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Milí spolužáci, víte, co slaví Poškoláček? Ano, správně, jsou to jeho již druhé
narozeniny. My jsme za něj moc rádi, že se stal mezi Vámi tolik oblíbený a přejeme
si, aby tomu bylo i tak nadále. Děkujeme Vám za přízeň ☺.

Zároveň děkujeme paní učitelce Monice Vránové, která tento perfektní časopis
založila a celé dva roky o něj společně s redakcí pečovala. Přejeme jí a Honzíčkovi
hodně štěstíčka a zdravíčka.
Hezkou zábavu přeje Vaše redakce
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Co nás čeká v nejbližší době
17. 4. Velikonoční jarmark
21. 4. – 25. 4. Velikonoční prázdniny
29. 4. Pietní akt Vařákovy paseky – žáci 4. a 5. třídy
květen Den matek

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na Velikonoční jarmark, který se
uskuteční 17. 4. 2011. Připraven je krátký doprovodný
program žáků. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.
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Jarní pranostiky
Suchý březen, mokrý duben, chladný máj, v stodolách ráj.
Jaro nám otcem i máti, kdo nasil, bude mu zráti.
Časně bouřky z jara - vlhký rok před námi.
Vlaštovice - jara svíce.
Mnoho chroustů na jaře předvídá úrodný rok.
Jaro krásné všem tvorům spásné.
Kdo na jaře otálí, v zimě pláče.
Jaro všem otec i máti, hladí a káže pracovati.
Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce.
Je-li večer silná rosa, zrána zpívá dobře kosa.
Michaela Zádrapová

Perličky z lačnovských lavic ☺
Honza Bartošík
paní učitelka: Kde nalezneme sochu Radegasta?
Honza: Na pivě.

Markéta Šerá
paní učitelka: Proč hračky nepotřebují hodiny, ale lidé je potřebují?
Markéta: Hračky jsou neživé, ale lidé potřebují vědět, kolik času jim zbývá.

Anežka Palátová

paní učitelka: Proč skupinu živočichů nazýváme obratlovci?
Anežka: Protože, sa možů obracat!
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Voláme jaro
Jaro
Přemek Trčka (3. třída)
Na jaře, když slunce svítí,
sněženky už lezou ven.
Přitom ptáci zpívají si,
jaký je krásný den.
Motýlci už poletují
a my je chytáme.
A když už ptáci domů letí,
sbíhají se všechny děti.

Na jaře
Kristýna Brhlová (2. třída)
Na jaře se všichni smějí
Na jaře se všichni smějí,
koupou se a dovádějí.
Děti si na dvorku hrají,
dělají tam ponorku,
či dělají tam hop a skok,
ten, kdo dál doskočí,
ten bude král.

Jaro
Natálie Trčková (2. třída)
Pane Jaro, račte dál,
copak jste nám přichystal?
Pár bělásků na louku,
hřiba v hnědém klobouku,
děti se smějí,
začínají růst všechny hřiby,
byli jsme na vodě,
plavali jsme po vodě,
dělají si ponorku,
pak si hrají na dvorku.
Děti si na dvorku hrají,
dělají si hop a dáli.
Ten, kdo dále doskočí,
ten bude král.

Naše zahrádka
Marek Dořák (3. třída)
Na jaro kvete naše zahrádka,
stojí u ní ohrádka.
Táta s mámou sadí mrkvi,
zelí a pak cibuli,
dokončí to hrachem,
jaro to svým dechem uhladí.
A tak to bude každý rok,
dokonce i napřesrok,
dokonce i napřesrok,
vpravo máme jahody,
vlevo zase ostružiny,
a tak zase příští jaro.
S časem to pohne samo.

Jaro
Radim Mareček (3. třída)
Jaro, léto, podzim, zima
to jsou krásná období
jaro je nejlepší,
děti chodí do školy
a dospělí do práce,
aby měli na koláče.

O jaru
Michaela Trčková
Vojtěch Kudela (2. třída)
Jaro začíná, kytky kvetou,
půjdem si hrát
s tetou Květou.
Všichni chodí do školy,
Jaro
a dětičky zas do školky,
Dominik Martinka (3. třída)
hrají si a zpívají,
Jaro už je u dveří,
a ve škole se učí,
všichni se na něj těší.
píší a čtou si,
Půjdeme si hrát ven,
a až skončí škola,
bude to krásný den.
tak půjdou do družky,
A když jedu do obchodu na jablka, hrají si a zpívají,
pak půjdou domů,
už tam na mě čeká mandarinka.
Když jsem jel kolem hradu,
pak se učí jako blešky
uviděl jsem rozkvetlou zahradu.
a jak se doučí,
Šel jsem kolem hnízda,
dívají se na televizi
uslyšel jsem ptáčky hvízdat.
A pak večer půjdou spát
tak si ještě přečtou
pohádku,
Jaro
na dobrou noc.
Denis Polách (2. třída)
Jaro začíná,
bude s tím velká dřina.
Hřiby rostou,
světlušky svítí,
Děti venku dovádějí.
Fotbal začneme hrát,
žádného týmu se nebudeme bát.
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Zašifrované vyprávění
S obdobím (které je po zimě) na 5 .

.

.

.

.

. k nám přilétají zvířata na 5 .

.

.

.

.

Rozkvétají nejrůznější rostliny na 7 . . . . . . . . . Zvířata rodí živá mláďata. Roztává něco
bílého a chladného na 4 . . . . . a led. Velká žhavá koule na 6 . . . . .

.

. hřeje víc než

v zimě. Na jaře se otepluje víc chudzv a adůp. Na stromech se objevují ytsil. Do teplé půdy sadíme
něco zdravého na 8 . . . . . . . . . . Slavíme svátek, který má 10 písmen . . . . . . . .
. . . . O Velikonocích malujeme ovály na 7 . . . . . . . . , pečeme zvíře na 7 . . . . . .
. . Je zvykem, že v sedmém dni v týdnu na 6 . . . . . chodí mrskat holky a v prvním dni
v týdnu na 7 . . . . . . . . chodí mrskat kluci .
Vyprávění zašifrovali Tomáš Jahoda a Marcela Změlíková

Najdi 8 rozdílů

Kateřina Obadalová
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PŘEDVELIKONOČNÍ OBDOBÍ
Velikonoce patří mezi důležité svátky jara a neméně důležitých je i 40 dní před Velikonoční nedělí.
Celé toto období je naplněno řadou zajímavých lidových zvyků a tradic a rozděluje se na postní
neděle.

PRVNÍ POSTNÍ NEDĚLE - PYTLOVÁ
Jmenuje se podle oblečení z pytloviny, které si lidé oblékali v období půstu. Také je nazývána liščí a to proto, že o sobotní noci hospodyně tajně napekly pro děti křupavé preclíky sypané solí
a mákem, navlekly je na vrbové proutky svázané červenou pentlí a rozvěsily kolem stavení. Děti
věřily, že jim je nadělila kmotra liška a ráno se je vydaly hledat.

DRUHÁ POSTNÍ NEDĚLE - SAZOMETNÁ
Na Sazometnou neděli se dělal velký úklid a vymetaly se komíny.

TŘETÍ POSTNÍ NEDĚLE - KÝCHAVÁ
Kolikrát si v tuto neděli kýchneš, tolika let se dožiješ. Pokud uděláš v tento den třikrát HEPČÍ,
budeš celý příští rok zdravý.

ČTVRTÁ POSTNÍ NEDĚLE - DRUŽEBNÁ
V tento den si mohou všichni zazpívat a potěšit se. Pečou se koláče "družebnáče".

PÁTÁ POSTNÍ NEDĚLE - SMRTNÁ
Název je odvozen od zvyku vynášení Moreny. Je to figura ze slámy a hadrů připevněná na tyči
a znázorňuje končící zimu. Děti ji vynášejí za zpěvu písní za vesnici, tam ji spálí nebo hodí do vody
a tím vyhánějí zimu.

ŠESTÁ POSTNÍ NEDĚLE - KVĚTNÁ
Na Květnou neděli se světí větvičky vrby jívy zvané "kočičky", které připomínají příjezd Krista
do Jeruzaléma. Posvěceným větvičkám je přisuzována kouzelná moc - věří se, že ochrání
před zlými kouzly a čáry, proto se dávají doma na ozdobený stůl.

Zpracoval David Martinka
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SYMBOLY VELIKONOC
K velikonočním svátkům v lidové tradici patří některé nám dobře známé symboly, jako jsou
pomlázka, beránek a kraslice.

BERÁNEK
Jeho spojení se svátky jara a oslavami zrození nového života pochází již z dob, kdy naši předkové
žili jako kočovníci se svými stády ovcí a kozí. Později v křesťanské i naší lidové tradici
symbolizoval Ježíše a jeho oběť.

KRASLICE
Protože se z nich rodí nový život, malí ptáčci, byla již od nejstarších dob symbolem zrození
a plodnosti. Kdo dostal vajíčko, dostával s ním i jeho kouzelnou živou sílu. Vajíčka určená
k darování byla zdobena. Nejstarší kraslice byly červené a vždy syrové (vařením by ztratily
kouzelnou moc).

POMLÁZKA
Na jaře rašící větvičky a proutky symbolizovaly rozkvět nového života. Šlehání rašícími vrbovými
proutky mělo ženám, jako matkám, předa plodivou sílu znovu se probouzející přírody. U nás se
vyvinula tradice plést z těchto mladých vrbových větviček pomlázku, která se v různých krajích
nazývá také tatar, žíla, korbáč, šlahačka.

Zpracoval David Martinka

VELIKONOČNÍ LUŠTĚNÍ
Na Velikonoce jasno, bude laciné ........
1. Tatínek a
2. Dává nám mléko
3. Sušená tráva
4. Zmrzlá voda
5. Zvíře
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Zpracoval David Martinka

Rozhovor – dnes s p. uč. Marií Janíkovou
1) Máte ráda Jaro?
Ano, protože se těším na procházky, mám ráda jak voní jarní vzduch a moc mě těší, že se
nám narodilo 5 jehňátek.

2) Které roční období máte nejraději?
Všechny, protože každé má svoje kouzlo.

3) Chodíte se někdy dívat na šafrány?
Ano.

4) Máte ráda Velikonoce?
Ano, ale na Velikonoční pondělí zmizím na celodenní výlet.

5) Slavíte Velikonoce ráda?
Ano.

6) Líbí se vám v naší škole?
Moc, protože je tu pohoda, veselo a líbí se mi výzdoba školy.

7) Líbí se vám Lačnov?
Teď už ano.

8) Co děláte na Velikonoce?
Barvím vejce a peču beránka.

9) Posloucháte na Velikonoce hudbu?
Scházím se s přáteli a poslouchám hudbu.
Vypracovala Verča Poláchová a Anežka Palátová
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Naše víska jako klícka – smutná historie
Poslední valašskou osadou vypálenou v předvečer osvobození Valašska (v noci z 2. na 3. května
1945) bylo vypálení osady Vařákovy paseky nad Lačnovem a zavraždění čtyř jejich obyvatel.
Obyvatelé pasekářské osady podporovali partyzány.

Tuto tragickou událost připomíná pomník s pamětní deskou. Každý rok si na tomto místě
připomínáme pietním aktem tragickou událost.
Kateřina Obadalová

Sbíráme a pomáháme – Vrškománie

Od začátku roku sbíráme vršky z pet lahví pro Michalku Macurovou z Holešova. Už se nám
podařilo nasbírat pěknou hromadu, přibližně 60 kg, tak první várka už je tam, kde má být
a pomáhat. S plněním sáčků a pytlů pokračujeme až do 30. června 2011.

Více informací na www.michalka-holesov.cz, kde v sekci Vrškománie naleznete i informaci
o zapojení naší školy!
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Nevíte si rady s vajíčky?
Jistě i vy budete mít doma po Velikonocích spoustu vajíček. Poradíme Vám, jak se jich kulinářsky
zbavit. Připravili jsme si pro vás pár jednoduchých, ale lahodných pokrmů ;).

Plněná vejce
Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme, podélně překrojíme a vyděláme žloutek. Žloutek rozdrtíme
a smícháme s pažitkou, majonézou a trochou soli nebo vegety.
Dobrou chuť přeje David Trčka

Vajíčkový salát
Potřebujeme: 4 vejce, 1 malou cibuli, 3 kyselé okurky, plnotučnou hořčici, sůl, pepř a majonézu.
Postup: Uvaříme vejce natvrdo, oloupeme jednu menší cibuli a vše nakrájíme. Kyselé okurky si
připravíme na kostičky. Vše smícháme v míse a přidáme malou lžíci plnotučné hořčice, osolíme,
opepříme a nakonec přimícháme majonézu.
Dobrou chuť přeje Monika Šuláková

Vaječná omeleta
Potřebujeme: 6 vajec, špetku soli, 50 g tuku.
Postup: Rozkvedlaná vajíčka smícháme dohromady a smažíme omelety na rozehřáté pánvi
vymaštěné tukem.
Dobrou chuť přejí prvňáčci

Míchaná vajíčka
Potřebujeme: 5 vajec, 1 cibuli, 10 dkg šunky, sůl, 3 lžíce rostlinného oleje.
Postup: Vajíčka rozklepneme do hrníčku a pomocí vidličky rozmícháme a přidáme sůl. Cibuli
a šunku nakrájíme najemno. Na rozehřátou pánev nasypeme cibuli, pak přidáme šunku a nakonec
vylijeme vajíčka. Po celou dobu přípravy vše mícháme.
Dobrou chuť přejí prvňáčci
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Popletená přísloví
Zvládneš správně spojit přísloví a vyřešit tajenku? Poradíme ti, jak na to. V levém sloupečku jsou
očíslovány začátky přísloví, v pravém sloupečku jsou přísloví dokončena a označena písmenem.
Pokud správně všechna přísloví spojíš a zapíšeš si pod číslo správné písmenko, vyjde ti tajenka.
Přejeme hodně štěstí ;)

1. Kdo šetří….

….jednou řež.

o

2. Komu se nelení….

….ten jede.

č

3. Dvakrát měř….

….málo platná.

a

4. Ranní ptáče….

….tomu se zelení.

k

5. Bez práce….

….chodí bosa.

k

6. Kdo maže….

....má za tři.

š

7. Kovářovic kobyla….

….nejsou koláče.

i

8. Práce kvapná….

….dál doskáče.

l

1

2

3

4

5

6

7

8

Přísloví dopletli Tomáš Jahoda a Marcela Změlíková ☺

Malé sudoku
Vypisuj čísla 1 až 4 tak, aby v žádném sloupci a řádku nebyla dvakrát.

2
4

3

4

1

4

2
1

2
4

1

3
1

3
4

1
2

4
Připravila Zuzana Ryzová
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Jazykolamy
Zvládnete říct nahlas několikrát za sebou jazykolam?

Teta to tu mete, mete to tu teta.
Šašek Sáša si sušil šusťáky.
Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Nejpomarmeládovanější chleba.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho
přepepřeného vepře sám sníte.
Jazykolamy vybrala Zuzana Ryzová

Vtipy ☺
Říká kočka praseti: „ Já vím

„Beruško kam jdeš?“

Co máte udělat, když

co z tebe bude až vyrosteš.“

„Na třešně.“

V lese potkáte medvěda?

„Ty jsi četla horoskop?“

„Co blázníš, vzdyť je zima.“

Vůbec nic, medvěd

„Horoskop ne, já četla kuchařku.“

„To nevadí, ja mám rukavice.“

Se o všechno postará sám.

Rozházená písmenka
Bljako = …………….

Cejve = …………………

Rušhak = ……………

Omálazkp = …………...

Nánab = …………….

Likonecove = ………….

Milana = …………….

Renákeb = ……………..

Róntic = ……………..

Zenacam = …………….

Tomáš Jahoda, Marcela Změlíková
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Zajíček za mřížkou
Vezmi tužku, pastelky a domaluj druhou polovinu zajíčka. Pomůže ti matematika a počítání
čtverečků ;). Tak vzhůru do toho!

Zuzana Ryzová

Osmisměrka
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Hledaná slova: ALPA, BLEDULE, DĚTI, DŮL, HOSTÉ, HŮL, KLÍČ, KNIHA, KNÍR,
KROCAN, KROK, KŮL, LES, LEV, LIŠKA, MEDVĚD, MISKA, MRAK, MYŠ, NARCIS, NOK,
OSLAVA, PALMA, PAŽE, PES, RUKA, ŘEKA, ŠUPINA, TMA, VEVERKA
David Martinka
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Recitační soutěž
V průběhu února a března se žáci druhé až páté třídy zúčastnili „Recitační soutěže“, kdy výběr
básničky byl dobrovolný, měl pouze jedno kritérium, a to, aby báseň svou délkou a textem
odpovídala věku recitujícího ☺. Nejprve se konala třídní kola, z každé třídy postoupili tři žáci.
V následujícím kole mezi sebou soutěžili druháci, třeťáci a čtvrťáci, páťáci.

2. – 3. třída

4. – 5. třída

1. místo Kristýna Brhlová

1. místo Kateřina Obadalová

2. místo Patrik Sušil

2. místo Tomáš Jahoda

3. místo Natálie Trčková

3. místo Nikola Šuláková

Vítězům gratulujeme ☺

Výtvarná soutěž ve Vsetíně
V rámci výstavy Budiž světlo! proběhla v muzeu ve Vsetíně výtvarná soutěž "Navrhněte si svoji
lampičku!".
Této soutěže se zúčastnili i naši žáci a některé z jejich prací byly oceněny.
2. místo získal kolektiv 5. třídy
3. místo získal Honza Bartošík

Všem výhercům gratulujeme ☺
Projekt „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“
S prvňáčky jsme se zapojili do projektu – „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“. V rámci
projektu navštívily děti obecní knihovnu v Lačnově, přinesly si své oblíbené knížky, předčítala jim
paní ředitelka Jahodová, paní učitelka Ivanišová, paní katechetka Trčková, uspořádali si ve třídě
výstavu knih. Mnohé další je teprve čeká. Pokud se vše podaří tak, jak má, tak každý žáček získá
knížku, která je určena výhradně letošním prvňáčkům a nebude minimálně další tři roky v běžném
prodeji. Držte nám palce ☺.
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Celé Česko čte dětem
Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem, a tím
jsme podpořili myšlenku – čtení dětem 20 minut denně.
Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu!
Pravidelné čtení dítěti:
•

vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;

•

podílí se na emočním rozvoji dítěte;

•

učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;

•

rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;

•

formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;

•

rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;

•

je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Žáci pátého ročníku napsali ve slohu dopis svým rodičům:
Milí rodiče,
moc bych si přála, abyste mi četli každý den před spaním, protože ráda poslouchám váš hlas.
Ještě nejsem tak velká, abyste mi nečetli. Stačila by mi třeba chvilička, protože společně
trávíme málo času.
Vaše dcera Monča Šuláková
Milá maminko a tatínku,
chtěla bych, abyste mi každý večer četli. Nejsem ještě velká a jsem ráda, když mi někdo čte. Už
jste mi dlouho nečetli, a to je pro děti, jako jsem já, to nejlepší. Taky bych to chtěla proto, že
spolu netrávíme tolik času, protože jste pořád v práci. Prosím, čtěte mi něco. Hodně vám děkuji.
Ahoj.
Vaše dcera Verča Poláchová

Soutěž - slovní hrátky
Pokud se ti podaří rozlousknout úkol správně, přines řešení paní učitelce Ivanišové
a odměna tě nemine ;)
Doplň písmena tak, aby slova dávala smysl.

_těnk_ndíle_očk_utobu_yse_etadl_kn_č_ndiá_
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Veselé luštění
Doplň přirovnání
Pyšný jako ……………….

Škrábe jako ……………………

Dupe jako ………………..

Pomalý jako …………………...

Mlčí jako …………………

Páchne jako …………………...

Pilný jako …………………

Líný jako ……………………..

Spoj pastelkou zvířata patřící k sobě

kočka

kůň

býk

kobyla

husa

hříbě

kráva

kocour

kotě

houser

tele

house

slepice

štěně

ovce

beran

jehně

kuře

pes

kohout

fena

koza

kačer

prase

sele

kozel

kachna

káčátko

prasnice

kůzle

Hádej, hádej hadači
Heboučké je jako z vaty,

Každé ráno vesele

Kožíšek má mourovatý.

Tahá spáče z postele.

Co je to?

Za tu službu nevděčníci
Hned ho klepnou po palici
Co je to?

Všechny barvy duhy mají jejich tuhy. Co je to?
Eliška Jahodová, Markéta Šerá
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Práce žáků - hrajeme si s příslovím a rčením
Za odvahou se skrývá velký strach
Dům číslo 66
Jednou v domě číslo 66 hořelo. Karel a jeho bratr Erik se rozhodli, že do hořícího domu půjdou, aby
zachránili svého synovce Adama. Erik dostal strach a Adámka zachránil Karel. Lidé si však
mysleli, že Adama zachránil Erik a považovali ho za zachránce. Za dva týdny začala hořet mateřská
škola. Erik a Karel tam opravovali topení a všichni lidé se dívali, jak školka hoří. Erik vyběhl ven
a všichni lidé viděli, že se bojí. Karel zachránil všechny děti a lidé konečně věděli, kdo je opravdu
hrdina!
Kateřina Obadalová, Anežka Palátová

Adélčina příhoda se psem
Jednou šla Adélka ze školy a uviděla velkého černého psa. Adélka šla sama a začala mít strach, ale
řekla si, že bude odvážná a projde kolem psa. Pes vycítil Adélčin strach, začal štěkat a chtěl ji
kousnout. Adélka se zastavila a stála nehybně, pes si jí přestal všímat a odběhl. Po chvíli přišel její
kamarád Filip, který si všiml, že se klepe a zeptal se: „Proč se klepeš?“ Adélka mu všechno řekla
a šli domů, tam řekli všechno mamince.
Marcela Změlíková, Monika Šuláková

Hasičská historka
Byl jeden hasič jménem Jakub, který všem říkal, že je hrdina, který se nezalekne žádného ohně.
První den šel do práce po velké dovolené, kde na všechno zapomněl. Jak jel autem do práce, uviděl
hořící dům, kde jsou hasiči, kteří ho zrovna potřebují. Rychle jel k hasičské stanici, kde se oblékl do
hasičské uniformy. Nasedl do hasičského auta a jel k hořícímu domu. Tam byli hasiči, kteří ho
volali, aby zachránil malé narozené miminko. Ale on do toho nešel a ujel pryč. Jak tam za tři dny
přijel, z toho domu byli jenom trosky.
Zuzana Ryzová, Jan Bartošík, David Trčka

Pýcha předchází pád
Pyšná Jarmila
Byla jednou jedna Jarmila, která byla pyšná a chamtivá. S nikým se nechtěla bavit. Řekla si, že
půjde na brusle. Potkala tam holku, která se jmenovala Lucie. Lucie se chtěla s Jarmilou spřátelit.
Jarmila se s ní nechtěla bavit, ale maminka jí říkala, že si má najít kamarádku. Jarmila se začala
vychvalovat, že ještě nikdy nespadla a chtěla Lucii ukázat otočku, ale nevšimla si, že je blízko
tenký led. Vjela na něj a led se prolomil a ona spadla. Lucie zavolala záchranáře, kteří Jarmilu
vytáhli. Jarmila byla ráda, že se s Lucií kamarádí.
Nikola Šuláková, Eliška Jahodová

Mistryně v krasobruslení
Mistryně světa v krasobruslení se chlubí, že za rok ani jednou neupadla. A řekla: „Teď vám to
předvedu!“ Když začala předvádět trojité salto vzad, zachytila se bruslí o sukni a rázem upadla na
led. Teprve teď si začala vážit přísloví: Pýcha předchází pád.
Markéta Šerá, Michaela Zádrapová
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Politika pohledem dětských očí ☺ aneb fiktivní dopisy žáků
pátého ročníku poslancům Evropského parlamentu ☺
Milí poslanci,
dovolujeme si Vám poslat přání do nového roku 2011 a zároveň Vás o něco poprosit. Chtěli
bychom, abyste dávali více peněz pracujícím. Chceme, abyste se více starali o chudé a postižené
lidi, aby se u nás zlepšila ekonomika. Přispívejte, prosím, i na některé školy a školky. Mohli byste
udělat v Lačnově kino a koupaliště, protože my musíme dojíždět do Valašských Klobouk. Měli
byste zlevnit cukroví, oblečení a hračky pro malé děti. Prosím, zlevněte i dovolené v zahraničí.
Doufáme, že se naše prosby vyplní. Děkujeme.
S pozdravem Veronika Poláchová, David Martinka, Monika Šuláková

Milí poslanci,
přejeme Vám, aby se Vám dařilo v Evropské unii učinit velké změny. Žádáme Vás o nějaké pěkné
změny i v České republice. Chtěly bychom, abyste přispívali školám na lepší vybavení, dále na naše
mladé sportovce a bylo by dobré, abyste přispívali i na nemocnice, na postižené, protože jejich
přístroje jsou hodně drahé a péče o ně je složitá. Vytvořte více lázní na různých místech. Dbejte na
to, aby se děti nebály na ulici, podpořte policisty. Postarejte se, prosím, o naši krásnou přírodu, aby
nebyla znečištěná. Zlepšete ekonomiku naší země. Děkujeme.
S pozdravem Tomáš Jahoda, Anežka Palátová, Marcela Změlíková

Vážení poslanci,
chtěli bychom Vám popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a hodně úspěchů do dalších let. Tento dopis
Vám píšeme, protože bychom chtěli změnit pár věcí v Evropě a hlavně v České republice. Chtěli
bychom, aby se zlepšil plat zaměstnanců, protože někteří se těmi penězi neuživí. Dále bychom
chtěli, aby peníze z jakýchkoliv akcí byly dávány do škol a nemocnic na nové vybavení. Také, aby
se zlepšila ekonomika, aby se dávaly peníze nemocným a aby po celé České republice byly všude
aquaparky. Doufáme, že několik věcí zlepšíte.
S pozdravem Kateřina Obadalová, David Trčka a Jan Bartošík
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Příloha: velikonoční dekorace – zajíček
Připravte se na Velikonoce a ozdobte si svůj pokojíček. Postačí vám nůžky, tvrdý papír, pastelky
a mašlička.

Šablonu zajíčka obkreslíme na tvrdý papír, vystřihneme a oba díly zasuneme do sebe, ozdobím
mašličkou a vymalujeme. Tak vzhůru do toho, půl je hotovo ☺.

Jakub Šarátek
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