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Společenská KRONIKA

Známe je jako Velikononoce – nejvýznam-
nější křesťanský svátek. Obvykle ho oslavuje-
me v období jarní rovnodennosti. Jak ale ten-
to příchod jara vítali naši pohanští předkové?
Velikonoce v dnešní době vnímáme v podsta-
tě dvojím způsobem, a pokaždé jde o „zmrtvých-
vstání“ – jednak jako oslavu vzkříšení Ježíše Krista 
a jednak jako vzkříšení přírody k novému životu…
Když je den rovný noci…
Jak vlastně naši předci poznali, že přišel ten správný 
okamžik – rovnodennost – kdy je Slunce  přesně na 
rovníku a přechází z jižní polokoule na severní? Měli 
k tomu jednoduchou pomůcku – tzv. gnómon. Jed-
nalo se o dlouhou tyč, sloup nebo vysoký kámen 
zaražený kolmo do země. Když sledovali, jak postu-
puje stín, pouze dva dny v roce konec stínu kres-
lil přímku. Při rovnodennosti totiž Slunce vychá-
zí přesně na východě a zapadá přesně na západě.
Zima umírá…
Typické bylo vynášení Smrti (Morany, Mory, Mořeny, 
Smrtholky… ). Její jméno je pravděpodobně odvo-
zeno od slovního kořene mar-, mor- čili smrt. Nepřed-
stavovala nic jiného, než zimu, jejíhož konce už se 
lidé nemohli dočkat. Proto se jí symbolicky zbavovali.
Průvod vynesl figurínu – dřevěnou hůl obalenou 
slámou a oblečenou do dívčích šatů, která sym-
bolizovala smrt, nemoci, bídu a vše zlé – za vesni-
ci a hodil ji do vody nebo svrhnul ze skály. Zpát-
ky do vsi se přinášely svěží rašící větvičky zdobe-
né pentličkami, kterým se říkalo „líto“a jež symbo-
lizovaly léto. Mezi východními Slovany existuje ob-
dobný obřad, figurína se však jmenuje Kostroma. 
Církev vynášení smrtky oficiálně zařadila do před-
velikonočních příprav a vymezila mu čas o  páté 
neděli postní, tedy o takzvané Smrtné neděli.

Živá voda
Velký význam se také připisoval rituálnímu očišťová-
ní. Lidé časně ráno vstali a omývali se rosou nebo se 
šli umýt k potoku. To mělo působit proti nemocem. 
Největší ozdravný účinek měla voda ze soutoku ně-
kolika pramenů, zvláště nabraná mlčky ještě za tmy.
Velikonoční ohně
Samozřejmě, že ani ty nesměly chybět – bez 
nich bychom si těžko představili jakýkoliv vý-
znamný slovanský svátek. Později byly zapalová-
ny v podvečer Božího hodu, lidé jim říkali Jidá-
šův oheň. Popel a uhlíky z těchto ohňů měly ma-
gickou moc – chránily dům před požárem, pole 
před kroupami, povodněmi a dalšími pohromami.
Pomlázka
Byla nejvýznamnější součástí oslav. Sílu tohoto zvy-
ku dokazuje i to, že se udržel až do dnešní doby. 
Nejstarší záznamy o mrskání neboli „pomláze-
ní“ (omlazení) pocházejí z přelomu 14. a 15. stole-
tí a hovoří o šlehání metlami z mladých vrbových 
proutků. Tento zvyk byl původně rituálem, využí-
vajícím magických vlastností jarních zelených ra-
tolestí. Velikonoční mrskání je zvyk typický pro zá-
padní Slovany, kde je nejrozšířenější. A ještě pro 
zajímavost - jaká všelijaká jména pomlázka v růz-
ných krajích dostala: žíla, tatar či tatarec, metla, 
korbáč, mrskačka, pamihod, dynovačka, kyčka, ka-
rabáč, důtky, bič, čugár, končúch či roucačka…
Červené kraslice
Vajíčka byla pro naše slovanské předky sym-
bolem životní síly, obnovy života, znovuzro-
zení, ale i smrti, tedy současně začátku i kon-
ce. Vajíčka se barvila zásadně na červeno.

Podle wikipedie 

Jubilanti
Leden
Vlastislava Tomšová  94 let
Mária Vajdová  80 let
Božena Krajíčková  60 let
Jiří Krhánek   50 let
Soňa Urbanová  50 let
Únor
František Kocháň  80 let
Březen
Jaroslav Moučka  60 let
Milena Ševců   55 let
Duben
Ludmila Bělohlávková 91 let
Jaroslav Čoček  50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Narození
Zdenka Janků
Denisa Štěpánová

Jak slavili staří Slované jarní rovnodennost 

Nadšené mládí se spojilo pro křehké stáří Fashion show Dotek 2014

celkem se tedy podařilo získat 41.800,- Kč. Díky 
této vysoké částce budeme moci pořídit elek-
trické polohovací postele, které bude možné si 
zapůjčit a tím zpříjemnit život seniorům, o kte-
ré pečují jejich blízcí doma, v domácím prostře-
dí. Všichni, kdo se akce zúčastnili mi jistě dají za 
pravdu, že módní přehlídka a vlastně celá show 
neměla chybu. Je pro nás velmi milé a potěšující, 
že i mladí lidé mají zájem a touhu pomáhat na-
šim nejstarším spoluobčanům. Záštitu nad chari-
tativním večerem převzala místostarostka města 
Vizovice Mgr. Zuzana Štalmachová a paní PhDr. 
Karolína Maloň Friedlová, jednatelka institutu 

Obecní knihovna Veselá vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma:

„Můj nejoblíbenější knižní hrdina“
Velikost obrázku a výtvarná technika není stanovena a zále-

ží jen na vaší fantazii. 
Soutěž je věkově neomezena.

Vaše výtvory přineste do knihovny v pondělí nebo středu 
od 16 -18 hod do 28. května 2014.

Ano, i tak by se dal nazvat projekt studentů UTB ve Zlíně, kteří zorganizovali velkou charitativní módní 
show s dražbou originálních oděvů. Hlavním cílem bylo získat peníze pro neziskovou organizaci Centrum 
zdravotní a sociální pomoci Dotek ve Vizovicích, která se stará o seniory a klienty s Alzheimerovou cho-
robou. Výtěžek z dražby činil krásných 20.900,- Kč, přičemž Nadace divoké husy jej ještě zdvojnásobí – 

Bazální stimulace a uznávaná mezinárodní lektorka, patronka společnosti Dotek o.p.s. Velký dík patří hlav-
nímu sponzorovi a partnerovi večera Ondrovi Hrachovému, koordinátorce projektu Ivě Honzkové a jejímu 
týmu, sponzorům a také všem, kteří se galavečera zúčastnili a tím podpořili dobrou věc – pomoc seniorům.
Děkujeme.

Jarmila Zatloukalová

Všechny milovníky jarní přírody zveme v pondělí 21. dubna na 
tradiční velikonoční vycházku.

Sraz účastníků bez rozdílu věku je v 9.30 hod. u školy. 
Celá trasa vede po pevných cestách, ale v případě mimořádně 

nepříznivého počasí se vycházka nekoná.
Srdečně zve Klub důchodců

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.

Vážení spoluobčané, 
letošní zima nebyla zimním sportům příliš nakloněna, ale zato se nám sluníčko vyhouplo ze sychravé mlhy dříve 
a krásné počasí jsme si mohli užívat už od března. Přestože momentálně vládne „apríl“, doufám, že letošní Veliko-
noce budou doprovázeny slunným a teplým počasím, aby místní klabáči nemuseli chodit v zimních bundách a 
čepicích. Již tradičně totiž vycházejí do ulic obce na Zelený čtvrtek a končí tzv. „zaklabáváním“ na Bílou sobotu. 

Po všechny sváteční dny velikonoční Vám přeji jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce, 
hlavně hodně jarní pohody.

Daniel Juřík



Není to tak dávno, co jsme doma vzpomínali na hospodářství našich staříčků. Pole, sad, za-
hrada, domácí zvířata. Na dva lidi k šedesátce dost. Ale nebyli na to dva. Bylo samo-
zřejmé, že v sobotu a dle potřeby i v neděli, přijížděli jako pomoc mladí. „Ááá, měšťá-
ci přijeli,“ komentovali prarodiče, když jsme se tam uřícení objevili v půl deváté na ko-
lech. Na těch kolech jsme jeli sedm kilometrů, přičemž nám dětem bylo čtyři a sedm a šla-
paly jsme do vlastních pedálů. Rodiče se nikdy neohrazovali. Převlékli se a mazali jedno-
tit řepu, nebo vykopávat brambory, nebo séct zahradu, nebo..., těch nebo bylo nespočet. 

Kolem hospodářství musel být pořádek. Možná, aby „sused neřekl“ a možná, že to bylo přirozené. 
Bramborová nať se spálila na poli, ořezané větve v kamnech, zbytky ze zahrady se hodily na kom-
post, podestýlka z chléva do hnoje, uvolněné kolo na kárce se opravilo, proutěný koš s upadlým 
uchem se obkličkoval špagátem. Všecko mělo své místo a účel, úcta k přírodě i věcem byla přirozená.

Dnes máme kolem domů místo užitných zahrad většinou zahrady relaxační. Často jsou to jen tráv-
níky, které se občas posečou, nebo okrasné zahrádky, které dělají radost.  Ovoce, zeleninu i maso 
kupujeme, protože na hospodářství nemáme čas, zároveň však vnímáme, že to, co nás obklopuje, 
péči potřebuje. Na druhou stranu jsou mezi námi extrémy, tedy ti, co zcela ztratili pojem o tom, ja-
kou hodnotu a účel půda má. Zahrada zavezená haldou pytlů, plastovými hadicemi, starým gau-
čem a barely je brána jako něco přirozeného. Možná jsou to příznivci postapokalyptického živo-
ta, ve kterém se shlédli ve filmu, možná se už teď psychicky připravují na případný „den poté“. 

Pár takových zahrad a sadů máme uprostřed vesnice. Ovlivňují náš život i mínění těch, co sem při-
jíždí. A kupte si dům, vedle takové skládky! Dost dobře si lze představit, kdo jednou do takového 
sousedství půjde. A tak můžeme očekávat, že místo inspirace u sousedovic udržovaného pozemku 
si vesnice polepší o další zaneřáděný kout. Ono je to totiž snadnější a tím i vysoce nakažlivé. Ane-
bo že by majitelé jenom neměli čas? Ale času máme přece všichni stejně! Jen zdravého rozumu ne. 

Náplava
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Zpravodaj SDH

Tak jako i každý rok, tak se i letos konala slavnost-
ní valná hromada 11. okrsku u nás ve Veselé. Účast-
nilo se 87 bratrů a sester 11. okrsku. Po zhodno-
cení činnosti a  vyhodnocení oceněných jedin-
ců se o zábavu postarala taneční a poslechová 
skupina Retro, která nám všem zpříjemnila večer.
Jak již bylo dříve zmíněno, tak ve Veselé začala pra-
covat skupina mladých hasičů a hasiček pod vede-
ním vedoucích/instruktorů Dana Juříka, Rosti Juří-
ka, Lucky Juříkové a Romana Krajíčka. Začátek roku 
jsme strávili v klubovně nácvikem teoretických zna-
lostí. Nutno podotknout, že všech 13 dětí se činnos-
ti věnuje naplno. Přiznejme si, kdo z Vás v tuto chvíli 
dokáže vyjmenovat všechna důležitá telefonní čísla 
integrovaného záchranného systému, která jsou po-
třebná k ochraně zdraví a majetku nás všech. Mimo 
tyto znalosti se „hasičské děti“ věnují uzlování, topo-
grafii a samozřejmě používání hasičského vybavení.

Jako výsledek charitativní sbírky našich mladých 
hasičů nás Dům dětí a mládeže ASTRA ve Zlíně pod 
vedením paní Večerkové pozval na zábavné od-
poledne s občerstvením s bowlingem v restaura-
ci U Barcuchů. Tato akce se uskutečnila 16. 3. 2014. 

Naše družstva mladších žáků a přípravka se le-
tos zúčastní několika klání a snad se nám poda-
ří naplnit všechny úkoly, které jsme si vytýčili.
Ve zkratce zmíním akce pořádané SDH Veselá. 
26. 4. 2014 se uskuteční hasičská pouť na 
Sv.  Hostýn. Tentokrát nás autobus vyveze až 
na svatý kopec, proto je odjezd stanoven na 
8:00  hod. Všichni občané jsou srdečně zváni.
3. 5. 2014 se v naší obci uskuteční okrskové kolo po-
žárního sportu. Rádi bychom Vás uvítali na našem 
hřišti, abychom Vám ukázali všechny sbory našeho 
okrsku. Předběžně je přihlášeno 32 družstev mužů, 
žen, žáků a přípravek, přijďte nás proto podpořit.
Jedna změna se letos o prázdninách, přece jenom 

uskuteční. Pouť sv. Anny byla vždy ve znamení hasi-
čů a jejich podpory při zabezpečení  průběhu oslav. 
Protože rok 2014 je rokem 50-tým od vzniku fotbalu 

ve Veselé, tak víkend pouti sv. Anny bude probíhat 
v režii místního Sokola Veselá a rádi jsme náš ter-
mín zábavy poskytli k oslavám založení Sokola Ve-
selá. Přejeme fotbalistům vše nejlepší do dalších let. 
Pohárová soutěž v hasičském sportu se uskuteční 
28.  června 2014  na hřišti místního Sokola Veselá. 
I tady  bychom Vás rádi uvítali k podpoře našich týmů.

TJ SOKOL Veselá letos slaví 50. výročí založení.

Pokud je Vám přes šedesát, určitě hravě vyjmenu-
jete co zásadního se v obci měnilo nebo změnilo za 
posledních 50 let.  Horší už to bude při vzpomínání, 
co se naopak neměnilo a je tu po celých  50 let stále 
s Vámi. Já Vám pomůžu při přemýšlení a vzpomíná-
ní. Určitě je tady s Vámi v obci po celých  50 let fot-
bal. Ano, letos slaví  místní fotbalový oddíl 50 let 
své existence v rámci Tělovýchovné jednoty Sokol.
Při této příležitosti chystáme na poslední červenco-
vou sobotu (26. 7.) oslavy, na které bychom rádi po-
zvali všechny občany Veselé, ale také ty z rodáků, kteří 
se aktivně fotbalového dění v obci účastnili a v obci 
už nebydlí. Ne na všechny ale máme spojení a aktu-
ální informace o jejich současných adresách bydliš-
tě. Pokud jste s někým z takových rodáků v kontak-
tu, budeme rádi, když nám tyto údaje o nich předá-
te, abychom je mohli na oslavy také včas pozvat. In-
formace si můžeme předat na kterémkoliv víkendo-

Pamětníci POZOR!
vém fotbalovém utkání na Veselé, můžete kontak-
tovat kohokoliv z momentálních hráčů a funkcio-
nářů oddílu, můžete nechat vzkaz také na obecním 
úřadě telefonicky nebo osobně. Předem děkujeme.
Oslavy plánujeme že vypuknou v sobotu 26. 7. 
v  12:00 a v rámci sportovního odpoledne se ve 
4 přátelských utkání představí  všechny věkové ge-
nerace veselských fotbalistů. Od mladších žáků až 
po utkání starých gard. Součástí oslav bude také be-
seda s nejstaršími členy oddílu a ocenění jejich zá-
sluh na existenci a úspěších veselské kopané. Hlav-
ní utkání oslav obstará současné první mužstvo 
mužů, jejich zápas začne v 17:00 a po jeho skon-
čení v 20:00 budou oslavy pokračovat taneční zá-
bavou v prostorách hřiště a parkoviště před piz-
zerií. Už nyní si rezervujte ve svém letním pro-
gramu čas a přijďte si zavzpomínat a pobavit se. 

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol  

Co se týká materiálového zabezpečení sboru, 
tak se nám podařilo získat sponzorský dar od fir-
my Baťa a.s. s velkou zásluhou jejich zaměstnan-
ce Františka Vondráka. Získali jsme regálový sys-
tém na renovaci uložení výzbroje a výstroje Sbo-
ru dobrovolných hasičů Veselá v naší zbrojnici.

Dění ve sboru můžete i nadále sledovat na:  
www.veselauzlina.cz/sdh

                                                                                                                                           Roman Krajíček
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Recitační a pěvecká soutěž v ZŠ Všemina
Ve středu 26. března jsme se zúčastnili soutěže v recitaci a zpěvu. Každoroční setkání se žáky z Neubuzi a 
ze Všeminy je zajímavé. Dospělí porotci (tentokrát to byl pan starosta ze Všeminy, pan místostarosta z Neu-
buzi, paní učitelka z hudební školy, začínající paní učitelka a paní ředitelka z Veselé) hodnotili výkony sou-
těžících. Bylo nádherné porovnávat postupné zlepšování výkonů v souvislosti s věkem dětí. Čím starší žáci, 
tím dokonalejší projev. Vedení ze strany učitelů se promítlo do kultivovanosti přednesu i zpěvu. U mladších 
žáků jsme zase museli ocenit odvahu, s jakou předstupovali před spolužáky ze tří škol. Jsem ráda, že se naši 
žáci v soutěži neztratili. A jak jsme se umístili? V recitační soutěži získali: 2. místo Samuel Šín (1. r.), 1. mís-
to Lucie Chrastinová (2. r.), 3. místo Michaela Vrlová (3. r.) a Zuzana Večeřová (4. r.). V pěvecké soutěži se 
umístila na 3. místě Nina Jarošová (1. r.) a 2. místo obsadila Anna Krajčová (2. r.).
A co bych si přála do budoucna? Aby se u nás (a nemyslím tím jen ve škole) více zpívalo. Přála bych vám za-
poslouchat se do zpěvu dětí ze Všeminy, i tentokrát byly nejlepší. 

PaedDr. Ladislava Čočková

Vycházky s družinkou

Celou zimu jsme se těšili, až přijde jaro, že bude-
me chodit s družinkou na vycházky. Že se naučí-
me, jaká květina se jak jmenuje, jestli léčí nebo je 
jedovatá, naučíme se, jak se který strom jmenu-
je. Někdy vezmeme mrkve nebo jablka a jdeme 
za koňmi. Chystáme se k paní Kocháňové, kte-
rá nám ukáže letošní kůzlátka. Někdy chodíme 
do knihovny. Někdy chodíme kolem ovcí, někdy 
zase kolem holubníků. Pořád je se na co dívat.

Napsal Ondřej Číž

S paní učitelkou Květou Trtílkovou jsme šli na 
procházku. Na té procházce můžeme pozná-
vat například rostliny, stromy a ptáky. Chodí-
me do lesa i po louce, prostě všude možně. Ně-
kdy se i můžeme na té louce vyběhat. Dnes-
ka jsme třeba šli po cestě a viděli jsme kvést 
jabloně a třešně. Dnešní procházka byla super.

Napsal Vojtěch Škabraha

Z jednání zastupitelstva obce Veselá v roce 2014 (leden - duben)
Zastupitelstvo obce 
- schválilo postup při realizaci projektu Sběrný dvůr
- schválilo dodatek ke smlouvě Zlínského kraje o příspěvku na dopravní obsluhu pro rok 2014 ve výši
   85,- Kč na občana
- schválilo statický posudek a následná opatření pro bezpečnost zábran na hřišti TJ Sokol
- schválilo finanční příspěvky ZO Českých včelařů Slušovice a Nemocnici milosrdných bratří Vizovice ve
   výši 5 tisíc Kč
- bere na vědomí změny územní studie BI-1, ke kterým došlo na základě jednání s majiteli pozemků
- bere na vědomí stanovisko zřizovatele územního plánu ke stížnosti Machalíčkových č. 171 v souvislosti 
   s R 49 o vyplacení finanční náhrady za změnu charakteru pozemku v ÚP
- schválilo podání žádosti o dotace v následujícím období: MMR – Veselá školka plná dětí, KÚ – restauro-
   vání pískovcového kříže naproti kaple
- schválilo spolufinancování projektu „Turistika v Mikroregionu Slušovicko“
- schválilo postup při vyřizování požadavku na zřízení autobusové zastávky ve středu obce
- schválilo příspěvek TJ Sokol ve výši 30 tisíc na oslavy 50 let fotbalu ve Veselé a příspěvek na materiál na
   rozšíření zábran na fotbalovém hřišti
- schválilo závěrečný účet rok 2013
- schválilo účetní závěrku pro rok 2013
- schválilo návrh tříčlenné komise na výběrové řízení projektu „Doplnění separace a svoz bioodpadu 
   v obci Veselá“
- schválilo zhotovení zábradlí u vedlejšího vchodu do restaurace Veselanka, nadstřešení vchodu do OÚ 
   a řešení zábrany u kapličky vč. opravy vchodových dveří
- schválilo změnu operátora pro služební telefony OÚ
- schválilo odměnu ve výši 1 000,- Kč držiteli zlaté medaile za 40 bezpříspěvkových odběrů krve Petru
   Martincovi

Projekty a žádosti

Vážení spoluobčané, 
rád bych vás opět informoval, jaké žádosti o přidě-
lení dotací jsme v uplynulých měsících připravili a 
jaký je stav jejich hodnocení:
a) Z Operačního programu Životního prostředí jsme 
požádali o podporu projektu „Stavební úpravy Ve-
selanky – zateplení“, jehož podstatou je dokončení 
rekonstrukce obecního domu a zateplení původní 
budovy restaurace. Hodnocení projektu ještě neby-
lo zveřejněno.
b) V rámci 52. výzvy  zmíněného operačního progra-
mu jsme také zažádali o finanční podporu projek-
tu „Separace a svoz bioodpadů v obci Veselá“. K to-
muto projektu jsme již obdrželi akceptaci žádosti, a 
tak chceme z tě chto prostředků zakoupit nákladní 
vozidlo včetně čtyř kontejnerů na svoz bioodpadu. 
Ten bychom následně prováděli ve vlastní režii a tím 
ušetřili část nákladů, které platíme svozové firmě.
c) V prosincovém zpravodaji jsem vás informoval 
o žádosti, kterou podávala TJ Sokol Veselá ve spolu-
práci s obcí. Podstatou je financování vzniku multi-
funkčního hřiště ve Veselé. Tato žádost stále nebyla 
posouzena, jelikož došlo k výměně vlády a dle po-
slední informace z Ministerstva školství stanoví mi-

nistr Chládek do konce dubna teprve hodnotící ko-
misi a kritéria pro výběr podpořených žadatelů. 
d) Žádost SDH, která byla podána v listopadu 2013, 
bohužel nebyla podpořena z důvodů nedostatku fi-
načních prostředků na počet žadatelů. Cílem hod-
notitelů bylo mj. i uspokojit požadavky sborů, které 
ještě podpořeny nebyly, přičemž Veselá již podporu 
v minulých letech získala.
e) V únoru letošního roku byla podána žádost na 
Krajský úřad Zlín do vyhlášené výzvy na obnovu kul-
turních památek místního významu. Záměrem to-
hoto projektu je „Oprava pískovcového kříže v obci 
Veselá“ vedle kaple.  Zatím není známo stanovisko 
ohledně spolufinancování ze strany Zlínkého kraje.
f ) Již potřetí žádáme ministerstvo pro místní roz-
voj o spolufinancování projektu pro školku – „Vese-
lá školka plná dětí“. Zde bylo požádáno o vybavení 
tříd pro „školkáčky“ moderním a zároveň funkčním 
nábytkem a zařízením. Doposud nejsou známy vý-
sledky pro žadatele.
Pevně doufám, že výše uvedené projekty budou 
podpořeny a budeme je moci zrealizovat a tím zve-
lebit obec.                                                                             

 Daniel Juřík
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Velikonoční dílna
Díky velkému úspěchu u dětí připravila již popáté Unie rodičů společně se školní družinou místní ško-
ly Velikonoční dílnu. Ta se konala v pátek 11. dubna v prostorách hasičské zbrojnice. Tentokrát se vyrábě-
lo tradiční vizovické pečivo s paní Macháčkovou z Vizovic, děti tvořily velikonoční dekorace nejen do kvě-
tináčů s Michaelou Čočkovou. Paní kuchařka Michaela Jurčová s dětmi zdobila perníčky. A nezapomnělo 
se ani na tradiční tatary. Ty klukům pomáhal vyrábět z vrbových větviček bývalý žák základní školy David 
Bednařík. Jsme velice rádi, že Velikonoční dílnu navštívili také rodiče dětí, babičky, tetičky i přátelé školy. 

Markéta Vrlová

My se školní družinou chodíme na vycházky. 
Učíme se nové věci, chodíme ven proto, aby-
chom se něco nového naučili. Když se můžeme 
něco nového naučit, je to o rostlinách, stromech, 
keřích a bylinách. Chodíme ven hrát různé hry, 
třeba vybíjenou a fotbal. Chodíme i do knihov-
ny a na takové ty atrakce. Když je špatné poča-
sí, tak si hrajeme s legem nebo s paní učitelkou 
hrajeme tichou poštu. Taky si kreslíme, připra-
vujeme různé akce. Třeba vánoční besídku, živý 
betlém, karneval, velikonoční dílnu atd. Nejví-
ce se mi líbí, že to děláme společně a s radostí.

Napsal Šimon Gužík

Návštěva knihovny

Navštívili jsme s družinou obecní knihovnu. Vě-
novala se nám paní Sobotíková. Ukazovala nám, 
co všechno se dá v knihovně dělat. Říkala nám, 
kde jsou knihy pro děti, pro dospělé, a kde jsou 
časopisy. Ukazovala nám známé dětské po-
hádky. Každému se líbila nějaká knížka. Nako-
nec si každý vzal jednu omalovánku. Knihovnu 
jsme navštívili, protože březen je měsíc knihy.

Napsala Michaela Vrlová

Setkání se zvířátky nás vždy potěší.Paní knihovnice nás seznamuje 
s knihami pro děti.

Knihy nás zajímají. Máme rádi mláďátka.

Pozorujeme jarní práce na poli.Přišli jsme se podívat na 
úrodu mandarinek.


