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Motto 

Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla. Kořeny směřující do 

minulosti a křídla, volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.  

(J. W. Goethe) 

 

Naši redaktoři navštívili několik kroužků v Domě dětí a udělali rozhovory 

s vedoucími kroužků a dětmi, co se dozvěděli, si můžete přečíst…… 

Kroužek Angličtina pro nejmenší. 
Paní učitelka Míša Bajerová učí angličtinu už 4 roky a pořád jí to baví. 

Pokaždé, když děti přijdou do hodiny, „letí“, jakože do Anglie.  Povídají si 

s maňáskem jménem „Kuky“, který rozumí jen anglicky. Ptali jsme se dětí, co je na 

kroužku nejvíc baví: malá Amálka řekla, že má nejraději tancování, Rozárku baví hrát 

si s maňásky a Erikovi se líbí vybarvování.  Společně hrají anglické hry a všichni 

dohromady zažívají velkou zábavu.  (napsala NIKOL). 

 
 

 

Kroužek keramiky 
Kroužek vyučuje v našem domečku prvním rokem paní učitelka Petra Labajová. 

S keramikou má velké zkušenosti, protože stejný kroužek vedla několik let v Domě 

dětí v Bystřici. Kroužek vede, protože sama ráda tvoří, ale hlavně miluje práci 

s dětmi. Své svěřence velmi chválí, pro jejich kreativitu a samostatnost při práci. 

Děti si již vyrobili podzimní dekorace na stěny a do pokojíčku, vánoční ozdoby na 

slavnostní stůl a nyní mají v plánu výrobky s jarní tématikou. 

Všechny děti si kroužek pochvalovaly a jejich radost z práce byla vidět. Neměly ani 

moc času si s námi povídat. (ANET a ELI). 
 

 

Kroužek výtvarníček 
Tento kroužek vyučuje pracovnice DDM, slečna Kristýna Maňásková. V kroužku vládla 

příjemná atmosféra. Děti pracovaly s velkou chutí a paní učitelka všechny děti moc 

chválila. Děti se učí základům malby a různým výtvarným technikám.  

(LAURA a EMA) 
 

 

Kroužek MUM BABY 
Kroužek je určen dětem ve věku od 1 do 3 let. Vyučuje paní učitelka Gabka Walaská. 

V kroužku děti se svými rodiči cvičí, probíhají překážkovou dráhu, jezdí na 

odrážedlech. Učí se zkrátka základům správného pohybu se svými vrstevníky. 
 



Naše autorská tvorba, blíží se jaro a Velikonoce, tak k tématu….. 

 
Jaro 
zima od nás odchází. 
cukroví už dojídáme,  

a koledy dozpíváme. 

Sníh i vločky dávno tají, 

lidé jaro vždy vítají. 

Stromy rostou, 

kytky kvetou. 

A zvířata po ránu, 

sbírají si potravu. 
 

 

 

 

Želva 

Sedí želva, sedí, 

Na barevné vajíčko hledí. 

Co to jako je, 

A proč to tady je? 

Nevíš, sýkorko? 

No přece, nabarvené vajíčko. 

Budou přece Velikonoce, 

Tak vydrž až do konce. 

(TONIA) 

 

 

 

 

 

Jaro 

Jaro už se blíží, 

Koledníci se plíží. 

Budou tady Velikonoce, 

Vydržte až do konce. 

Nabarvená vajíčka, 

Mají bílá čelíčka. 

Dobro či zlo, 

Zimy už nám stačilo. (TONIA) 

 

 

 

 



 

Sluníčko začíná pomalu hřát. Mezi posledními zbytky sněhu prokukuje nová 
letošní zelená tráva a vystrkují hlavičku poslové jara – bledule, sněženky, krokusy a 
petrklíče. Všechno v přírodě se probouzí k životu – semínka klíčí, ptáčci vesele zpívají 
nebo se vrací z teplých krajin. Pučící květy dávají teprve tušit budoucí vzrůst rostlin a 
později i úrodu. Kolik je v tom naděje a radosti! 
 
 
Pranostiky pro celé období – pro jaro které začíná jarní rovnodenností zpravidla 20. 
března, a končí letním slunovratem zpravidla 21. června. 
  
Byť by byl jarní den jak na zakázku, přece nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví 
neztratí svou sázku. 
Časné jaro - mnoho vody, jarní deště - mnoho škody. 
Čím dříve z jara hřmí, tím se země stane úrodnější. 
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. 
Chladné a vlhké jaro přivozuje neúrodný rok. 
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 
Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny. 
Jarní déšť tráví sníh. 
Jarní deště vody kalí. 
Jaro je krásné, leč hladové. 
Jaro krásné všem tvorům spásné. 
Jaro nám otec i máti, kdo nezasil, nebude mu zráti. 
Jaro všem otec i máti, hladí a káže pracovati. 



Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa. 
Je-li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti. 
Je-li z jara mnoho bodláčí, bude pěkný podzimek. 
Je-li z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý rok, je-li mnoho bílé trávy, bude rok 
deštivý. 
Kdo na jaře neseje, v zimě nevěje. 
Kdo na jaře otálí, v zimě pláče. 
Kdo na jaře sníh zaorá, jako když pohnojí. 
Když zakuká kukačka, mohou se zahodit boty. 
Kukačka dříve nezakuká, dokud se nenažere zeleného ovsa. 
Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. 
Na jaře džber deště - lžíce bláta, na podzim lžíce deště - džber bláta. 
Na jaře tři dny déšť - tři hodiny bláto, na podzim tři hodiny déšť - tři dny bláto. 
Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. 
Panuje-li při výsevu jařin teplé a suché počasí, snadno potom obilí přijde o klasy. 
Po měsíčním úplňku před letním slunovratem očekávej několik dnů teplého a 
slunného počasí. 
Po prvním zahřmění fialky přestanou vonět. 
Pozdě do země - málo na sýpku. 
Právě na jaře mysli na zimu. 
Prostuzené ranní rosy ohlašují pěkné časy. 
Slavík začíná zpívat, až když se může napít rosy z březového listu. 
Spatří-li kdo z jara divoké husy při tahu, budou mít v tom domě tolik housat, kolik se 
napočítá divokých husí. 
Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny. 
Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto. 
  
  
  
  
  
  
  
  



Ještě jsme se nedoléčili z chřipek a už nás straší “koronavir“. 

Určitě lepší, než vykupovat obchody a zbytečně vyvolávat paniku, je 

lepší, jako vždy na jaře, zvýšit dávku vitamínů a posílit svoji imunitu. 

Od tohoto čísla budeme přinášet zajímavé články o ovoci a zelenině, 

popřípadě recepty, co dělat pro své zdraví. Dnes o……. 

 

 

KIWI 
 
 

Kiwi je zdravá bomba. Obsahuje vitamin 
C, magnezium, draslík, železo a další 
látky. Čtyři kiwi denně pokryjí denní 
spotřebu vitamínu C u dospělého, u dětí 
2 až 3 kusy. Toto ovoce posiluje naše 
nervy a pomáhá nám zvládnout každodenní 
psychologickou zátěž. Kiwi někdy dáváme např. jako ozdobu na dort 
místo třešničky. 
Pokud si doma uděláte nějakou dobrůtku s tímto ovocem, pošlete nám 
fotečku, my ji zveřejníme v dalším čísle časopisu. (LAURA) 

 
 

A ještě k výše zmiňované možné nákaze…….doporučení 

Ministerstva školství, které obdržela všechna školská 

zařízení….citace…… 
 

Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky 
s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným 
výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti 
preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali 
v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a 
žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení 
školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na 
minimum. Ředitelům škol doporučujeme neúčast ve vzdělávání dětem, 
žákům a studentům omluvit. 
 

Připomínáme postup v případě, že jste byli v ohrožené oblasti………… 
 



 KORONAVIRUS  
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI  
Vážená paní, Vážený pane,  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala 
obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými 
aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.  
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:  
 
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,  

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:  

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)  

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)  

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)  

NEBO  
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:  

 Okres Bruntál 554 774 128  

 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316  

 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255  

 Okres Nový Jičín 556 770 384-386  

 Okres Opava 553 668 846  
 
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se 
ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, 
případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky 
onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.  
 
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových 
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a 
ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního 
stavu.  
 
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.  
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. 
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)  
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných 
horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti 
hospitalizace nebo karantény.  
 
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) 
bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána 
pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.  

 

 

 



 
 

Rychlokurs luštění sudoku 
 
Princip luštění je jednoduchý: v částečně vyplněné čtvercové tabulce rozdělené 
sloupci a řádky celkem na 9x9 polí (seskupených do devíti menších čtverců 
obsahujících 3x3 pole) musíte doplnit chybějící čísla od 1 do 9. Pozor! V každém 
sloupci, v každém řádku, i v každém vnitřním čtverci musí být vždy všech devět číslic, 
každé ale pouze jednou. 
 
„Krájení“ je základní technika luštění 
 

Všimněte si sedmiček ve třech čtvercích úplně vlevo. Jednu sedmičku vidíte ve čtverci 
úplně nahoře, druhá je zase zcela dole, ale uprostřed není žádná. Připomeňte si 
základní pravidlo: sedmička v horním čtverci patří všem prvním sloupcům, sedmička 
v dolním čtverci zase všem druhým sloupcům. Takže sedmička v prostředním čtverci 
nebude v prvním ani druhém sloupci. Logicky z toho vyplývá, že ji musíme umístit do 
třetího sloupce. Ve třetím sloupci prostředního čtverce máte již dvě nápovědy. Je tu 
dokonce pouze jedno volné okénko, takže další sedmička pasuje pouze do okénka 
označeného „A“ . 
 

Teď si vysvětlíme „krájení a rozhození“. Podívejte se na sedmičku v horních čtvercích 

mřížky. Čtverec úplně vlevo sedmičku již má, stejně jako čtverec v pravém rohu, ale 

sedmička chybí ve čtverci uprostřed. Sedmička v pravém čtverci naplňuje celou horní 

řadu, sedmička v levém čtverci zase celou druhou řadu. Druhá řada prostředního 

čtverce je zase plná nápověd. Technika „krájení“ nám ukáže, že sedmička musí jít do 

okénka B, nebo C.  

 

Podívejte se teď do prostředního čtverce úplně dole v mřížce – má sedmičku 

v celkově čtvrtém sloupci. Do každého sloupce můžeme umístit pouze jedno stejné 

číslo, takže sedmička v horním prostředním čtverci nemůže jít do okénka B, ale dáme 

ji do okénka C.  

 

Jak čísla doplňujete, stávají se vaší další nápovědou. Podívejte se třeba na sedmičku, 

kterou jste právě doplnili. Můžete sedmičkou přepsat „A“, aby bylo jasné, kde je. 

Naučené techniky by vám měly napovědět, že další sedmička přijde do čtverce 

vpravo v prostřední skupině… že by namísto „D“? 



Něco pro zasmání:    

 
o Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží dosáhnout na zvonek. 

A tak se ho zeptá: "Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, chlapečku?" 

          Pepíček na to: "Tak jo."  

     Dědeček zazvonil a Pepíček zakřičí: "A teď dědo, zdrháme." 

   

 

o Jdou dvě sušenky přes cestu. V tom jednu přejede auto.  

          Ta druhá sušenka jí povídá: "Prosím tě, pojď a nedrob!" 

 

 
o Pepíčku, skloňuj slovo chléb….. 

„Kdo, co? – chléb“ 

„S kým, čím? – se salámem“ 

„Komu, čemu? – Mně!“ 

 

 

 

o Bankovka 

        „Pepíčku ,proč jsi do školy přišel pozdě??“ 

        „Protože jedna paní ztratila tisícikorunu.“ 

       „A… tys jí pomáhal hledat, viď ?“ 

       „Ne, já jsem stál na bankovce a čekal, až odejde. 
 

 
 

o  Ryby 

       Je třída v obřím akváriu. 

       Paní učitelka se ptá….. „z jakého oceánu jsou tyto ryby?“.   

       Je vyvolán Pepíček, ale stále mlčí.  

       A paní učitelka: „správně je to Tichý oceán!“. 

  

http://www.vtipy.online/2019/03/16/bankovka/
http://www.vtipy.online/2015/08/03/ryby/


A opět soutěž pro děti: 

 Najděte níže vypsaná jména zvířat a označte je 

S B K O Z A C X 

A L L R W N M Y 
K S O Y F L V N 

R D K N X I CH O 

E G A S W Č Ř L 

V S N A M N J F 

E Q T H D J CH U 

V Ů L K Y A E M 

.SLON        .KOZA    .MUFLON 

.VEVERKA     .VŮL    .KLOKAN  (připravila ANETA) 

 

Hádanka: 
PONOŽKY 

Pan Šíma má šuplík ponožek. Ponožky mají dvě barvy červenou a 

zelenou. Od každé barvy má 64 párů. Je noc a pan Šíma si chce vzít na 

druhý den do práce ponožky do šuplíku nevidí. Kolik si pan Šíma má 

vzít minimálně kusů ponožek, aby si byl určitě jistý, že si vezme 

alespoň jeden pár ponožek na druhý den do práce? (EMA) 

 
 



A vyzkoušejte si sudoku…… 

Lehčí verze 

 

Těžší….. 

 

 

 

Vyluštěná zadání odevzdejte nejpozději do 3. dubna, na vrátnici DDM, podepsané a 

s telefonním číslem. 

Správní luštitelé budou mít za odměnu vstup na velikonoční dílničky, dopoledne, zdarma, 

a to ve čtvrtek 9. dubna 2020, v čase od 9.00 do 11.30 hodin. 



Pár tipů k velikonočnímu tvoření…………. 

Věnec                                         

                                                              Zajíčci

  

   

Ovečka z vajíčka                                     Kraslice 

 


