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REDAKČNÍ  RADA: 
  
Pája Junová  
Štěpinka Hrušková  
Filda Lanc 
Máťa Malimánek  
Tonda Vavřička  
Tom Kubín  
Ami Pernikářová  
Naty Veselá  
Domča Navrátilová  
Eliška Hrušková  

Foto: Ludmila Hrušková 



SLOVO   ŠÉFREDAKTORKY 
 

 

Vážení čtenáři. 
 
Už je tu zase jaro! 
 
Nejvíc se mi na jaru líbí, že se všechno probouzí a 
rozkvétá. Když se ráno probudím, vidím z okna, jak 
vychází sluníčko a jak se probouzí ptáčci a začínají si 
prozpěvovat. Mám ráda ta první tepla, když na mě 
dopadají sluneční paprsky a jemný vánek mě ofukuje. 
 
Jsou za námi Velikonoce, svátky jara a Sedlecká pouť, 
na které jsme se všichni vyřádili. 
 
Ať se vám naše jarní články příjemně čtou. 

  

Vaše Eliška 

 



 
 
 
 
 
 

 
Kuřátka se vyklubala, 

u slepičky spinkají. 
Žlutá malá chmýříčka 
za chvilku se probudí. 

 

JARO 

Napsala: Kristýnka Krososková 

Zdroj obrázku: http://vytvarna-vychova.cz/jaro-priroda/ 

VELIKONOCE 
 

Velikonoce jsou tu. 
Vyšlehat holky jdu. 

Plný košík vajec mám. 
Sladkosti taky dostávám. 

Velikonoce mám rád, 
protože chodím pozdě spát. 

Složila: Štěpánka Hrušková 



JARNÍ PRÁZDNINY 

Z pátku do soboty jsme spali u babičky Lenky.  V neděli odpoledne 
jsme jeli k babičkám na hory do Jablonce nad Nisou. V pondělí 
jsme se šli podívat do kina na Maxinožku. Moc se nám to líbilo.  
Odpoledne jsme jeli autobusem na hory a lyžovali  jsme  celá 
rodina, kromě babičky.  
                                                                                                                                
První den jsme jezdili s Davídkem dohromady, ale druhý den jsme 
jezdili každý sám. Ještě odpoledne přijel taťka a přivezl nám brusle 
na led. V úterý jsme šli bruslit na přehradu.  
Moc nás to bavilo.  :-)     
 
Ve středu  jsme šli na plavecký stadion. Nejdříve jsme si 
s Davídkem a babičkou pohráli v malém  bazénu, ale poté jsme se 
vydali do velkého bazénu za mamkou. Odpoledne jsme jeli 
autobusem na lyže .         
 
Ve čtvrtek jsme vyrazili znovu na lyže, ale byli jsme tam kratší 
dobu. Začala jsem jezdit curving (to znamená, že se postavíte na 
okraje lyží) .  
 
V pátek byla pohoda. Navštvili jsme obchodní dům Central 
Jablonec nad Nisou, Človíčkov a mamka se šla zatím podívat po 
nákupech. Zahráli jsme si s Davídkem  a jeho kamarádem 
Jonáškem a kamarádkou Barunkou a postavili jsme si domeček 
z barevných kostiček. Udělali jsme si také stoleček s kytičkou. A 
naposledy jsme si jeli užít lyže . :-) 
 
Tyhle prázdniny byly super. Moc jsem si je užila .-)  
 

Napsali: Tonda Vavřička , Natka Veselá 
Sestavila: Natálka Veselá 

                            



PRÁZDNINOVÝ AKROSTICH 

Akrostich je básnička, u které první písmena veršů dávají 
dohromady slovo.  
 
Může to být i text, který se nerýmuje, ale první písmena řádků 
musí znamenat nějaké slovo. 
  
 

PRÁZDNINY 
 

Prázdniny má každý rád, 
Ruda může hokej hrát. 

Áňa jede na hory,  
Zdeněk loupe brambory. 

Denisa se doma fláká, 
Nina staví sněhuláka. 
Iva bruslí na rybníku, 
Nela kreslí do deníku. 
Yetti nazul nové boty. 

 
 

  
Autor akrostichu: Elenka Hehlová 

 
Napsaly: Štěpi Hrušková, Pája Junová 

  
 
 
   

Zdroj obrázku: http://zsp-hornilidec.cz/2018/02/pololetni-a-jarni-prazdniny-2/ 



MĚSTSKÁ  POLICIE   ČÁSLAV  

V úterý jsme navštívili Městskou policii v Čáslavi. Byli jsme 
tam společně se třeťáky. Čtvrťáci byli jako první v kanceláři 
Městské policie a sledovali kamerové záznamy po celé 
Čáslavi.  
 
Pan policista Holík nám vyprávěl o značkách, a potom jsme 
dostali odměnu za správnou odpověď. Potěšilo nás, že jsme 
si mohli obtěžkat služební zbraň.  
 
Nakonec jsme si šli prohlédnout služební auto. Druhý pan 
policista nám na autě ukázal houkačky. Mohli jsme si zkusit 
fouknout do alkoholického testeru.  
 
Měli tam kozu. Děti si myslely, že je to policejní koza, ale 
dozvěděli jsme se, že ji našli a čekají, že si majitel pro kozu 
přijde. Moc se nám tam líbilo. 
 
Pan Holík nám slíbil, že bude jezdit k nám do školy a bude 
nám dělat programy pro čtvrťáky. 
 

 Napsali: Máťa Malimánek, Štěpi Hrušková 



MĚSTSKÁ  POLICIE   ČÁSLAV  

Foto: Ludmila Hrušková 



ŠKOLNÍ  PLES 

Na školním plese vystupovaly Mažoratky z Kutné hory, 
Elenka Hehlová nám také předvedla taneční vystoupení se 
svým partnerem.  
Pak jsme  vystoupili  my s aerobikem na stepech se 
sestavou, kterou jsme vymýšleli  dohromady  na písničku 
Boom.  
Vystoupily tam holčičky - Viktorka Šímová, Adélka Háková, 
Barunka Bičánková,  Adélka Vavřičková,  Adrianka 
Doubravová,  Štěpinka Hrušková, Amálka Pernikářová a 
Tánička Laštovková.  
Sestavu s námi nacvičila Anička Pernikářová. Tréninky  
máme vždy ve čtvrtek. V sobotu před plesem jsme měli 
ještě mimořádný trénink, protože některé holčičky to ještě 
neuměly.  Po dvou hodinách tréninku to šlo všem. 
 
Myslíme že se nám to velmi povedlo! 
 Napsala: Amálka Pernikářová 

Foto: Roman Pernikář 



DIVADLO POD KLOBOUKEM 

V pátek 23.3 k nám přijelo divadlo Pod Kloboukem. Přijely 
dvě herečky a byly převlečené za slepice. Slepice Evelína 
nic moc o Velikonocích nevěděla a tak jí to druhá slepička 
Běta vysvětlovala.  Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. 
 
Vyprávěly nám o velikonočních tradicích. Ve Francii Ludvík 
XIV dával svým nejbližším zlatá vejce. Napoleon Bonaparte 
byl generálem Francie, a když jel bojovat, zastavil na 
přespání ve vesnici O, kde druhý den dostal omeletu a ta 
mu tak chutnala, že ji nechal udělat pro všechny vojáky. 
 
Vyprávěly nám o symbolice barev. Když dá dívka chlapci 
červenou stužku, vyjadřuje tím lásku, když dá modrou, tak 
tím naznačuje naději, když zelenou, symbolizuje to 
sympatii a když někoho obdaruje žlutou, naznačuje tím 
odmítnutí.  
 
Každý rok se ve Francii pořádají závody s palačinkami. 
Závodí ženy a ty běží s pánvičkou. Při běhu musí otočit 
třikrát palačinku ve vzduchu a běží k farářovi, který jim dá 
pusu na tvář. 
 
  

  Napsali: Tom Kubín a Tonda Vavřička 



DIVADLO POD KLOBOUKEM 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ludmila Hrušková 



EXKURZE DO CHRÁMU SV. BARBORY 

V pondělí před Velikonocemi se 4. třída vydala na exkurzi 
do Kutné Hory. Byli jsme v chrámu sv. Barbory. Děti hned 
na první pohled zaujaly suvenýry. 
 
Paní Gabriela Kratochvílová nás provázela a vysvětlovala 
nám, jaký rozdíl je mezi gestem a činností. Vyprávěla nám o 
tom, jak ukřižovali Ježíše Krista a četla nám z Bible. 
 
Hledali jsme na oknech, co postavy dělají s rukama. Bylo 
vidět, že se nejvíce modlí. Potom jsme si sedli do lavice a 
ukazovali jsme si poslední večeři Ježíše a některé děti se 
mohly dokonce podívat i za červenou pásku, kam nikdo 
nesmí. 
 
Když jsme přijeli, zahráli jsme si tento příběh o poslední 
večeři Páně.  
 
Všem dětem se ten den hodně líbil. 
  

   Napsali: Filda Lanc, Máťa Malimánek 

Zdroj obrázku:  http://www.praguecityline.cz/tipy-na-vylety-z-prahy/chram-sv-barbory-v-kutne-
hore 



Výsledky matematické soutěže KLOKAN 2018 
Okresní kolo – nejúspěšnějsí řešitelé 

        
   
        
   
        
        

Jméno a příjmení 
 

Body 

 

Třída 

 

Škola Adresa 

 

 

Adam Němec 90 3. ZŠ  a MŠ Nové Dvory Masarykovo nám. 1  

Dora Penkalová 
 

Vít Šimůnek
  

85 III.C 
 

3. A 

ZŠ Žižkov Kutná Hora Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora
    

Matěj Gabko 
 

Martin Závůrka 
 

Barbora Bečvářová 

84 3.A 
 

III. 
 

3. A 

ZŠ Zruč n/Sáz.,  
 

ZŠ Církvice, 
 

ZŠ Žižkov Kutná Hora
  

Na Pohoří 575, 285 22 Zruč n/Sáz. 
 

Církvice 7, 285 33 Církvice;  
 

Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora
    

Jméno a příjmení 
 

Body 

 

Třída 

 

Škola Adresa 

 

 

Andrea Haspeklová  120 V. ZŠ Církvice Církvice7, 285 33 Církvice  

Ondřej Bětík 
 

Michaela 
Richterová  

114 V. A ZŠ TGM Kutná Hora Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora
   
    

Tereza Kouřilová 
 

Jaroslav Marek 

110 V. A ZŠ TGM Kutná Hora 
 

Jiráskovy sady 387, 284 01 Kutná Hora
  

Kategorie Cvrček 

Kategorie Klokánek 



SPORT 

        Fotbal 
 

Toto jsou hráči z týmu Sk Církvice Mladčí žáci: 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápasy: 
 
Zápasy jarního pokračování: 
 
                Sobota     31.3.2018     10:30    Církvice - Vrdy 3:0 
                Sobota      7.4.2018      10:00    Bílé Podolí- Církvice 0:7 
                Sobota     14.4.2018     10:30    Církvice- Malín  
  
  

Napsali a sestavili: Tom Kubín a Filda Lanc 
  
 
 

1   B  Feierfeil Jaroslav 

 2  N  Vocl Michal 

 5  N  Kubín Tomáš 

3  N  Morawski Matěj 

6  N  Grulich Matyáš 

7  N  Holub Zdeněk   

9  N  Kicner Patrik 

10  N  Kubín Šimon 

11  N  Černý Vojtěch 

Zdroj obrázku: https://vysivani.nej-sici-stroje.cz/sablona/vyrezavaci-sablona-fotbalovy-mic/151/ 



RECEPT 

Mazanec, vánočka, jidáše nebo věnec 
 od Péti Grulichové 

 
0,5 kg polohrubé mouky 

11 dkg cukru 
11 dkg másla 

2 žloutky 
3 dkg droždí 
1⁄4 l mléka 

Citronová kůra 
Vanilkový cukr 

Špetka soli 
Nasekané mandle 

 
Do domácí pekárny nasypeme ingredience od tekutého k 

sypkému. Zapneme program 
těsto a čekáme. Po zaznění zvukového signálu nasypeme mandle 

a rozinky. Po vykynutí 
vytvoříme mazanec, jidášky nebo to co chceme. Pomašlujeme 

vajíčkem a dáme péct na 150 – 180 stupňů. 

 
 

Foto: Ludmila Hrušková 



VÝTVARNÉ  PRÁCE 
 


