dělat? 

1, Lepší schovka 

Zamknout se v po-

koji, či do již zmíně-

né skříně není úplně 

stoprocentní. Co má 

ale už výrazně větší 

šanci, je vymyslet si 

nějakou lepší schov-

ku. Zkuste půdu, 

garáž, zahradu, 

vlezte si do auta… 

Takové ty schovky, 

které jsou nejvíce na 

očích. Máte-li za-

hradní domek, kůl-

ničku na dříví, 

klouzačku,… zkuste 

právě ty. Vlézt si do 

auta také není nej-

horší řešení. Leh-

nout si na zadní se-

dačky, nebo pod no-

hy. Záleží na mož-

nostech a velikosti 

auta. 

2, Taktika 

“Nejsem tu” 

Tohle všechno jsou 

ale takové extrémní 

případy, kdy se bojí-

te, že pomláz-

ce neutečete 

za žádnou ce-

nu. Ještě je tu 

možnost dělat 

mrtvého brou-

ka, zamknout 

dveře, sníst vajíčka,  

jít spát a nechat ko-

ledníky stárnout za 

dveřmi. 

3, Rodiče 

Pokud bydlíte s ro-

diči, celý průběh va-

šeho pondělního do-

poledne záleží v pod-

statě na nich. Jestli 

vás ve vašem odporu 

k tomuto, dle mého 

barbarského, svátku 

podpoří. Pokud ano, 

domluvte se s nimi, 

že zůstanete v poko-

ji a poproste je, ať za 

vámi koledníky 

prostě a jednoduše 

neposílají. Pokud s 

vámi vaši rodiče 

tento názor nesdílí, 

vraťte se k předcho-

zím radám. 
-BrEla- 



Tradice ve Vlásenici 
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V dnešní době už 

takové to Veliko-

noční tradično 

pomalu upadá a 

dodržování tra-

dic už není tak 

běžné, jako kdysi 

bývalo. To však 

neplatí pro Vláse-

nici, kde se 

nadšení do 

těchto svát-

ků stále dr-

ží a lidé si 

zde období 

Velikonoc 

užívají. Více 

k průběhu a 

tradicím, 

které tato vesni-

ce dodržuje, nám 

řekla pedagogic-

ká asistentka, 

Ilona Pozníková. 

 

Jak je to u vás 

s průběhem toho-

to svátku? 

„U nás se hlavně 

dodržuje období 

předvelikonoční.“ 

 

Jak tedy toto 

předvelikonoční 

období probíhá? 

„Ve čtvrtek, v pátek 

a v sobotu děti cho-

dí podle tradice 

řehtat. Vždy obe-

jdou vesnici a za-

staví u velikého du-

bu, kde se pomodlí 

a rozejdou se. Tak-

to to probíhá až do 

Bílé soboty, kdy 

v poledne obchází 

od stavení ke stave-

ní, říkají koledy, 

vždy něco dostanou 

a vše si pak rozdělí. 

Večer pak v oknech 

zapalujeme svíčky 

a jdeme ven pro-

cházet se po vesni-

ci. Vždy se všichni 

navzájem baví a 

potkávají své zná-

mé.“ 

 

Takže pro vás 

není pondělí 

hlavním stře-

dem dění? 

„Ne, hlavní je 

řehtání, a cel-

kově období od 

čtvrtka do sobo-

ty. V pondělí 

není tak časté 

chodit koledovat.“ 

Jak se tyto tradi-

ce drží? 

„Drží, děti tím do-

cela žijí. Řehtání si 

zařizují samy, ni-

kdo z dospělých jim 

do toho nezasahu-

je.“ 

Kryštof 
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Z vlastní zkušenos-

ti vím, že často, bě-

hem zkoušení nebo 

písemek, dokážeme 

my žáci vymyslet 

skutečně humorné 

odpovědi, mnohdy 

bohužel zcela ne-

chtěně a nezáměr-

ně. A když nad tím 

teď přemýšlím, 

troufám si říct, že 

v tom s námi občas 

jedou i učitelé. A 

tak jsme si pro vás 

připravili několik 

úryvků z písemek, 

nebo hlášky 

z hodin, kterých 

rozhodně není 

málo a možná 

se mezi nimi i 

poznáte. Hláš-

ky jsou samo-

zřejmě anonym-

ní. 

Co je to záliv? 

Hodně vody 

Výměšek moře 

do pevniny 

Smíšení vody 

Moře je prokousané 

do pevniny 

Co je to polo-

ostrov? 

Ostrov připojený 

k pevnině 

Pevnina, která je 

skoro celá obklope-

ná okolo se vodou 

Část obklopená vo-

dou spojená 

s pevninou 

Jaké znáš typy 

zemětřesení? 

Vulkanické 5%, li-

tosférické 92%, řit-

ní 3% 

Jak se nazývá 

mladá kráva, kte-

rá ještě neměla 

telátko? 

kráva, kravička, 

kravka, stračena, 

tele, telátko, sele, 

kůzle, jemnice, doj-

nice, hovězí, kráva 

mladší-možná tele, 

kravička, která ješ-

tě neporodila… 

Kryštof 



Velikonoce 
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Velikonoce jsou nyní 

nejvýznamněj-

ším křesťanským  

svátkem, osla-

vou Zmrtvýchvstání  

Ježíše Krista. Vedle 

toho jsou Velikonoce 

obdobím  lido-

vých tradic  

spojených 

s vítáním jara, které 

s náboženským svát-

kem souvisí jen vol-

ně. Velikonoce 

jsou pohyblivý svá-

tek, datum se rok od 

roku mění, 

viz Výpočet data Ve-

likonoc. V západní 

křesťanské tradici 

neděle Zmrtvýchvstá-

ní připadá na prv-

ní neděli po prvním 

jarním úplňku po 

rovnodennosti, tedy 

na mě-

síc březen či duben.  

ZVYKY A TRADI-

CE 

Lidové zvyklosti spo-

jené s Velikonocemi 

se pochopitelně míst-

ně liší. Vzhledem k 

časové blízkosti křes-

ťanských Velikonoc a 

jarní rovnodennosti 

mají tyto tradice 

pravděpodobně pů-

vod v pohanských 

oslavách příchodu 

jara. 

Sazometná středa 

Na Sazometnou 

(škaredou) středu se 

vymetaly komíny. 

Podle lidového obyče-

je se nesmíte škare-

dit a mračit, jinak se 

budete mračit po 

všechny středy v ro-

ce.  

Zelený čtvrtek 

Na Zelený čtvrtek 

musíte časně vstát a 

omýt se rosou, aby 

jste nebyli nemocní. 

Hospodyně musí 

zamést dům ještě 

před východem slun-

ce a smetí odnést na 

křižovatku - nebude 

mít pak v domě ble-

chy. V Orlických ho-

rách se házel do 

studny chléb s me-

dem, aby se v ní dr-

žela voda po celý rok. 

Také jidáše (pečivo) s 

medem zaručovaly 

zdraví, ochranu před 

uštknutím hadů a 

před žihadly vos. 

Velký pátek 

Na Velký pátek se 

lidé chodili mýt do 

potoka, aby se jim 

vyhýbaly choroby. 

Nesmělo se prát prá-

dlo, protože by se na-

máčelo místo do vody 

do Kristovy krve. Ne-

smělo se pracovat v 

sadu ani na poli, aby 

se nehýbalo se zemí. 

Nesmělo se nic půjčo-

vat ani se s nikým 

hádat, aby se Vám 

všechny hádky vy-

hnuly a naopak pení-

ze si k vám našli ces-

tu. 

Bílá sobota 

Na Bílou sobotu se z 

ohořelých dřívek vy-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanství
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzkříšení
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ježíš_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folklór
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folklór
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyblivý_svátek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyblivý_svátek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Výpočet_data_Velikonoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Výpočet_data_Velikonoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neděle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Březen


tvářely křížky a nosi-

ly se do pole, aby bylo 

úrodné. Popelem z 

posvěceného ohně se 

posypaly louky.Na 

Bílou sobotu se také 

uklízelo, bílilo. Při-

pravovalo se a chys-

talo na slavné Vzkří-

šení, na Hod boží ve-

likonoční, obřadní i 

sváteční pokrmy, 

pekly se mazance i 

velikonoční beránci, 

pletly se pomlázky z 

vrbového proutí a 

nebo vázaly březové 

metličky a zdobila se 

vajíčka. 

Boží hod veliko-

noční 

Na Boží hod veliko-

noční se provádělo 

svěcení velikonočních 

pokrmů - beránek, 

mazanec, vejce, chle-

ba, víno. Každá ná-

vštěva dostala kou-

sek z posvěceného 

jídla. Ve východních 

Čechách dal hospo-

dář kus svěceného 

mazance, vejce a víno 

poli, zahradě a stud-

ni, aby byla úroda, 

voda a dostatek ovo-

ce. Pečou se veliko-

noční beránci. 

Velikonoční pon-

dělí 

Na Velikonoční pon-

dělí je pomlázka, ve-

likonoční hodování, 

mrskut. Chlapci cho-

dí dům od domu za 

děvčaty se spletený-

mi pomlázkami větši-

nou z vrbového prou-

tí, zdobenými stuha-

mi. Šlehají dívky a 

vinšují, za to dosta-

nou malovaná vajíč-

ka. Toto základní 

schéma má řadu va-

riant. Někde je zvy-

kem, že v úterý chodí 

s pomlázkou děvčata, 

jinde polévají chlapce 

vodou. V mnoha 

vsích bylo zvykem 

číhat na děvčata rá-

no, když šla do koste-

la. 
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Filip 



Co je to vlastně PP a 
co nám zaručuje? 

PP = průkaz původu 
psa 

Rozebereme si např. 
jedno z plemen retrie-
verů Tollera (Nova 
Scotia Duck Tolling 
Retriever) 
Průkaz původu nám 
zaručuje, že když jste 
si kupovali Tollera, tak 
vám z vašeho psíka 
vyroste skutečně Toll-
er a ne něco jiného. U 
většiny plemen je na-
víc minimálně jedno 
genetické onemocně-
ní (hodně zjednoduše-
ně to znamená, že 
když danou nemocí 
trpěli rodiče štěněte, s 
největší pravděpodob-
ností bude nemocné i 
štěně). Mezi genetic-
ké onemocnění u 
Tollerů se například 
řadí slepota 
(konkrétně nemoci 
PRA a CEA), špatné 
klouby (konkrétně ne-

moci HD a ED) a 
další. Chovatelé 
proto své psy tes-
tují, aby předešli 
těmto onemocně-
ním a také vybírají 
geneticky správný 
pár (ten se může vy-
brat i díky tomu, že 
v PP jsou uvedeny 4 
generace zpátky a 
v ČR se dají prapřed-
kové Tollera vyhledat 
v evidencích cca od 
roku 1900, kdy sem 
byli přivezeni první 
jedinci), aby se tyto 
nemoci u psů neproje-
vily. Činnost chovatelů 
kontroluje chovatel-
ský klub. 
 
Chovatelské stanice: 
Rodiče štěňat mají PP 
a jsou uchovněni. Sa-
motné uchovnění je u 
každého plemena jiné. 
 U tollera se skládá z:  
- alespoň dvou výstav 
se známkou alespoň 
Velmi dobrý (posuzuje 

se podle celosvětové-
ho standartu pleme-
ne) – kvůli zachování 
správného exteriéru 
plemene 

- lovecké zkoušky - 
retriever je pracovní 
plemeno - pro zacho-
vání přirozeného cho-
vání 
- genetické testy – pro 
zachování zdravého 
chovu 

 Někdo si myslí, že pes 
s PP je zbytečně 
předražený a když si 
za něj chovatel řekne 
15-20 tisíc, že si chce 
jen přivydělat, ale  to, 
co chovatel vydělá na 
štěňatech, vloží zpět 
do chovu – ať už do 
genetických testů, vý-
stav, výcviku, nebo do 

Psa s PP, či bez 
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-Téma, které dělí pejskaře na dva tábory 
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nákupu nového zvíře-
te ze zahraničí. 
 Psi bez PP nejsou pře-
vážně testováni, do-
chází u nich 
k příbuzenskému krytí 
(pes a fena jsou sou-
rozenci), majitel ště-
ňata volně reproduku-
je, často slepá, hluchá 
a jinak postižená. Tyto 
chovy nejsou hlídány 
žádným chovatelským 
klubem. Každý pes bez 
PP je kříženec, proto-
že se nedá dokázat 
jeho původ. 
 Proč nemá PP? 

Toto jsou nejčastější 
výmluvy množitelů: 
-  byl poslední z vrhu – 
naprostá blbost, PP 
dostanou všechna ště-
ňata po uchovněných 
rodičích s PP 

-   měl flek za uchem, 
špatně narovnaný 
ocas atd. - naprostá 
blbost, PP dostanou 
všechna štěňata po 
uchovněných rodičích 
s PP 

- jeho máma je trochu 

větší, proto nemohla 
být chovná – po tako-
vé feně je pes kříže-
nec 

 Proč máte štěňata? 

Na tuhle otázku od-
povídají množitelé 
celkem vtipně 

-  Naše Bella chtěla být 
maminkou – pro fenu 
je porod a péče o ště-
ňata námaha a oprav-
du si nepřeje být má-
mou 

- Každá fena by měla 
mít alespoň jednou 
štěňata – mýtus mno-
hokrát vyvrácený ve-
terináři 
- Chtěli bychom po na-
šem Azorovi/ naší 
Belle štěňata. Lidé si 
často neuvědomí, že si 
nechají jen jedno ště-
ně, ale jsou běžné 
vrhy o 12 štěňatech 

-Fena utekla – pokud 
si majitel nedokáže 
fenu ohlídat, řešení je 
kastrace 

 Chov psů bez PP je 
špatný.  Ano můžete 
mít doma psa bez PP a 

můžete si říkat, že je 
to blbost, že naše Fi-
finka je zdravá a milo-
vaná, ale ve vel-
komnožírnách žije i 
200 psů a Česko je bo-
hužel ráj množitelů. Je 
fajn, že zrovna ten je-
den z 1000 takto vy-
produkovaných psů se 
má dobře, vy ale neví-
te, jak se mají rodiče 
vašeho psa, či jeho 
sourozenci, nebo 
všichni psi, kteří byli 
namnoženi. Fakt je, že 
99% psů v útulcích 
jsou psi bez PP a když 
už se do útulku dosta-
ne pes s PP, je to pro-
tože utekl, například 
se lekl při procházce, 
ale není v útulku odlo-
žen. Ihned si ho totiž 
díky čipu vyzvedává 
chovatel či majitel. 
Pokud je pro vás PP 
zbytečné, tak udělejte 
dobrý skutek a adop-
tujte si psa z útulku. 

Petra 



Top písníčky 
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V dnešním čísle 

jsme si pro vás 

připravili žebří-

ček nejlepších 

písniček podle 

vás! Názorů by-

lo mnoho a kaž-

dý z vás má 

svůj osobitý 

styl. Vzhledem 

k této barvitosti 

je dnešní žebří-

ček pouze top 4, 

neboť zbylé pís-

ničky se sešly 

pouze s jedním 

hlasem. 

1. Little big-

Skibidi, Disstrack 

na Taryho 5x  

2. Karel Gott-Být 

stále mlád, High 

hopes, PTK-

Nevezmu tě 

z klubu domů4x 

3. Pat a Mat, Ima-

gine dragons-Bad 

liar, Baby Shark, 

Alec Benjamin-Let 

me down slowly, 

Zlatíčka, Raketou 

na Mars, Projekt 

Creep-Santa 

disstrack, Lordi-

Hardrock Haleluja-

hold town road (Lil 

Nasx feat. Billy Cy-

rus) 3x 

4. V pekle sudy vá-

lej, Something just 

like this, Shallow-

Lady Gaga Bradley 

Cooper, Museř, 

Monster, Mar-

shmallow-Happier, 

Imagine dragons-

Demons, Ed Shee-

ran-Perfect,Billie 

Eillish-Lovely, 

Billie Eillish-Bury 

a friend, Ava Max-

Sweet but psycho, 

Andy Black-We 

don´t have to dan-

ce, Vysoký Jalovec, 

Trypalovsky, The 

nights, Sweet chilli, 

Sweet but psycho, 

Rakeťák, Murder 

on my mind 2x 

Kryštof 



Anketa 
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Co Vás nejvíce 

baví na Veliko-

nocích? Dnes 

jsem se byl ze-

ptat dětí v 1.A 

na tuto danou 

otázku. 

Ondru nejvíce 

baví na Veliko-

nocích koledová-

ní. 

Adama nejvíce 

baví sbírat slad-

kosti. 

Christiana nej-

více baví malo-

vání vajíček. 

Dianu nejvíce 

baví jíst upeče-

ného zajíčka. 

Nikolu nejvíce 

baví upečený be-

ránek. 

Annu nejvíce 

baví barvení va-

jíček. 

Vanesku nejví-

ce baví barvení 

vajíček. 

Matěje nejvíce 

baví koledování. 

Adam 



Sběr papíru na ZŠ Krá-

sovy domky má dlouho-

letou tradici. Hned v 

prvním roce, kdy jsme 

se do „Soutěže s panem 

Popelou“ přihlásili, jsme 

obsadili první místo v 

kategorii celkové množ-

ství sebraného papíru 

během školního roku v 

našem regionu, tzn. již-

ní Čechy a Vysočina. 

Stejně dobře jsme si 

vedli celou dobu, kdy se 

této soutěže účastníme. 

Vždy jsme byli mezi 

prvními třemi nejlepší-

mi školami, čímž jsme 

získali nejen finanční 

odměnu podle aktuál-

ních cen papíru, ale 

vždy také zajímavé ceny 

v hodnotě 5000,- Kč. 

Tyto ceny pravidelně na 

konci školního roku roz-

dělujeme mezi nejpilněj-

ší pomocní-

ky a záro-

veň přispí-

váme např. 

hračkami 

či sportov-

ními potře-

bami dě-

tem do DD 

Senožaty. 

Sběr probí-

há každo-

ročně v pěti kolech- září, 

listopad, leden, březen, 

květen, příp. mimořád-

né kolo v červnu, kdy 

jsme celý výtěžek věno-

vali na dobročinné úče-

ly. Každé kolo předsta-

vuje dva dny- středu a 

čtvrtek, kdy od 7.00 do 

7.45 hod před školou 

odebíráme, vážíme a 

zapisujeme donesené 

množství papíru, který 

končí v kontejneru fir-

my FCC Environment, 

pořadatele soutěže. Ná-

sledně vyhotovujeme 

tabulku pro každou tří-

du, kde průběžně sledu-

jeme stav třídního 

„konta“. Vydělané pení-

ze si každá třída utratí 

podle svého- např. pou-

žije na školní výlet nebo 

třeba nákup pizzy na 

nocování ve škole. Jak 

si naše škola vede, mů-

žete kdykoliv zjistit na 

internetu, nahlédnutím 

do přehledů (průběžné 

výsledky) firmy FCC 

„Soutěž s panem Pope-

lou“, region jižní Čechy 

a Vysočina. Děkujeme 

všem, kteří třídí od-

pad a recyklací staré-

ho papíru chrání pří-

rodu.  

Sběr papíru 
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B.Medová 



Zelená barva: 

vajíčko obalíme 

mladými kopřiva-

mi a zavážeme do 

plátna. Ponoříme 

do teplé vody. 

(tento postup je 

stejný u všech ba-

rev) 

Hnědá: 

použijeme nemletá 

kávová zrna. 

Žlutá: 

čistá kurkuma. 

Fialová: celé bo-

růvky. 

Oranžová: cibulo-

vé slupky. 

TIP: Pokud chcete, 

aby výsledná barva 

byla lesklá, potřete 

vejce malým množ-

stvím tuku. 

173 vítězů školních 

kol z celého kraje 

Vysočina. Oběma 

gratulujeme a děku-

Velkou pochvalu si 

zaslouží žáci ZŠ Krá-

sovy domky Laura 

Pozníková ze 7.B a 

Arnošt Dvořák z 9.B, 

kteří uspěli v kraj-

ském kole soutěže 

„Poznej Vysočinu“. 

Oba se za odměnu 

zúčastní dvoudenní-

ho zájezdu do Prahy 

s bohatým progra-

mem, Laura se do-

konce dostala do 

první desítky- byla 

sedmá v konkurenci 

jeme za vzornou re-

prezentaci naší ško-

ly.  

Barvení uvařených vajíček přírodními metodami  

Úspěch v soutěži "Poznej Vysočinu" 

Stránka 15 Infoželvík 

Eliška P. 

B.Medová 
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