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Radnice informuje
Ostopovice uspěly v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2018 a postupují do celostátního finále

Hned v prvním roce účasti v soutěži Vesnice roku Ostopovice
zabodovaly! Krajská hodnotitelská komise udělila naší obci tzv.
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Kromě této ceny
jsme ještě obdrželi Mimořádné ocenění za mezigenerační předávání místního folkloru a speciální ocenění v Jihomoravském kraji
– 2. místo v kategorii Jihomoravský krajáč za lokální specialitu Ostopovické hodové buchtičky.
K udělení Zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí uvedla
krajská hodnotitelská komise následující: „Obec Ostopovice svými přístupy v zakládání a péči o zeleň dokáže skloubit stavební
investice s plochami zeleně a přitom klade důraz na vysokou míru
profesionality a kvality. Zakládání zeleně ve vztahu ke stavbám
řeší nadčasově, reflektuje moderní trendy v zahradnických úpravách a je dobrou inspirací pro jiné obce. V úpravách ploch sídelní
zeleně nezapomíná na detaily, které řeší zajímavým a příkladným
způsobem.
Obec navzdory svému umístění v těsné blízkosti dálnice dokáže
využít omezené možnosti i v úpravách blízkého okolí sídla a krajiny, kterou propojuje s ekologickou výchovou a aktivním zapojením obyvatel.“
Děkujeme všem, kteří se o úspěch Ostopovic v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 zasloužili, ocenění vnímáme především
jako závazek do budoucna a připravujeme se na zářijovou návštěvu celostátní hodnotitelské komise.

Splašková kanalizace a komunikace na ulici
Družstevní

Mladé hody 2018

Budování nové splaškové kanalizace a komunikace, s termínem
zahájení původně plánovaným na červenec 2018, se přesouvá
na jaro 2019. Důvodem jsou průtahy stavebního úřadu na MěÚ
Šlapanice a hlavně aktuální situace na stavebním trhu. Stavební
firmy totiž prakticky nemají kapacity a ceny stavebních prací se
meziročně zvýšily téměř o 40 %. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo vypsat výběrové řízení na tuto akci až na podzim s předpokládaným termínem zahájení v březnu nebo dubnu
2019. Od tohoto kroku si slibujeme, že se do výběrového řízení
přihlásí více firem a že vyšší konkurence povede i k výhodnější
nabídkové ceně.

Oprava fasády kaple sv. Jana Křtitele

Patrně jste již zaznamenali probíhající rekonstrukci kaple sv.
Jana Křtitele. Rekonstrukci kaple, v rámci které dojde mimo jiné
ke kompletní opravě fasády, zajišťuje Římskokatolická farnost
Troubsko a Obec Ostopovice na ni přispívá částkou 180 tis. Kč.
Diskusi vyvolal záměr odstranit bez náhrady nevhodný hodinový
ciferník, umístěný na věž kaple v 50. letech. Na základě mnoha
nesouhlasných hlasů od veřejnosti však farnost plán změnila a
hodiny se zcela novým ciferníkem na kapli zůstanou zachovány.
Dominanta naší návsi se tak už brzo zaskvěje v plné parádě.

Hluk z dálnice D1

V posledním čísle Ostopovického zpravodaje jsme informovali
o nárůstu počtu nákladních vozidel na dálnici D1 a o související
žádosti obce o provedení aktuálního měření hluku, kterou jsme
směřovali na Krajskou hygienickou stanici. KHS naší žádosti
vyhověla, nicméně bylo dohodnuto, že měření bude provedeno
až po ukončení oprav a souvisejících dopravních omezení, která se na dálnici v současné době nacházejí. Nové měření hluku
tedy proběhne, jakmile se dálnice D1 vrátí do plného provozu a
rychlosti.

Opravená zastávka na Brankách a studie
napojení silnice od Moravan

V květnu byl opraven přístřešek na autobusové zastávce Branky.
Velmi potřebnou přípravu rekonstrukce celé křižovatky zatím
brzdí nejasnosti kolem černé stavby v klínu mezi ulicemi Krátká
a Vinohradská a vzhledem k tomu, že dořešení celé situace je
stále v nedohlednu, zadala rada obce zpracování studie řešení
alespoň poloviny křižovatky s napojením silnice od Moravan.
Studie by měla být hotová na konci léta a následně zahájíme
jednání se Správou a údržbou silnic o možnostech financování
rekonstrukce.

Vítání dětí do života v novém

Ve spolupráci s Mateřským centrem Ostopovice usilujeme o obnovení tradice vítání dětí do života. Podoba této slavnosti by ale
měla oproti dřívějšímu vítání občánků být méně formální a měla
by být doplněná o kulturní program. První vítání by mělo proběhnout ve druhé polovině září a srdečně zveme všechny rodiny,
jejichž děti jsme zatím nepřivítali, aby potvrdily případný zájem
o účast na akci. Podrobné informace naleznete uvnitř tohoto čísla
Ostopovického zpravodaje.

Hřiště na sokolovně k dispozici veřejnosti

Házenkářské hřiště na sokolovně je mimo hodiny, kdy je využíváno sportovními oddíly Sokola Ostopovice nebo pravidelnými
nájemci, zdarma k dispozici obyvatelům obce. Díky vstřícnosti sokolů se tak daří alespoň částečně řešit absenci fotbalového
hřiště v obci. Tím ale naše snahy o další rozšiřování ploch pro
sport nekončí a stále hledáme vhodný prostor pro veřejné hřiště
na malou kopanou, případně i další sporty.

Nedostatek vody v rybníčku Šelše

Problémy se suchem a srážkový deficit posledních několika let se
bohužel projevily už i na prameni, kterým je napájený rybníček
v Šelši. Množství vody, která ze studánky vytéká, je momentálně nižší, než množství vody, která se odpaří nebo vsákne cestou
k rybníku. V souvislosti s prováděnou opravou studánky jsme
proto provedli kamerové zkoušky a zjistili jsme, že dva ze čtyř
přítoků, které studánku pod zemí napájí, jsou zcela ucpané kořeny a zeminou. Díky zkouškám jsme také objevili kontrolní šachtu
na přítoku studánky, ze které bude možné ucpané přítoky znovu
uvolnit. Zda to povede k posílení přítoku, zatím není jasné. Už
nyní je však zřejmé, že do budoucna bude stále důležitější zadržovat co nejvíce srážkových vod v krajině, například budováním
vodních nádrží, mokřadů nebo výsadbou remízků, stejně jako
vhodným hospodařením na zemědělské půdě. Neméně důležité
je nakládat hospodárně i s vodou pitnou, jak už to děláme například ve škole, kde se na toaletách splachuje srážkovou vodou ze
střechy a zpevněných ploch školy.

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou o prvním říjnovém víkendu

Blíží se komunální volby, ve kterých se bude rozhodovat o složení obecního zastupitelstva na další čtyři roky. Volební uskupení
i jednotliví kandidáti mohou svoji kandidaturu ohlásit registračnímu úřadu, kterým je Městský úřad Šlapanice, nejpozději do
úterka 31. 7. 2018. V případě sdružení nezávislých kandidátů je
třeba pro kandidaturu v Ostopovicích doložit také minimálně
119 podpisů osob s trvalým bydlištěm v obci. Do zastupitelstva
obce však mohou občané kandidovat i jako jednotlivci – v tomto
případě musejí doložit minimálně 68 podpisů. Volební uskupení
s podporou registrované politické strany podpisy dokládat nemusejí. Samotné volby pak proběhnou v pátek 5. a v sobotu 6. října.
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Kulturní nabídka na konci léta

Večery v závěru letních prázdnin můžete strávit v letním kině na
sokolovně. Konkrétně od čtvrtka 30. srpna do neděle 2. září naši
obec opět navštíví Kinematograf bratří Čadíků. Těšit se můžete
na filmy Špunti na vodě, Bezva ženská na krku, Bajkeři a Hurvínek a kouzelné muzeum. Začátky projekcí budou vždy po setmění.
O dva týdny později, v sobotu 15. září, se pak můžete těšit už na
desátý ročník festivalu Husa na dálnici. O program se v letošním
roce kromě divadla Husa na provázku postarají také divadla Líšeň a Polárka nebo akrobatické duo Bratři v tricku. A to ještě není
vše – podrobnosti se dozvíte z plakátů, popřípadě na facebookové
stránce festivalu.
Jan Symon, starosta

Duchovní okénko

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - výzva rodičům
Vážení rodiče,
pokud chcete svou ratolest slavnostně uvést
mezi občany naší obce, zašlete nám co nejdříve
jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a
adresu trvalého bydliště, a to buď elektronicky
na adresu
starosta@ostopovice.cz,
nebo písemně na adresu
U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice,
a to nejpozději do konce července 2018.
Do hlavičky e-mailu nebo na obálku napište
„Vítání občánků“.
Akce se bude konat v druhé polovině září a během srpna bude každý zájemce písemně kontaktován se sdělením přesného termínu konání
a dalších podrobností.

Zájezd do ZOO Lešná
Dne 17. 5. 2018 se naši senioři vypravili za nepříznivého počasí na další poznávací zájezd, a to tentokrát
na část jihovýchodní Moravy. Vzhledem k uvedenému počasí došlo k menší změně, která ale neměla
na kvalitu výletu žádný vliv. Začínalo se prohlídkou
ZOO Lešná, která patří k těm lepším u nás, a stálo za
to vidět, co se za 20 let podařilo zbudovat a kolik expozic za tu dobu přibylo. Pokračovali jsme do Zlína,
do muzea bot, muzea firmy Baťa, a na výstavku expedic pánů Hanzelky a Zikmunda. To byl ten náhradní
program, který se velmi povedl. Po prohlédnutí už
následoval návrat domů, kde svítilo slunce, zatímco
my jsme celý den nosili deštník. Celá akce se hodně
povedla, takže už se všichni těší na další.

Prázdninová andělská povídka
„Hle, posílám před tebou anděla, aby tě střežil na cestě a
přivedl tě na místo, které jsem připravil.“ (Bible, Exodus
23,20)
Svatý Petr sedí před nebeskou bránou a prohlíží tisíciletý
kalendář. Je tak zamyšlený a nepozorný, že nepostřehl dušičky, které vstoupily do rajské zahrady a neprokázaly svůj
bezúhonný život dokladem EET. „Jak ten čas v nebi letí,
Bože. ‚Vždyť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který
pominul, či jako noční hlídka.‘ (Bible, Žalm 90,4) A opět začínají prázdniny a dovolené. To bude zase práce! Musíme se
na všechno dobře připravit.“
Zavolal svatého Antonína, patrona ztracených věcí, svatého
Kryštofa, ochránce lidí na cestách, a mocného archanděla
Michaela, knížete a manažera všech andělů. „Milí Boží přátelé, svolal jsem vás, abychom se poradili, jak si rozdělíme
službu nad všemi lidskými bytostmi, hlavně nad dětmi,
které budou užívat zaslouženého prázdninového odpočinku. Svolávám celý nebeský andělský sbor, od nejstarších a
nejzkušenějších andělů až po ty, kteří se teprve vyklubali
z andělského peří. Všichni musíme do služby, která je nejenom nad lidské, ale dokonce nad nebeské síly.“ Zahleděl
se na knihu nařízení, rad, zkušeností, stížností i díků lidí,
kteří pomoc nebe ocenili nebo si na nedodaný zázrak nebe
stěžovali. Svatý Antonín kroutí hlavou a říká: „Svatý Petře,
přece nebudeš listovat knihou! Máš před sebou ten nejvýkonnější počítač a nebeský čas je tak rychlý, že mu ani myšlenka nestačí. Zkus s ním letos konečně pracovat.“ Svatý
Petr není nakloněn ani tak dokonalé technice. Dva tisíce let
se řídil Božími příkazy v knize, nyní by měl tuto činnost měnit? „Mám rád staré zaběhnuté a osvědčené pořádky. Zde
mám napsáno, že každá lidská bytost má přiděleného jednoho anděla, děti, dospělí i senioři, některým bych rád dal i
dva, aby nepadali z kol, nevstupovali neuváženě do silnice, a

Rudolf Fanta

Poznávací zájezd
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 byl uspořádán tematicko-konzumní zájezd na jih Moravy. První zastávka byla na hradě v Dolních
Kounicích, kde byla velmi dobře připravená průvodkyně,
která nás seznámila s celou historií hradu. Ten je teď v soukromých rukou, takže se majitel snaží rekonstruovat, co se
dá. A dá to asi fušku. Druhou zastávkou byla rozhledna Ládi
Menšíka na Hlíně a poté následoval oběd v Neslovicích. Po
něm jsme se přesunuli do blízkých Ivančic, do muzea malíře
Muchy a herce Menšíka, tam byl promítnut film o malířově
životě a potom následovala návštěva kaple sv. Floriána nad
Moravským Krumlovem. To byl závěr tematické části a pak
následovala část konzumní ve sklepě pana Matouše v Olbramovicích. Dobré víno, dobré občerstvení a dobrá hudba, to
byl závěr velmi vydařeného výletu.
Rudolf Fanta
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„Potřebuji tě!“
Tato dvě slova jsme už ve svém životě někomu řekli. A blaze
tomu, kdo má člověka, který mu odpoví: „No jasně! Pomohu
ti.“ Jako lidé máme mnohé potřeby. Potřebujme stravu, oblečení, někdy i léky. Ale nejvíc potřebujeme lidi. A to nejen
kvůli různým službám - od řidiče autobusu až po prodavačku. Ještě více potřebujeme lidi, kteří se k nám prostě dobře
chovají, kteří nás mají rádi, kteří pro nás mají pochopení.

obětavým babičkám a dědečkům tři, aby vydrželi prázdninové tempo s vnoučaty. Proškolte anděle-spojaře, kteří
drží motoristům při jízdě mobil. Zvláštní ochranu doporučuji pro dárce orgánů – motoristy. Dvě třetiny andělů
budou určeny pro denní provoz a jedna třetina bude bdít
v noci. Nikdo nesmí zamhouřit oko, ne, aby některý dokonce usnul!“ Nyní se svatý Petr obrátil na tři nejstarší a
nejzkušenější anděly, Serafuse, Epivátuse a Cherubuse,
a řekl: „Jako každý rok, i letos budete losovat, kdo z vás
bude bdít v České republice nad dálnicí označenou D1.“
Anděl Epivátus zbledl. „Svatý Petře, v loňském roce mne
služba na D1 tak zmohla, že ještě nyní se třesu, kdyby
na mne opět padl los. Spoléhal jsem na tvoji přímluvu
u Boha, že svou Božskou mocí tuto dálnici rozšíří v každém směru na čtyři pruhy. I přes velké úsilí naše ostraha
nestačí. Jak je vidět, na D1 je Boží moc slabá a lidé o zázraky neprosí.“
Svatý Petr se rozhlédl po velkém nebeském shromáždění, poděkoval za vstřícnost a ochotu splnit tak těžkou a
náročnou prázdninovou službu a zakončil poradu slovy:
„Buďte si vědomi toho, že lidská bytost má křehké tělo,
zranitelnou duši a malou nebo vůbec žádnou víru v naši
existenci. Jste s každým, kdo je v nepředvídané situaci,
která nemá řešení, v neočekávaných okamžicích bez východiska, jste vysvobozující pomoc bez volání. I když vás
člověk odmítá, vy ho neopouštíte, bdíte nad ním do posledního výdechu, než ho na svých křídlech donesete do
mé náruče.“ Andělé byli povzbuzeni slovy svatého Petra,
který ocenil jejich služby, a ti malí, kteří uviděli svět poprvé, věřili, že se vrhají do dobrodružství, která v nebi
nenajdou. S radostí a odvahou tedy vzhůru na prázdniny
a dovolené!
PS Řecky: epivátes - cestující

Mgr. Marie Kubová

Jak moc takové lidi potřebujeme, zpozorujeme teprve
tehdy, když nám schází. „Škoda, že jsi tu tehdy nemohl
být, tolik jsem tě potřeboval...“ Mít někoho, kdo by mě
utěšil, kdo by mi poradil nebo s kým bych se mohl podělit
o svou radost. Jako lidé jsme odkázáni na sebe navzájem.
Nikdo nemůže žít jen sám pro sebe. Dávání a přijímání
patří k sobě. Obojí vytváří naše člověčenství, obojí dává
našemu životu lidský rozměr. Důležití můžeme být pro
druhé svou prací, službou, blízkostí a podporou. Od druhého tedy nemůžeme jen něco požadovat, pro druhého
je nutné také něco dělat. A je pozoruhodné, jak příjemný
zážitek to je, že nás někdo potřebuje. Kouzelná slovíčka
„Prosím“ a „Děkuji“ bývají pohlazením pro obě strany.
To, co dělá člověka potřebným nebo nepotřebným, šťastným nebo nešťastným, je jeho vlastní srdce. Konzumní
svět těmto potřebám nerozumí, ale jsou hodné obdivu.
Být potřebný bližním je nadčasový zisk. Jestliže dokážeme dávat radost, neztrácíme.
Mgr. Marie Kubová
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TJ Sokol Ostopovice,
oddíl národní házené
V červnu skončila další sezona oddílu
národní házené, a tak nabízím krátké
ohlédnutí.
V soutěžním ročníku 2017/2018 se
oddílu podařilo obsadit všechny mládežnické kategorie od přípravky až po
dorost, a to jak u chlapců, tak i u děvčat.
Mládežnická družstva hrají jihomoravskou oblastní soutěž a v zimním
období se navíc účastní Zimního halového poháru. Do celorepublikového finále ZHP se probojovali starší
žáci a také dorostenci, kteří dosáhli
velkého úspěchu. V Chomutově vyhráli svoji věkovou kategorii a dovezli i individuální ocenění.
V dlouhodobé soutěži dosáhli nejlepšího výsledku starší žáci, kteří obsadili první místo, druhé místo patřilo
dorostencům a třetí dorostenkám.
Také naše nejmladší družstvo v soutěži přípravek obsadilo první místo.

Na mistrovství ČR ve Studénce nás
pak reprezentovalo družstvo starších
žáků, které nakonec skončilo na pěkném čtvrtém místě.
Družstvo mužů hraje II. ligu a v letošním ročníku skončilo na čtvrtém
místě s minimálním odstupem za nejlepšími týmy. Po několika letech, kdy
se mužstvo umisťovalo vždy na konci
tabulky, tak jde o velký vzestup. Družstvo je postaveno na mladých hráčích,
z nichž vyčnívá především útočné trio
M. Krejčík, J. Polcar a D. Tuška, a
v brance se již také prosazoval K. Přikryl. Tito hráči jsou doplněni zkušenými Z. Tomašovičem, P. Pospíšilem,
P. Chaloupkou a dalšími hráči střední generace. Obraně výrazně pomohl
příchod J. Musila a zařazení T. Krejčíka, kteří spolu s J. Krejčíkem vytvořili
zase po letech kvalitní obranu.
Mužstvo má velkou perspektivu a
záleží jen na samotných hráčích, jak
budou na sobě pracovat a kam až to
chtějí dotáhnout.
V letních měsících se několik žáků a
žaček zúčastní celorepublikového vý-

cvikového tábora mládeže a v srpnu
bude oddíl pořádat tradiční soustředění pro žactvo ve Vracově.
Aktuální informace a výsledky zápasů
i s komentáři můžete sledovat na našich stránkách www.tjsokolostopovice.cz.
Oddíl touto cestou děkuje všem hráčům, trenérům i rodičům za práci a
věnovaný volný čas. Divákům, kteří
v hojném počtu navštěvovali jak ligová, tak mládežnická utkání, děkujeme
za přízeň a podporu.
V loňském roce se ve spolupráci
s obecním úřadem a s využitím dotace
z Jihomoravského kraje podařilo vyměnit povrch na házenkářském hřišti,
které slouží ve volných hodinách i pro
veřejnost. Obecnímu úřadu patří velký dík nejen za tuto finanční pomoc,
ale i za dlouholetou finanční podporu
činnosti celé TJ.
Tréninky na novou sezonu budou začínat koncem prázdnin a všichni zájemci o tento krásný, ryze český sport
jsou mezi námi vítáni.
Petr Vlach
Foto starší žáci z MČR:
Horní řada zleva: J. Musil, Šmerda, V. Musil, Šmídek, Živěla, Tuška, Krejčík, Pazourek
Spodní řada: Polcar, Petráš, Dejl, Říčánek, Lebeda
Brankář: Berka

DOMÁCÍ
VETERINÁŘ
Nabízím Vám službu ošetření
Vašich mazlíčků v domácím
prostředí. Zajišťuji očkování,
čipování, preventivní úkony
a další.
Přímo u Vás doma
od 8 do 20 hodin
po telefonické domluvě
(nebo po mailu, přes facebook).
Jsem z Ostopovic.
Kontakt :
MVDr. Alexandra Kolárová
Tel: +420 704 506 999

Foto muži:
Horní řada zleva: Vlach, Bládek, Tomašovič, Fanta, J. Krejčík, T. Krejčík, D. Šmídek, Musil
Prostř. řada zleva: Chaloupka, Tuška, Polcar, T. Šmídek, M. Krejčík
Brankáři: Pospíšil, Přikryl
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Email:
veterinaostopovice@seznam.cz
Facebook:
www.facebook.com/ostopovickyveterinar
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Mladé hody dříve
Hodová tradice trvá v Ostopovicích po mnoho desetiletí.
O vzpomínkách na hody se můžete dočíst také v čísle Ostopovického zpravodaje 2/2015. Tentokrát přidáme ještě něco málo
navíc.
Oproti dřívějším dobám se dodnes udržely pouze mladé hody.
Slavíme je velmi podobně jako dříve naše babičky a dědečkové.
Některé změny se však přece jen udály…

Dlouhou dobu byly mladé hody organizované Sokolem. Odehrávaly se vždy v jeho prostorách a se zájmem jeho vedení.
Když se v dnešní době chystají hody, neodmyslitelně k nim patří také tzv. předhodová zábava. Tančí se, pije se víno a zpívají
se lidové písně. Vesnice se příjemně naladí na nadcházející
krojovanou slavnost. Předhodová zábava je ale v hodové tradici mladým zvykem. Zavedla se až po pádu komunismu. Po
druhé světové válce bývaly ještě pracovní soboty, a tak stárci
pro máju vycházeli až v sobotu odpoledne. Hned se musela
očistit, nazdobit a také postavit. Stavěla se na místě dnešního
tenisového kurtu. Pod ní se připravil dřevěný taneční parket,
kde se v neděli zpívalo a tančilo. Na místě házenkářského hřiště bývaly kolotoče.

Hudbu obstarávali lískovečtí muzikanti. Za komunistického režimu se také muselo zvlášť žádat okresní
národní výbor o povolení mše před kaplí.

průvod stárků

Životní moudra

Tradice hlídání máje
Vysoká mája je symbol mladých hodů. Stárci se vždy
snaží, aby byla dost vysoká, krásná, nazdobená, barevná. Během sobotní noci pak mají stárci důležitý
úkol. Musí máju uhlídat, aby ji někdo z okolních vesnic nepřišel podříznout. Průvod a zábava bez máje
by pak stárkům utrhly pořádnou ostudu.
Osobně si nepamatuji, že by někdo ostopovickou
máju uříznul. Stalo se to snad jen jedinkrát na začátku padesátých let. Stárky zřejmě zmohla únava,
čehož využili záškodníci z Bohunic a máju do rána
skáceli.
Na začátku šedesátých let měl areál sokolovny projít
rekonstrukcí. Zůstalo však pouze u vykácení stromů
a likvidace sportoviště (více Ostopovický zpravodaj
1/2016). Obnova neproběhla, a protože nebylo kde,
nekonaly se ani hody. Až díky novému sokolskému
výboru, který se iniciativně do rekonstrukce pustil,
vznikal postupně prostor ke sportování i ke konání
hodů.
Když se na počátku sedmdesátých let mladé hody
znovu organizovaly, nebyla účast zrovna hojná. První
rok šly jen čtyři páry stárků. Nikomu se moc nechtělo
„šaškovat v kroji“. Rok od roku ale párů přibývalo,
obvykle z řad hráčů a hráček národní házené.
Kořeny tradice mladých hodů v Ostopovicích sahají
jistě mnohem dále do historie obce, minimálně do
20. let 20. století. Nebýt ale mladých lidí ochotných
hody uspořádat, už by tu dávno nebyly. Proto všem,
kteří na mladé hody šli alespoň jednou stárkovat,
patří velký dík za udržení tradice a kulturního života
v Ostopovicích.
Ze vzpomínání A. Čížka zapsala S. Filová

průvod na cestě ze mlýna pana Jemelky
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Štěstí přátele získává,
neštěstí prověřuje.
Jen poštovní schránka si
může dovolit nic nedělat
a přitom pracovat.
Přítel je člověk,
který o vás mluví hezky
i za vašimi zády.
Sto mužů dokáže postavit
tábor, ale jenom žena
dokáže vytvořit domov.
Pravda má jednu velkou
výhodu, že si nemusíš
pamatovat, cos řekl.
Lepší časy mívají vždy
zpoždění.
Jaroslav Trávníček

Tipy na knihy pro děti
a mládež

Pí a jeho život

Yann Martel

Lily a Momo

Meduňka

Malá Lily si přeje kamaráda
na hraní. Nečekaně ho obdrží v poštovním balíku. Je to
zvláštní stvoření, které Lily
pojmenuje Momo. Všechny
jejich hry ale skončí zklamáním. Momo dělá vše jinak, než
Lily očekává. Holčička to ale
nevzdává a přemýšlí, jak to
vymyslet jinak. Nakonec zjistí, v čem je Momo dobrý, a hry
tomu přizpůsobí.

Krátká, zato bohatě ilustrovaná autorská pohádka o holčičce Meduňce, která nechce v horkých dnech nosit svůj
klobouk. Když na něj jednoho dne
opět zapomene, rozpálené slunce způsobí, že se holčička rozpustí. Maminka ji však nakonec zachrání a Meduňka už na svůj klobouček nikdy příště
nezapomene. Krátké texty se v knize
objevují i v anglickém překladu.

Hlavní hrdina tohoto příběhu, plného
emocí, dobrodružství a různých exotických míst, se jmenuje Piscine. Žije v Indii,
dokud se jeho rodina nerozhodne přestěhovat se do Kanady. Zvířata ze zoo, kterou
vlastní, nechají rozeslat do různých zahrad
po celém světě. Na lodi, kterou plují, je i
plno prodaných obyvatel zoo, kteří již také
putují do svých nových domovů. Bohužel
se loď potopí a mladý Piscine se ocitne na
záchranném člunu. Společnost mu dělá
pouze několik zvířat, kterým se neštěstí
také povedlo přežít. Zůstává jediná otázka: Dokáží se dostat z oceánu plného nebezpečí a nástrah?

Sylva Filová

Romana Čížková

Katarína Macurová

Khoa Le
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Něco málo o sýrech
Výroba sýrů patří k nejnáročnějším mlékárenským
technologiím. Během výroby sýrů podléhají
všechny složky mléka řadě fyzikálně-chemických
i biochemických změn. Sýry patří z pohledu svého
složení k nejhodnotnějším potravinám, z nutričního
hlediska jsou plnohodnotnými výrobky obsahujícími
esenciální aminokyseliny. Zdrojem využitelné energie
jsou bílkoviny a mléčný tuk. Laktóza je obsažena
v malém množství, je většinou převedena na kyselinu
mléčnou a další produkty kvašení. Velký význam
má obsah vápníku v sýrech, což je zcela závislé na
technologii výroby jednotlivých skupin. S obsahem
vápníku souvisí i obsah fosforu v sýrech. V tučných
sýrech jsou obsaženy vitaminy A a D, u všech druhů
vitaminy skupiny B.
Sýry jsou mléčné výrobky získané vysrážením mléčné
bílkoviny z mléka působením syřidla nebo kyseliny
mléčné nebo obojího. Podle toho se sýry dělí na:
· sladké sýry, při jejichž výrobě se uplatňuje sladké
– syřidlové – srážení, tj. všechny typy tvrdých a
polotvrdých sýrů.
· kyselé sýry, při jejichž výrobě se uplatní jen kyselé
srážení; do této skupiny patří průmyslový tvaroh
a výrobky z této suroviny, jako jsou Olomoucké
tvarůžky.

Úprava mléka před sýřením
Sýření
Zpracování sýřeniny
Lisování
Solení
Nezrající sýry: balení, skladování, expedice
Zrající sýry: zrání, expedice

Sýry tvoří širokou skupinu výrobků odlišujících se zpracováním
sýřeniny, způsobem zrání, složením a samozřejmě senzorickými
vlastnostmi. Běžně se sýry dělí na měkké a tvrdé nebo podle
základních technologií výroby a zrání, některé sýry však přesně
zařadit nelze, resp. patří současně do více skupin.
Měkké sýry
Měkké sýry mají měkkou, soudržnou, popř. až drobivou
konzistenci. Při výrobě se sýřenina po krájení nepřihřívá,
nedosouší, při odlučování syrovátky se sýry nelisují, resp. lisují
se vlastní vahou. Dělí se na sýry nezrající a zrající.

· sýry se smíšeným srážením mléka vlivem
kyseliny mléčné a syřidla (měkké sýry a tvarohy).
Podle způsobu srážení a kyselosti se liší obsah
vápníku v sýrech, čím větší je převaha syřidlového
srážení, tím vyšší je obsah vápníku, čím více převažuje
kyselé srážení, tím nižší je obsah vápníku (například
měkký tvaroh má obsah vápníku 101 mg, měkké sýry
254 – 634 mg, sýry nízkodohřívané 635 – 690 mg a
sýry vysokodohřívané 850 – 887 mg ve 100 g sýra).
Mléko určené k výrobě sýrů musí splňovat požadavky
z hlediska mikrobiologického (zastoupení jednotlivých
druhů bakterií a jejich počet) a technologického
(kysací schopnost a syřitelnost).
Syřidla mají charakter proteolytických enzymů
(enzymy štěpící bílkoviny) s optimem působení
v kyselé oblasti. K dříve nejvíce používaným syřidlům
patřil rennin (též zvaný chymozin) a chymozinová
syřidla. Rennin je enzym v žaludeční šťávě některých,
zejm. mladých savců přežvýkavců, důležitý pro
trávení, respektive srážení mléka. V důsledku
nedostatku výchozí suroviny je stále ve větší míře
nahrazován jinými typy proteáz (enzymy štěpící
bílkoviny), především živočišného a mikrobiálního
původu. Z živočišných syřidel se používají hovězí a
vepřový pepsin. V praxi se kombinují s chymozinem,
protože samostatný pepsin má řadu nevýhod. Širší
uplatnění našla mikrobiální syřidla. Rostlinná syřidla
nehrají v komerční výrobě sýrů prakticky žádnou roli.
Základní technologie výroby všech druhů sýrů je
podobná a relativně malé změny procedur ve výrobě
se projevují velkými rozdíly ve finálních výrobcích.
Výroba nezrajících sýrů je jednodušší a kratší než
výroba sýrů zrajících.

Měkké sýry nezrající
Po vysrážení mléka, pokrájení sýřeniny a odkapání syrovátky
se zformované sýry solí.
Dělí se na tvarohové sýry, smetanové sýry a bílé sýry
v solném nálevu (nalévané, lisované, pařené sýry).
Nezrající sýr čerstvý je tepelně neošetřený po prokysání.
Podstatou prodloužení trvanlivosti tvarohových a smetanových
čerstvých sýrů je termizace (tepelné ošetření po ukončení
kysacího procesu k potlačení či zastavení aktivity přítomné
mléčné mikroflóry až do teploty 80 °C), výsledkem jsou sýry
termizované.
Tvarohy
Tvarohy jsou nezrající sýry získané kyselým srážením za pomoci
enzymů bakterií mléčného kvašení. Toto srážení převažuje
nad srážením syřidlovým. Rozdělují se na:
· tvarohy s výhradně kyselým srážením, tj. bez
přídavku syřidla. Takto se vyrábí tvaroh na strouhání a tvaroh
průmyslový, který se používá jako základní surovina při výrobě
kyselých tvarohových sýrů a syrečků.
· tvarohy se srážením smíšeným, kdy převažuje srážení
působením kyseliny mléčné a částečně se uplatňuje syřidlo.
Při výrobě měkkého tvarohu klasických způsobem se vedle
čistých mlékařských kultur ke srážení používá i syřidlo (pepsin,
případně chymozin). Mléko se zaočkuje 0,5 – 1 % smetanového
zákysu při teplotě 20 – 25 °C, vzniklá tvarohovina se pokrájí,
pak se vypouští do pytlů – tvarožníků. Ty se naskládají do
vany. Jejich překládáním se lisováním vlastní vahou a odtokem
syrovátky dosáhne sušiny 25 %. Při výrobě měkkého tvarohu

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVII, číslo 2  strana 10

odstředivkovým způsobem se odlučuje syrovátka od
tvarohoviny na odstředivce. Tvrdý tvaroh má tvrdou
strouhatelnou konzistenci, které se dosáhne přemístěním
tvarohoviny do forem a lisováním v lisovacích vanách.
Výroba průmyslového tvarohu je stejná jako výroba
tvrdého tvarohu, ale vylisovaný tvaroh se rozemele,
naplní po vychlazení a utěsnění do polyetylénových
pytlů, posype na povrchu solí, uzavře a uloží do chladírny
do doby expedice. Tvaroh se vyrábí s různým obsahem
tuku jako tučný, polotučný, nízkotučný nebo jemný,
odtučněný měkký či tvrdý. Tvaroh se často termizuje,
čímž se prodlužuje jeho trvanlivost. Z tvarohu je vyráběna
řada výrobků jako tvarohové dezerty a smetanové krémy
(tvaroh, smetana, cukr, kakao, příchutě).

Tučnost (tuk v sušině, tvs) sýrů

Sýr

Tvs (%)

vysokotučný

více než 60 včetně

plnotučný

více než 45 včetně

polotučný

více než 25 včetně

nízkotučný

více než 10 včetně

odtučněný

méně než 10

Tavené sýry
Hlavní surovinou tavených sýrů jsou přírodní sýry,
přísadami tavicí soli, smetana, máslo, rostlinné tuky,
sušené mléko a podmáslí a další komponenty (zelenina,
uzeniny, koření, ochucující látky). Pomocnou a nezbytnou
látkou jsou tavicí soli, které ovlivňují ve výrobku rozsah
výměny vápenatých iontů, pH, krémování, barvu,
konzistenci, chuť i trvanlivost. Obsah tavicích solí ve
finálním výrobku nesmí přesáhnout 3 %. Jako tavicí soli
se používají sodné a draselné soli kyseliny fosforečné a
citronové, nejčastěji jsou využívané polyfosfáty. Tavení
probíhá v tavičkách nebo v kutrech s ohřevem. Připravená
surovina s přísadami se v kotli uzavře víkem opatřeným
míchadlem a směs se zahřívá za pomalého míchání a
podtlaku. Taví se podle druhu sýra při teplotě 85 – 95 °C ,
doba tavení je 10 – 15 minut. Při použití duplikátorových
kotlů se obsah tavičky ohřívá přímo (parou) a zároveň
z duplikátorového pláště tavičky. Horká tavenina se
nalévá do formovacích a balicích strojů. Po zabalení se
sýry vychladí, chlazením se ovlivňuje konzistence sýra. Při
teplotě nad 25 °C probíhá i tzv. krémování; čím pomaleji
se sýry chladí, tím je jejich konzistence tužší.
Měkké sýry zrající
Měkké sýry zrající jsou sýry, u kterých po prokysání
došlo k dalším biochemickým a fyzikálním procesům.
Podle způsobu zrání se dělí na sýry zrající pod
mazem
(např.
Olomoucké
tvarůžky),
sýry
zrající s charakteristickou plísní na povrchu
(Camembert...) a sýry zrající s charakteristickou
plísní v těstě (Niva...).
Tvrdé sýry
Tvrdé sýry mají vyšší obsah sušiny, sýřenina se dohřívá a
sýrové zrno se lisuje. Podle teploty dohřívání se dělí na:
sýry s nízkodohřívanou sýřeninou
- sýry holandského typu (např. eidam, gouda)
- sýry typu Čedar

s vysokodohřívanou sýřeninou
- sýry ementálského typu
- sýry typu Moravský bochník

Výroba sýrů je opravdová věda a věřte mi, že jsem byla
opravdu velmi stručná.
Bon appetit!
			

M. Kozlová
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Z naší školy
Naše škola středem obce
Toto slovní spojení v Ostopovicích platí. Na konci školního roku je jistě vhodné poděkovat všem, kteří se na tom
podílejí.
Jak se můžete dočíst v každém čísle Ostopovického zpravodaje, včetně tohoto, děje se toho na pozemku školy
hodně. Ano, prvotní úkol a cíl je výchova a vzdělávání
našich dětí a žáků od 3 a méně let po zhruba 11 let, kdy
naši absolventi odcházejí na 2. stupeň ZŠ. Pro tento cíl
je ve škole přes 15 pedagogů, 5 provozních zaměstnanců
+ další spolupracovníci. K tomu všemu se však v areálu školy organizují další aktivity – kroužky, výuka ZUŠ
Střelice, Mateřské centrum, Klub seniorů, chovatelé, Háječek, oslavy narozenin, příměstské tábory, setkávání při
slavnostních příležitostech, hraní na veřejném hřišti, jíz-

Naše škola očima páťáků
Milí páťáci,
máte za sebou 5 let v naší škole. Děkuji za vaše nadšení,
za vaše přátelství i za váš kolektiv, který držel pospolu.
Vzájemně jste se podporovali a pomáhali si.
Přeji vám, abyste v dalších školách nacházeli podobné
kolektivy a zároveň je spoluvytvářeli. Abyste byli nejen
pro sebe a své potřeby, ale abyste dokázali pomoct spolužákům, učitelům, rodičům a dalším.
Děkuji, že jsem mohl být váš třídní učitel, a děkuji za naše
přátelství. Máme mnoho společných zážitků a ty nám zůstanou. A tuli, tuli, Lachtan, Žirafa, Železo a další nás budou provázet dále. Poděkování patří rodičům za domácí
přípravu, spolupráci, ale i za zpětnou vazbu škole.
Petr Juráček, třídní učitel
V ZŠ Ostopovice mě naučili číst, psát, počítat, rýsovat,
pracovat ve skupině, pracovat samostatně, vycházet
s ostatními. Také ovládat anglický jazyk, tělesnou výchovu a pracovat na počítači. Na počítači umím pracovat na
Wordu a na PowerPointu. Umím si rozvrhnout práci na
zadaný čas. Naučila mě vypracovat ročníkovou práci.
Alžběta Kubišová
Tato škola mě naučila v podstatě všechny základy. Takže
čtení, psaní a počítání. Byla jsem v této škole od 1. třídy
a jsem moc ráda, že jsem tady mohla prožít bezvadných
pět let. V jiných školách někteří učitelé ani neznají jejich
žáky, ale tady zná každý každého, protože je to malá škola a toho si moc cením. V první třídě jsme měli bezvadnou partu prvňáčků, jenže postupně začali odcházet a tak
tady zbyli pouze někteří. Ale i tak, že nás tady zbylo trochu, máme stále nerozdělitelnou partu páťáků. V 1. třídě
jsem ještě vůbec nevěděla co je ročníková práce a vůbec
jsem nevěděla, že něco takového v naší škole existuje, ale
teď už jsem páťák a musím dělat také ročníkovou práci a řeknu vám, že to není žádná sranda, dělat práci ve
Wordu a v PowerPointu. V této škole jsem však zažila
více dobrodružství. Např. cyklovýlet, dračí lodě, výukový
program Hasík, škola v přírodě, Den Země, Noc s Ande-
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da na koloběžkách a další. Škola je právem místem setkávání
všech generací. A jak se bude toto místo naplňovat a využívat
i nadále, není ani tak na řediteli školy ani na starostovi obce,
je to na každém z nás. Při příležitosti výročí naší obce i republiky tak přeji nám všem, abychom dokázali trávit společně a smysluplně svůj čas na místech, kde je nám dobře.
Děkuji všem zaměstnancům školy za celoroční práci pro
naše děti. Děkuji našim dětem za radost, nadšení do práce
a šťastný výskot. Děkuji rodičům za důvěru. Děkuji všem
dalším spolupracovníkům, našim fandům za podporu. Děkuji našim seniorům za stále větší spolupráci a provázanost.
Děkuji zástupcům naší obce a panu starostovi za podporu
zřizovatele i za podporu finanční.
Za zaměstnance školy
přeji všem klidné prožití letních dnů.
Petr Juráček, ředitel školy
rsenem a další. Přeji ostatním spolužákům, aby si další roky
v této škole užili naplno, zažili takové zážitky jako já a aby
si vybrali krásné téma své ročníkové práce a aby je bavila!!!
Anna Kozáková
ZŠ Ostopovice mě naučila číst, psát, počítat, zpívat, hrát na
hudební nástroje, poznávat přírodu, mluvit anglicky a zacházet pracovat s počítačem. Vážím si toho, že jsem na tuhle
krásnou školu nastoupil a že mě naučila všechno, co teď vím.
Na téhle škole se mi líbí krásná zahrada a střešní terasa, na
kterých se dá bádat, terasa je hodně zelená a dokonce tady
byl pan režisér z jednoho dokumentu o krásných zahradách.
Jan Fiala
Škola je hezká a výjimečná. Jsem rád, že jsem sem mohl chodit, protože jsem chodil dřív na školu v Troubsku a ta byla
úplně jiná. Škola mně dala spoustu informací. Ale trochu
mě mrzí, že už musím pryč z této školy, ale taky se těším na
BIGY, protože to tam bude zase jinačí.
Jindra Vala

V ZŠ Ostopovice jsem se naučil moc věcí, ale je toho tolik, že
to nemá cenu vyjmenovávat.
Petr Meloun
Tato škola mi dala hodně věcí. Jsem ráda, že do této školy můžu chodit. Každý den musím vstávat, tak mě to někdy
štve, ale na druhou stranu jsem ráda za tuto školu. Pořádají se různé výlety, např. teď v pátek jsme byly na kole, kdo
nechtěl na kole, tak mohl jít se 4. třídou na pěší výlet. Na
kole jsme ujeli 30 km. Jeli jsme s panem Fialou. Každý rok
jezdíme na školu v přírodě ve zkratce ŠvP. Přesuneme se ke
kroužkům, kroužky tady jsou: angličtina, Ostopovické kreativní divadlo (OKD), tanečky ty jsou pro školku a různé výborně kroužky. Taky se tady pořádají super akce například
NOC S ANDERSENEM, Den Země a další. Na Dni Země
vystupuje Ostopovické kreativní divadlo a jako poslední se
dělají špekáčky, většinou sem ještě přijede policie hasiči a
někdy přijede sanitka. Tato škola je jenom do páté třídy, na
druhou stranu je tady školka. Dřív tady byla stará školka a
škola. Poté se to tady začalo opravovat. Vznikla z toho nádherná školka a škola. Ale je to škoda, že je to tady jenom do
páté třídy.
Sára Doleželová
Tato škola mi dala opravdu hodně. I přes brzké vstávání
jsem každý den ráda, že ji mohu navštívit. Jsem sice ráda,
že jsem se dostala na gymnázium, kam jsem chtěla, ale je mi
líto z této školy odejít. Když jsem se dozvěděla, kam půjdu
do 6. ročníku, měla jsem sice radost, zároveň jsem věděla, že
budu muset ve škole ještě hodně zabrat. Od toho dne jsem
ve škole makala na své maximum. Né, že bych se ve škole nesnažila, ale musela jsem ještě přidat. Popravdě z toho
mám radost, jak jsem dopadla, protože mám z nástupu do
jiné školy dobrý pocit. Jednoduše na tuto školu budu vzpomínat vždy v dobrém.
Stella Lankočí

Tato škola je výjimečná v tom, že jsou na nás moc hodní.
Učitelé, ale i zaměstnanci jako kuchařky nám také dávají
prostor. Tato škola mi dala to, že jsem se více naučil komunikovat a vystupovat na veřejnosti. Od první, kdy jsme
psali písmena, až po psaní do zpravodaje v pětce. Někdy
jsem na tuto školu nadával, jaká je hrozná, ale pak jsem si
uvědomil, že je to tu vážně super. Pan ředitel byl se mnou
velice trpělivý. V matice jsem se více naučil násobit z hlavy.
V češtině mi více jdou zájmena a číslovky. V angličtině mě
toho hodně naučili paní učitelky Gabriela Waldhansová a
Magdalena Kožuská. Angličtina mě hodně baví, protože
jí potřebuji při cestování, protože hodně cestuji po světě.
Člověk a jeho svět s panem ředitelem byl super. Nejvíce
mě ale bavilo, když jsem mohl být ve škole s mými kamarády. Vím, že pro některé mé kamarády bude přestup těžký.
Když na naši školu budete nadávat, že je blbá, tak si třeba
vzpomeňte, že tu máme zahradu na střeše. A učí se tu jinak
než na jiných školách. Teď, když to píšu, tak jsem smutný,
že to tu není do 9. třídy. Moji učitelé za celých pět let byli:
1. až 3. Milena Šilhánová, 4. a 5. Petr Juráček
Tobiáš Kříž
Tato škola mi dala to, že jsem se tu naučil číst psát a počítat. A další věci, kterých je dost.
Tomáš Řičánek
Tato škola mě teda naučila číst, psát, počítat a další nedůležité tedy důležité věci. Učili mě dva učitelé pan ředitel
Petr Juráček a paní učitelka Milena Šilhánová.
Vojtěch Klausner
Tahle škola mě naučila hodně jako češtinu, matematiku a další.
Ale také mě naučila to, že se nemusím bát, abych vystoupila a
normálně se bavila s kámošama. Aspoň se nebudu nudit.
Alena Dobšíková
Nenapsali, ale prožili s námi:
Filip Dejl, Jan Polák

V téhle škole jsem se toho hodně naučil. Tato škola je zábavná a ohleduplná. Jsem rád, že tahle škola mě naučila dobře
angličtinu, protože se mi bude hodit v životě. Je dobré, že mě
naučila hrát na flétnu, protože mám rád muziku. Tato škola mě naučila i to nejdůležitější, což je gramatika a počítání.
V téhle škole jsme i vařili a měli hodně akcí.
Michael Petráš
Tahle škola mě naučila počítat psát a číst. Naučila mne hodně věcí např. pracovat na počítači na Wordu, Power Pointu,
Excelu. Zkrátka mě toho naučila hodně.
Matěj Kubiš
Tahle škola mě naučila dělit pod sebou, zlepšila mi paměť.
Matěj Lojda
Dala mi kamarády, kteří někteří nejsou věrní. Nějaké vzdělání mi dala taky, ale né moc. Dokázala mi dát zábavu na různých akcích. Určitě zábavné a naučné kroužky.
Pavel Chaloupka
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Jaro v mateřské škole
Jaro bylo v mateřské škole opět plné akcí. Každoroční burza s maminkami, návštěvy divadel nebo čarodějnický rej,
kde si děti užily například létání na koštěti nebo cvičení
s kouzelnickými hůlkami a nakonec si vykouzlily sladké
odměny.
Ve spolupráci se ZŠ proběhl Den Země na téma Doprava.
V okolí školy byla nachystána různá stanoviště, která si děti
se svými rodiči společně prošly.
V květnu si děti připravily vystoupení a dárky ke Dni matek. Třída Myšek zatančila a zazpívala „Na lidovou notu“,
v Ježcích děti zdramatizovaly klasickou pohádku „Tři čuníci“ a Žabky přijely s „Cirkusem“.
Úspěšně jsme také ukončili celoroční projekt Zelený ostrov
pohádkou o znovuosídlení ostrova zničeného výbuchem
sopky.
V polovině měsíce června jsme si společně užili výlet za
adoptovanou ovečkou na farmu Chaloupky – Zašovice.

Cesta autobusem byla velmi zábavná a napínavá. Každý se
nemohl dočkat, kdy už konečně dorazíme. Děti měly v Zašovicích možnost setkání se zvířaty přímo v jejich ohradě.
Krmily a hladily prase, ovce, kozy, krávy a koně. Poté jsme
se přesunuli na zámek v Náměšti nad Oslavou, kde jsme
absolvovali prohlídku s výkladem místních žáků 9. třídy
ZŠ. Děti nasávaly atmosféru a kochaly se krásami interiéru.
Konec školního roku znamenal nocování předškoláků
v MŠ a na společné akci, kterou byla Zahradní slavnost,
proběhlo i jejich pasování na školáky.
Paní učitelky MŠ
Otázka pro děti: Co se vám nejvíce líbilo na našem výletě?
„Jak jsme jeli v autobuse.“
„Mně se líbilo, jak ten pes honil ty ovečky.“
„Jak kravička ležela a jak jsme ji hladily.“
„Ty zvířátka, hlavně koníčci.“
„Líbil se mi zámek, jak jsme byli na prohlídce.“
Vaše děti z MŠ

Šifrovaná zpráva z 1. ročníku.
Poznáte autora obrázku?

MŠ na farmě Chaloupky

Voda všemi smysly
Během letošní školy v přírodě v areálu Hálova mlýna
v údolí Bílého potoka jsme vodní biotop prozkoumali
opravdu důkladně. Na samotné lovení a bádání jsme
se připravovali na souši poslechem Smetanovy Vltavy.
Zážitky jsme ztvárnili pohybem i malováním vodou a
prsty.
Takto to vyjádřili samotní žáci ve svých denících:
Šli jsme k rybníku a tam jsme vybarvovali prsty.
Barvili jsme papír.
Malovali jsme vodovkami obrázky.
Za 1. a 2. ročník zapsala Mgr. Milena Šilhánová
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Vysoupení Háječku
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