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 Je září             

                                    
          listy na stromech žloutnou, v ulicích se prohání studený větřík ženoucí 
před sebou prach silnic a lidi se začínají zahalovat do teplých bund, šál 
 a čepic…   Jojo, je to tady………   Už začala škola………   Skončily 
prázdniny, které se tak rychle přehouply a utekly jako voda v potoce a začíná 
klasický kolotoč -  ráno snídaně a svačinka do školy, v poledne oběd a pak úkoly 
a tak dále a tak dále.  
Ale to nás nezaskočí, protože nás hlavně čeká hodně příběhů, které budeme 
nadále za pomoci výše uvedeného týmu žurnalistů vydávat v našem oblíbeném 
časopise. 
Těšíme se a vzhůru do toho!!!! 

Jsme přece BUŠÁCI, umíme se bavit, smát a samozřejmě hlavně psát.   

                                                                                       Vaše teta Jana G. 



Podzim 

Podzim je moc krásné roční 
období.    

 Už víme, co dělají na podzim 
lidé a jak si podzim užívají děti, 
jak se ptáci a zvířátka chystají 

na zimu, co se dělá na zahradě  a 
na polích. Všímáme si toho, jaké 
je počasí, jak se zkracuje den a 

prodlužuje noc. Moc se nám líbí 
barvy podzimu, sbíráme  krásné 

listy a malujeme je.    

Na podzim opadává listí. Sklízí 
se brambory, ovoce a zelenina. 

Venku je zima. Někdy je i teplo. 
Děti sbírají kaštany. Stěhovaví 

ptáci, jako  třeba vlaštovka, 
odlétají. Zvířata si sbírali jídlo a 
chystají se ke spánku. Mám ráda 

podzim, protože je hezký .   

Lidé na podzim uklízí zahrady a 
sbírali různé plody. A hlavně 

plody pro zvířátka. Ptáci odlétají 
do teplých krajin a začíná se 
ochlazovat, začíná být ráno 

hodně zima a je jinovatka.  Děti 
rády pouštějí draky a hrají 

podzimní hry. 

 A to je konec mého příběhu o 
podzimu. 

 Zajímavosti :  

Na podzim se v mnoha 
zemích začíná školní rok.  

Je to dáno historickými 
důvody, kdy děti běžně 
pomáhaly při sklizni na 

statcích, a teprve když bylo 
sklizeno, mohly chodit do 

školy. 

       
 

           Libuška M. z 6.RS 
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Zážitky z prázdnin 

Prázdniny byly senzační, někteří 
byli na táborech, doma u rodičů 
nebo v domově. 
Tak třeba náš zážitek z prázdnin. 
Já, Eva, Gizela, Víťa, Igor, Klára, 
jsme byli na tanečním táboře 
Agentury 7.  
Byli jsme zde dva týdny a za ty 
dva týdny jsme si našli nové 
kamarády, 
 kteří byli prostě úplně suprovní. 
Jeden den jsme jeli do Frenštátu 
pod Radhoštěm na koupaliště, 
kde jsme byli asi 3 hodinky.  
Užili jsme si to tam skvěle na 
tobogánu a taky se někteří 
nekoupali, ale jenom se 
opalovali. Po koupališti nás večer 
čekal BETL. Mohl se přihlásit 
každý.  
Z našeho domova se přihlásil 
Igor, já a Gizela a Klára. Bylo 
první kolo a Kláru zapomněli 
zavolat tak musela před všema 
tancovat sama.  
Do dalšího kola postoupila Gizela 
a Igor. Potom Igora porazila 

holka, která byla fakt dobrá, ale 
nikomu to nevadilo, hlásili jsme 
se proto, 
abychom to vyzkoušeli. Každý 
večer byly večerní programy, na 
kterých nám dělali vystoupení 
vedoucí a instruktoři.  
U toho jsme se zasmáli nejvíc. 
Dělali tam takové blbosti, že to 
někdy připadalo jako by ty scénky 
hrály malé děti, ale bylo to super.  
Také jsme měli každý večer 
diskotéku na tu jsme se těšili 
vždy nejvíc.  
No a náš pobyt na táboře končí a 
je poslední den a my se loučíme 
všichni se všema.  
Byl ohňostroj a děcka tak brečely, 
že jsme to tam málem vytopili, 
ale bylo suprovně a doufám,  
že příští rok tam pojedeme znova 
a užijem si to ještě lépe. 
 
  Denisa G. z 5.RS 
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Škola 
Do školy jsem nastoupili 1.září v úterý. 

Nikomu se nechtělo do učení, ale spíš za 

kamarády, kteří čekaly před školou.   

Škola je někdy zábavná, hravá, někdy 

hodně psaní, přemýšlení, atd... 

Ve škole se poznávají noví učitelé a noví 

spolužáci.  Vyprávějí si příhody z 

prázdnin, kde jsme byli, co jsme dělali. A 

jak jsme si je užili atd... Píší se na to 

téma slohové práce. Dostávají se 

známky: dobrou práci jedničky, potom 

dvojky, trojky, čtyřky a za nejhorší práci 

pětka. 

Pochvaly, poznámky nebo za velký 

průšvih kázeňské kárání, třídní důtky, a 

podobně. Vyprávíme jsi nové vtípky, 

poznatky, atd... Někteří na škole dělají 

průšvihy, které může řešit i náš nový 

psycholog. 

Každý se učí  jak umí. Někteří ale lajdačí, 

a do učení se nehrnou. 

Škola je o tom, aby nás něco nového 

naučila, něco co ještě neumíme, ale 

chtělo by to spolupracovat. Škola není 

jenom o učení, ale o kondičce v TV, o 

komunikaci v občanské výchově, atd... 

Ve škole jsou i různé zájmové kroužky. 

Pořádají se různé soutěže, běh, šplh... 

Tak se snažte, uvidíte že to půjde !!!  

                           Barbara K. -  1. RS 



Pocit z domova  
 

Přijela jsem zde do domova 
z diagnostického ústavu. 
Mé první pocity z 
neznámého prostředí byly 
takové zvláštní, 
jakmile jsem vešla do DD, 
tak se mi to tu líbilo.  
Ale po té co jsem byla se 
vším seznámena, tak mě to 
trochu víc vyděsilo.  
Ale naštěstí tu byla první 
osůbka, která mě do všeho 
uvedla dvakrát líp.  
První dny mě to tu děsilo, 
protože jsem byla zvyklá na 
něco úplně jiného.  
Ale nakonec jsem si zde 
zvykla a už je to tu mnohem 
lepší.  
Nyní jsem zde v DD zhruba 
měsíc a 20 dní.  
Líbí se mi zde proto - že 
jsem na pokoji z dvěma 
sluníčky, které vždy,  
když mě něco trápí, mě 
dokážou rozveselit.  
Ty holčiny mi tady hrozně 
pomohli, bez nich bych to 
tady nezvládala. 
Mám je mocinko moc ráda 
a já doufám, že to i ony tak 
cítí.  
Jedinou vítku, kterou bych 
tady přála změnit, aby jsme 

mohli o víkendech chodit na 
trošku déle ven. Jinak je 
tady móóóc krásně, ale i 
přes to chci zpátky k 
mamince.  
Jelikož už nevím co bych 
zde napsala, tak řeknu jen 
to, že dnes 
tady sedím, poslouchám 
hudbu a už budu končit.  
Tak papa a doufám, že to 
co jsem napsala se vám 
bude líbit... 
 
Kristýna z 1 RS 
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První pocity z 
přestěhování na 

DD Hráz 

Když nám naše paní ředitelka 
oznámila, že paní ředitelka z 
dětského domova z Hráze 
odchází do důchodu a že se 
naše domovy spojí, tak jsme z 
toho moc nadšení nebyli. 
Všichni protestovali, že tam 
nechtějí, že jsme zvyklí na tom 
našem domově, že budeme 
muset měnit školy a hlavně, 
že je to daleko do města. 

Blížily se velké prázdniny a 
paní ředitelka nám řekla, že 
budeme již nějaký čas trávit v 
DD na Hrázi, než se tam 
budeme definitivně stěhovat. 
Jedna skupina starších děcek 
zůstala ve vilce na Bruzovské 
a pro nás ostatní již byly 
připraveny skupiny, kde jsme 
byli rozděleni. Prázdninový 
pobyt ve Velkých Karlovicích 
byl takový seznamovací.  
Zjistili jsme, že jsou tam také 
fajn děcka, udělali jsme si 
mimo jiné diskotéku a dobře 

jsme se bavili.  

Já mám to štěstí, že patřím do 
skupiny, která zůstala téměř 
ve stejném složení, a dostali 
jsme vlastní rodinku. O 
prázdninách nám ji nechaly 
tety vymalovat a stěhovali 
jsme se do čistého, voňavého 
bytu. Postupně si zvykáme, je 
pravdou to, že je všude hodně 
daleko, ale tak to v životě 
chodí, není vždy vše pod 
nosem. 

Já jsem začla chodit na 
učiliště, ráno hodně brzy 
vstávám, ale už jsem si 
zvykla. Znám už skoro 
všechny děcka a mám tu již 
několik kamarádek. Líbí se mi, 
že máme vlastní uzavřenou 
skupinu, kde si sami 
hospodaříme, uklízíme a 
žijeme jako rodina. 

Jelikož za ty dva měsíce jsem 
si již zvykla, tak za sebe můžu 
říct, že se tu cítím dobře. 

Vaše Denisa z 5.RS 
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Jak si představuji vysněnou tetu 

 

 
 

Má vysněná teta!!! 
zamyšlení  

Než začnu psát, jaká by měla 
být teta, kterou bych chtěla 
mít, tak chci jen napsat, že 
má vysněná teta je jakoby 
teta Jana G.!!! Nestěžuji si, 
naše tety na 3jce, ať je to 
teta Dáša, se kterou jsme 
měli velké spory, ať je to 
naše nová teta Pája, která 
"zatím" vypadá jako skvělá 
teta, prostě nestěžuji si, ale 
vy dvě holky teto Dášo a teto 
Pájo jste opravdu skvělé, ale 
jak byste měly pochopit 
samy, že každý je nějakému 
srdíčku blízko, a mě nejvíce 
hřeje srdčíko teta Jana... 
Každá máte něco, některé 
chybí "TO" některé zase 
"ONO" ! NO, ale abych se 
dostala zpátky k věci a k 
tématu - tety v dětských 
domovech, by samozřejmě 
měly být jak hodné, tak 
přísné, někdy taky musíte 

zatnout zuby a udržet se, jo 
někdy byste s chutí někomu 
praštily - (a neříkejte že 
ne…… :D), ale i trpělivost by 
měla v tetách být... Dále, co 
by měla mít správná teta? 
Měla by  být ochotná,  kolik 
dětí vždy na vás pokřikují - 
"Teto tady, prosím" další 
zase "teto pomozte mi s  
úkolem" další zas To a To!!! 
Je to otravné, jasně že jo, ale 
nemáme se na koho obrátit 
jiného, tak musíme chodit za 
váma a vy si musíte říct -  
ano děti už jdu vám 
pomoct….  
Dále je to těžké vše 
jmenovat, je toho hodně, jen 
nejdůležitější je vaše 
trpělivost prostě, musíte to s 
námi vydržet a my vás hodně 
potřebujeme... To vše, jestli 
budete mít, tak jste mé 
"VYSNĚNÉ TETY", ale jsem 
ráda, že vás všechny tři mám 
a vážím si vás, i když to 
někdy tak nevypadá... To je 
vše ... 
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Jana J. z 3. Rs 
 

Já bych začala asi takhle :      Za 
prvé musí být hodná, veselá a 
padnout mi do oka. 
Potom umět se k nám, ale i k 
lidem kolem nás chovat a 
vyjadřovat se. 
Musí také vidět jak a do jaké 
míry s námi zacházet, ale taky 
aby uměla vařit, 
prát a starat se o domácnost. 
Ale na něco jsem zapomněla, 
musí mít dobrý charakter, na 
to se nesmí zapomenout. 
Aby byla spravedlivá a 
nekřičela. 
Ale, také aby se nepletla do 
soukromí jiných osob. 
Musí umět, nebo alespoň by 
měla vysvětlit dětem učivo a 
umět hlavně poradit, 
nelhat dětem do očí a nehrát 
na dvě strany.  
To by bylo asi ode mne 
všechno.......Zase někdy písnu 
pa  
           Martina F.  -   3. RS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moje vysněná teta: 
Hodnou, milou ať se s ní 

nenudíme, ale ať je i 

přísná.  

Ať nedělá žádné rozdíly 

mezi námi.  

Ať všechno dělá 

spravedlivě. 

A aby se nás zastávala, aby 

nás nutila se učit. 

Aby byla sranda, když 

někdo bude potřebovat 

pomoct, tak by mu pomohla.  

Laskavá, prostě super... jo 

a pro každou legraci... 

 

          Váš Jiří K. z 3. RS
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Lucie Bílá  (můj 

supr zážitek) 
 

16.4 2009 jsme byli na 

koncertu Lucii Bílé.  

Všichni z bývalého 

domova DD Bruzovská šli 

slušně oblečení,  

tak, jak se patří. Lucie Bílá 

zpívala hezky a každému 

se asi líbila písnička SMS,  

kterou jsme si všichni 

prozpěvovali - taky se 

některé holky z DD 

Bruzovské a dokonce i 

Martina Ferencová z DD 

Na Hrázi si všimly, že Lucie 

Bílá má hezkého syna. 

Bylo to dobré. DD Hráz 

musela jít pěšky, zatím co 

DD Bruzovská se vezla.  

Teď jsem na Hrázi všichni 

a doufejme, že budeme 

spokojeni. 

 
                                                                                                                  

Milka  6. RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ace O2  se nám moc líbila, 

ale nejvíce 
se nám líbilo, jak jsme hledaly 
třetího ztraceného mnicha, 
a jak jsme ho zaklínadlem přivolali 
k nám. 
Zaklínadlo znělo takhle : 
 " Ztracený  mnichu zanech 
hrátky, Bušáci přivedou tě 
zpátky!" 
Tahle akce se nám velmi líbila a 
těšíme se na další, kdy doufáme, 
že tam pojedeme také... 

Moc  děkujeme  tetám z O2 

 i našim tetám  za srandu a za to, 
že jsme tam mohli být zrovna s 
Vámi a Vy s námi !!! 

 
                              Verča K.   1. RS 
 

 
 
           
 
 
 
 
 

           
 

Nejvíc se mi líbilo jak jsme 

vyvolávaly mnicha.  
Potom, jak jsme přijeli ve 23.00 
hodin, protože jsem se v autobuse 
dívala na hvězdy.  
A poslouchala jsem hudbu. Potom se 
mi líbilo, jak jsme dělali krabice a 
obíhali velký kruh.  
A úplně ze všeho nejvíce se mi líbilo, 
jak jsme se setkávaly s tetami z O2. 
A také se mi líbili naše pokoje a 
střileli jsme do panáčka. A dostaly 
jsme batohy, hračka,  
sladkosti, polštáře jsme také dostali 
a to za soutěže a dostali jsme jenom 
naše družstvo velký pohár, za to že 
jsme vyhrály jednu soutěž jako 
první.. 

Moc se mi tam líbilo a těším se na 

další akci,  

jestli tam teda pojedu což doufám že 

jo... 

Natálie V.  z 2. RS 

 

   Akce o2 v Monínci  
 

   Akce o2 v Moninci  
 



 13 

           
 

 O2     

 (básnička od tety Miládky z 5.RS) 

Do Monínce jedeme , 

těšíme se jako malí, 
zase se tam sejdeme 
s bezvadnými kamarády. 
 
O2 s námi, my zas s nima 
rozjedem to jak se patří, 
že nám bude spolu prýmá  
o tom žádná, milí bratři. 
 
Uvítání mělo grády, 
dva přesmutní mniši prosí, 
k pomoci nás, své kamarády, 
najít třetího, co sutanu nosí. 

 
Stačí plnit úkoly,  
nedbat na únavu, 
udělat prostě cokoli 
a zachránit mu hlavu. 
 
Cestou sbíráme lampióny, 
plníme úkoly zadané. 
Já, ty, on, my, vy, oni. 
Společně všechno zvládáme. 
 
Buchty na cestu a zase příště. 
všichni jsme si poplakali, 
 že pojedem znova to je jisté, 
na to jsme si slovo dali.    
      

 Smajlíci 

 Bušáci 

 Teplí mniši 
 
už se na Vás těší!!!!!  
 
 
poznámka – vložit fotku mnichy

 
My a O2  dohromady, 
dokážeme nemožné, 
všechno s nimi moc nás baví 
zážitky jsou kouzelné. 
 
V dešti, sněhu, také v blátě 
závodíme, snažíme se vážně moc 
i když máme mokré gatě,  
nevoláme o pomoc. 
 
Rozdělat oheň pěkně v dešti, 
jíst pouze holýma rukama,  
hlava nám z úkolů třeští,  
loudíme polem a lukama. 
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   Teta Radka z 1. RS 
                                                      
 

Naše nová teta se jmenuje Radka M. 
Je jí 26 let, pracovala v podobném zařízení, ale daleko a 

měla tu práci moc ráda. 
Její předchozí zaměstnání byli :  administrativní 

pracovník, teta v Klokánku a učitelka mateřské školky. 
U nás v domově se jí moc líbí. 

K této práci přišla tak, že poslala svou žádost a životopis. 
Ještě ten den se tu dostavila k osobnímu pohovoru. 

Jsme moc rádi, že tu pracuje. Teta ráda hraje bowling, 
luští sudoku a osmisměrky, ráda čte 
a ráda chodí na procházky s neteří. 

Nemá ráda faleš, lži, podrazy, násilí, a řadu dalších věcí. 
Má kříženou jezevčici Kikinu. Jsme rádi že je zrovna u 

nás na skupině... 
 
 
 
 

                                    Barbara  a  Verča K.  z  1. RS 
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Pohádka o Frantovi…. 

Žila jedna matka, která měla syna Frantu. Ten byl velmi líný. Vůbec nechtěl uklízet. 
Stále ležel v posteli. Matka byla ze syna nešťastná. Do postele mu nasypala pytel 

blech. Blechy ho kousaly a kousaly. Franta z postele utekl. Od té doby se už 
v posteli neválel… 

 
A CO VY, DĚTI ??? 

NECHTĚLI BYSTE TAKY NĚKDY PYTEL BLECH ??? 

Vaše Natálka z 2.RS 

 

O naší malé nové Simonce...      

Jak přišla tak s námi moc nemluvila, no skoro vůbec nemluvila. 
Jsme moc rádi, že je na naší skupině.  
Když jsme se ji na něco ptaly, tak se pořád usmívala, 
ale už si na nás zvykla. Je na pokoji semnou a natálii, 
jsme celkem rádi i když pořád chrápe a nemůžeme se vyspat... 
je moc hodná a šikovná, máme ji rádi... 
                                                                                               Růžena G.     2. RS                                

    

 



Jak budu vychovávat své děti? 
Jednou jak vyrostu si přeji mít děti. 
Nemusí jich být moc, stačí jenom 
jedna holka a jeden kluk, to je vše. 
Já své děti budu učit k slušnému 
chování k lidem mladším, ale nejen k 
těm, ale i ke starším. 
Budu je učit, že nemají kouřit, že je 
to škodlivé a tak podobně. 
Doma budu hlavně dodržovat 
pořádek a čistotu. 
Každý den, kdy bude třeba, tak 
vyperu, aby moje děti měli čistě 
oblečené, 
ale také jim budu vařit, aby třeba, 
jak přijdou ze školy, měli uvařeno a 
tak podobně. 
No a hlavně, aby nekradly, protože 
jak se říká : krást se nemá. 
Tak to je zatím vše co bych asi 
dodala. 
 

Pa,  zase napíšu v brzké době. 
            Martina F.  z   3. RS 
 

 

 

 

Můj budoucí život a 
bydlení... 

Ani nevím, čím bych 

začala. Asi každý si 

představuje své bydlení 
jako v pohádce, a i já 

bych si to přála, ale jak 

se říká, bez práce nejsou 
koláče. Ve svém 

budoucím životě bych si 
přála mít určitě střechu 

nad hlavou, je jedno 

jestli to bude obyčejný 
byt v panelovém domě 

nebo rodinný barák, 
hlavně něco, kde bych si 

mohla složit hlavu 

kdykoliv se mi bude 
chtít. Dále bych si přála 

mít svůj byt, vybavený 
hlavně těmito věcmi : 

obývací stěna, sedačka, 

křesla, stůl, atd... 

Do kuchyně samozřejmě kuchyňskou linku, mikrovlnou 

troubu, prostě vše, co do kuchyně patří, ale co by to bylo 

za domácnost, kdyby v ní nebyla chlapská ruka? 
Samozřejmě hodného a milého chlapa, se kterým bych 
byla šťastná, aby hlavně pracoval a staral se, tak jako to 
v obyčejných rodinách chodí.  A až budu mít vše 

zařízené, je na řadě, pro mě ta nejdůležitější věc, na 

kterou se moc těším, a to jsou děti.  
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Moc bych si přála mít krásné, hodné, a hlavně zdravé 

děti. Ale děti opravdu až potom, co si vybavím svůj byt, a 

najdu hlavně šikovného a toho pravého tatínka, který se 
o nás postará. Děti bych chtěla mít aspoň dvě - holku a 

kluka, ale naopak nechci ,  aby měli dětství tak hrozné, 

jako některé děti z dětských domovů. A aby toho nebylo 
málo, tak jestli bude vše Ok, budou penízky, budeme celá 

rodina zajištěná, uvažovala bych o adopci malého dítěte, 
které je v dětském domově už od malička, a nikdy své 

rodiče nepoznalo. Protože děti bez rodičů je mi opravdu 

líto. Tak bych si jedno dítě adoptovala. Sice vím, že to 
vše není lehké, tohle všechno zajistit, ale doufám, že se 

mi mé kouzelné sny splní, a budu šťastná maminka se 
šťastnou rodinou!!  

To je vše !!! 

Vaše Jana J.  z  3. RS 
 
 
 

Ukončení 

projektu "ČÁP" 
Na svých vycházkách do 
Starého Města jsme sledovali 
dalekohledem život čápů v 
našim blízkém okolí. 
Zjistily jsme, že čápi odletěly v 
posledním srpnovém týdnu a 
to téměř současně ze všech  

 

                
 
 
 
 
 
 
míst, které jsme znali. Na 
dalekou cestu dobře připravili 
své mladé i sebe tak, aby let 
do teplých krajin vydržely. 
Poučili jsme se o tom, že čáp 
je pták, který si dobře 
pamatuje, kde hnízdil, a na 
své místo se každoročně 
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vrací. V našem případě měla 
rodinka dvě mláďata. 
V okolních vesnicích a 
městech jsme si při vycházce 
všímaly čapích hnízd,  
která jsou vždy postavená na 
dobře viditelném místě a 
nelze je přehlédnout . 
Monitorovali jsem ještě 
hnízda na těchto místech : 

Staré Město    2 mladá 

Stará Ves       2 mladé 

Žábeň            1 mladé 

Kozlovice     2 mladé 

Kateřinice     1 mladé 

Brušperk      2 mladé 

Při těchto aktivitách jsme 
vyhledávali i zajímavosti na 
internetu a kreslily jsme čápi. 
Rovněž jsme z papírů 
vystřihovali a lepily čapí 
hnízda. Tato celá akce nás 
přiblížila život vzácného ptáka 
a nový pohled na něj, který se 
dříve zaměřoval pouze na to, 
že čáp nosí děti. Dnes víme 
více o jeho výživě, životě a 
dalších zajímavostech. Své 

poznatky jsme ostatním 
dětem předávali přes 
domovský časopis, za dobrou 
spolupráci všem děkujeme.                                                                                                               
(Teta Iveta a teta Stáňa) 
 

Život ptáků v 
okolí DD 

Nový projekt 

   

 
Tento projekt je dvouletý a děti 
budou sledovat různé druhy 
ptáků v průběhu ročních obdobích. 
Mohou kreslit, sbírat semínka, 
stavět krmítka,fotit ptáčky a své 
poznatky shromažďovat. 
Na konci pak sestavíme menší atlas 
o ptácích v našem okolí. 
Potřebnout literaturu najdete na 
skupinách. 
Potřebné bližší informace na  
2. Rs u tety Stáni.  
                                                                                                                
Vaše teta Stáňa 2.RS 
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C4C Bowling Cup Ostrava 2009 

 

V sobotu 7.11.2009 se náš dětský 

domov spolu s jinými domovy 

zúčastnil turnaje v Bowlingu. Náš 

domov reprezentovali: Miloš Novák, 

Martin Mechel, Josef Mlýnek a Láďa 

Kala. Už po příjezdu ke své funkci 

hráčů a závodníků dostali kluci ještě 

jiné úkoly. Martin celou akci 

moderoval a Pepík s Milošem se 

starali o hudební produkci a ozvučení 

celé akce. Po příjezdu všech dětí, 

mezi kterými byli i kamarádi z 

Polského Těšína, si kapitáni, kteří byli 

ze společnosti DHL vylosovali hráče. 

To znamená, že jednotlivé družstva 

byly tvořeny dětmi z různých domovů. 

Při tomto turnaji šlo totiž né o 

vítězství, ale o navázání nových 

přátelství a poznání nových lidí, což 

se podle mého názoru podařilo. Ve 

vítězném týmu byl Láďa a Martin. Užili 

jsme si spoustu legrace a věříme, že i 

další rok budeme  

na takovou akci opět pozváni. 

     Mimochodem naši kluci - Pepa, 

Martin a Miloš jsou zváni jako 

organizátoři a modarátoři další akce 

do Brna a Prahy. 

 

teta Zuzka 
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od Jirky 

 

                                                 

 

       Ze zeměpisu:                                                                                                      

    Kde leží Kuba, Martine?"  
 Martin: "Kuba leží v posteli  
a má hroznej kašel!"                                                                                                                                           

                                                                                                                             

                       

                                  Pepíček rozbil okno, malý Honzík na něj volá: 
"Utíkej blátem, táta má bačkory..." 

 

                            DAVÍDEK  SE RÁNO CHYSTÁ DO ŠKOLY. 

"MAMI, JE DNESKA KRÁSNÝ DEN?" 

"PROČ SE PTÁŠ?" 

"ÁLE, PANÍ UČITELKA ŘÍKALA, ŽE SE Z NÁS JEDNOHO KRÁSNÉHO 

DNE ZBLÁZNÍ." 

"Mami, já jsem dostal 

poznámku, za něco, co jsem 

neudělal." "A co jsi 

neudělal?" "Domácí úkol."

  

   

 ………………

………… 
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                            Co    najdete   v příštím         

                                                       BUŠÁČKU?   

 

URČITĚ BUDEME OČEKÁVÁT VAŠE NÁDHERNÉ PŘÍZPĚVKY Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA 

NAŠEHO DOMOVA, PŘÍSPĚVKY VLASTNÍCH POCITŮ, NÁPADŮ A PODNĚTŮ.   

Chtěla bych poděkovat tetičkám, které také napsaly  příspěvky do tohoto čísla a 

doufám, že příští číslo bude ještě lepší a to díky Vás všech.  

ZA NÁŠ KECÁČEK  BUŠÁČEK  se těší   teta Jana G.   

 

MOŽNÉ TÉMA DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA :   

 MIKULÁŠ,  

 NÁVŠTĚVA O2,  VÁNOCE A DÁRKY,   

 SNÍH, ZIMA  A JINÉ…… 

            

 

 


