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• Vydání „kecáčku“ BUŠÁČEK  Vám milé děti , tetičky  a  strejdové 
připravili pod vedením tety  Jany G.  

• naši malí žurnalisté: 

 
• za 1. RS:  Barča a Verča K. 

• za 2. RS:   Honza 

• Za 3.RS :   Dušan 

• za 4. RS:   Růžena a Láďa 

• za 5. RS:  Gizela 

• za 6. RS:  Líba a Natálka 

• za 7. RS:   Katka 

 



                 TÉMA   J A R O  

 

•Jaro začíná 21.3. a končí 21.6. 
  
•Jaro je nádherné, protože začínají rozkvétat 
květiny.  Nádherná podívaná je na pampelišky, 
tulipány, narcisy…Začínají také  rozkvétat stromy 
nádhernými barvami.  Jaro je ale nevýhoda pro 
alergiky. Začíná být pyl. Je to nepříjemné nejen 
pro dospělé, ale hlavně pro děti. Nemohou moc 
chodit ven, protože jim pyl dělá problémy s 
očima, že jim slzí a mají pořád rýmu. 
                                                          5.RS Gizela 
 
 •I když se nám jaro nechtělo ze začátku ukázat 

a zima se nechtěla  vzdát, přesto se nakonec 
protlačilo. Začaly kvést první květiny, louky se 
zazelenaly a oteplilo se. I když si jaro tento rok 
s námi hodně pohrává, tak jsem moc ráda, že 
je tady.  Jaro je fajn,  můžu být hodně venku, 
prodlužují se dny a nemusím se už tolik 
oblékat! 
                                                               ??? 

VELIKONOCE 
Na velikonoční prázdniny jsem byla 
doma. Nevím, jak to probíhalo 
tady v domově, ale doma jsem 
skončila šestkrát ve vaně. 
Vyměnila jsem 6 triček, 6 kalhot a 
šestery  ponožky. Na velikonoce 
jsem nejvíce čekala, že se na mně 
vyřádí Igor a Víťa, ale bylo to úplně 
jinak. Ani se mně nedotkli. Buď už 
jsou na to velcí, nebo si řekli, že to 
stejně nic nespraví.  
                                         5.RS Gizela 



Kuličkiáda 

Jeli jsme tam s tetou Zuzkou a to já, 
Gizela, a bratři Alex a Viktor. První 
byla atmosféra super. Byla tam 
zábava. Sice jsme nevyhráli žádné 
umístění, ale jak se říká, není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
 Cvrnkání do kuliček je vážně 
zábava. 
                              4.RS Růžena  
 
 
 
 
 

 
 
 
MUZIKÁL 
Dne 5.3.2011 se uskutečnil muzikál Děti ráje v 

Praze od Michala Davida. Na ten jsme se vypravili 

brzy ráno vlakem. Jak jsme dojeli do Prahy, tak 

jsme se stavili na oběd. Hned po obědě jsme se 

vypravili na představení. Chvíli trvalo, než jsme 

divadlo našli, ale podařilo se. Muzikál byl velice 

dobře vymyšlený. Herci hráli s humorem, láskou a 

zpívali krásné písně. Celý muzikál trval asi 4 

hodiny, ale my jsme ke konci museli odejít, jinak by 

nám ujel vlak. Za celý den jsme se tak dobře bavili, 

že jsme unaveni večer lehli a spali.  

Pepíček: „Tatínku, dneska jsem ušetřil 20 korun!“ 
„Jo a jak?“ 
„Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem.“ 
„Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!“  

Vtip o škole – Před písemnkou. 

„Doufám, že nikoho 

neuvidím opisovat!“  

Z prostřední řady se ozve: 

„Taky doufáme.“ 

Vtipy od Libušky 6.RS 



Bowling 1.5.2011 
Tento den jsme si užili naplno kromě pár 

maličkostí, které se  udály. Ráno do oběda jsme 

pilně pracovali na úklidu jako včelky. Poobědvali 

jsme a po obědě jsme se připravili na cestu. 

Bowling nám začínal  v 16 hodin.  Měli jsme 

hodně času, tak jsme se procházeli kolem Olešné. 

Teta nám dala pauzu, abychom se usadili na 

lavičku, protože  kluci zlobili. A najednou jsme 

zjistili, že nám chybí Viktor. Spadl do Olešné a 

přitom se smál jako by mu bylo jedno, že je zima 

a prší. Kvůli Vikimu jsme se museli vrátit do 

domova, aby se Viki převlékl a pak už jsme museli 

na bowling  spěchat. Naštěstí jsme tam došli včas 

a dobře jsme si zahráli. Všem se hra líbila, kromě 

Natálky, protože se jí nedařilo hodit ani jeden bod. 

Naštvala se a do konce hry už nehrála.  Do 

domova jsme přišli akorát na večeři. 

 PS: všem se to hodně líbilo       

                                                        6.RS Libuška  

 
 
 
 

VTÍPKY OD LIBUŠKY Z 6.RS 
Počty v práci: 
Chytrý šéf-chytrý zaměstnanec= zisk 
Chytrý šéf-hloupý zaměstnanec=produktivita 
Hloupý šéf-chytrý zaměstnanec=postup 
Hloupý šéf-hloupý zaměstnanec=přesčasy 
    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
Počty v lásce: 
Chytrý muž-chytrá žena=románek 
Chytrý muž-hloupá žena=svobodná matka 
Hloupý muž-chytrá žena=svatba 
Hloupý muž-hloupá žena vysoké sociální dávky 
  . .  .  .  .   .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Vystoupí dvě blondýnky z auta a zabouchnou si 
zevnitř klíč. Jedna se zkouší dostat dovnitř pilníkem 
a druhá rukama. V tom začne hřmít a jedna říká: 
Ježíši, začíná pršet a my jsme nezatáhly střechu!“ 
  

ZUMBA 
Jednou jsem šla s Verčou, Barčou, Denčou, Pavlou a tetou 

Zuzkou a Radkou na Zumbu. Bylo tam skvěle. Tančily jsme tam 

různé tance, které nám paní cvičitelka ukazovala. Některé kroky 

byly fakt těžké. Byla tam i Krista, protože to tam navštěvuje 

každý týden. Užily jsme si plno srandy. Doufám, že to tam ještě 

někdy navštívíme. Chceme poděkovat tetě Zuzce, protože díky ní 

jsme se tam dostaly.  

                                                                 Martina 1.RS 



Pstruží 
Této akce se zúčastnila 6. RS společně 
s 3,. RS. A také jsme přibrali Kristýnu 
a Honzu. Moc se nám tam všem líbilo. 
Tato akce byla opravdu bomba. Zde 
jsme prožili pěkné chvilky s novými 
kamarády. Hráli jsme společné hry. Hry 
byly zajímavé a poučné. Tady jsme 
také oslavili Evičky narozeniny. Evičce 
jsme nachystali opravdovou oslavu se 
spoustou  balónků a pěkných ozdob. 
Evička dostala krásné dárečky, bez 
kterých se žádné narozeniny neobejdou. 
Také jsme měli nachystanou diskotéku. 
Konec konců jednou končí tedy i naše 
akce a mi jsme museli zase odjet do 
domova. Těšíme se, kdy pojedeme zase!! 

                                                                LÍba 6.RS 

Den plný soutěží 
Tento den jsme společně vymysleli 
(já, Natálka, Tiborek) pro všechny 
děti z domova sportovní 
odpoledne, abychom jim udělali 
radost. Jedna ze soutěží byla běh 
na čas nebo kreslení 
nejkrásnějšího obrázku. 
Samozřejmě jsme měli vše skvěle 
připraveno, i ceny byly.  
Hodnocení bylo rozdělení dětí do 
třech kategorií. Starší, mladší a 
školka. Všechny kategorie měli  
3 místa. Myslím si, že nejen děti si 
užily, ale i vychovatelé, kteří měli 
zrovna službu. Každý vychovatel 
měl od nás určené stanoviště s 
úkoly, co mají dělat a hodnotit.  
                                            Líba 6. RS 



Fotbal v Ostravě 
Vyjeli jsme brzy ráno a jeli jsme do 
Ostravy.  Strejda Kuba řídil podle 
GPSsky  a ta nás zavedla úplně 
někam jinam, tak jsme chvilku 
bloudili, ale dojeli jsme včas. Na 
místě jsme se šli zapsat a přišel 
tam i Láďa  K. z domu, aby nám 
pomohl v družstvu. V našem týmu 
začala vládnout panika strachu, že 
nemáme žádnou šanci. Měli jsme v 
týmu i holky. Rozehráli jsme se 
celkem dobře. První 3 zápasy jsme 
remízovali, pak na nás padla únava 
a už jsme prohrávali. Na vyhlášení 
výsledků jsme jeli do kina. Chceme 
dát velké díky strejdovi Kubovi a 
pořadatelům. 
                Ládík 4.Rs  a Honza 2.Rs 

Indiánské léto!! 

Přijeli k nám do domova dobrovolníci z Orionu. 
Byli moc příjemní a připravili si pro nás hry-

soutěže, trampolínu a indiánský tanec. Přijelo i 
k nám 18 dětí z DD Čeladná. Se třemi 

vychovateli -)paní ředitelkou, tetou a strejdou.  
Náramně jsme si to odpoledne plné zábavy 

užili. Na konci,  kdo chtěl, si mohl upéct 
špekáček. Ke špekáčku jsme dostali chleba, 

kečup nebo hořčici. Některé děti nám ukázaly, 
co se naučily na akci DD v pohybu s Hankou 

Kynychovou.  Celý den se nám moc líbil. 
Gíza 5.RS 



Poučné divadlo 

 
V neděli za námi přijeli až z 

Prahy herci z divadla, kteří 

nám zahráli, jak se nedostat 

dp finančních potíží. 

Pomocí jejich scénky 

„Martin a jeho finanční 

trable“ jsme se poučili, že 

než uděláme správný krok, 

měli bychom si všechno 

důkladně promyslet.  

Do jejich scénky jsme měli 

i příležitost zasáhnout  a  

povědět, jak bychom řešili 

různé Martinovi trable, do 

kterých se omylem dostal. 

Krystína P. byla hodně 

aktivní, tak se mohla vžít do 

hlavní role. Vystoupila jako 

Martin, ale tak jak by se ona 

finanční tísně vyhnula. Také 

vystoupili a mohli si zkusit i 

jiné děti (Dušan, Verča…) 

Bylo to velmi poučné a 

zábavné dopoledne. 

                     Líba a Kája 

6.RS 

Den Dětí 
Tak teď Vám děti povíme, jak se nám 

líbil Den Dětí!!! 

Na den Dětí se nám líbilo, jak k DD 

přijely velkééé auta. Byli to naši 

sponzoři HIT rádio Orion. Dělali s 

námi různé dětské hry. Všechny děti 

byly šikovní. Za splněné hry dostaly 

diplomy a různé hračky. Všem se to 

moc líbilo. Děkujeme za krásnou akci. 

Přejeme si, ať jsou tady zase na DNY 

DĚTÍ. Určitě se Vám ukážeme zase 

zdraví a soutěživí. 
                      Natálka 6.RS 



ÚKLID LESA SE STREJDOU 
BOŘKEM 
Byli jsme uklízet kolem skládky Frýdku- Místku. 

Byla tam 1., 2. RS  a domeček(7.RS). Po úklidu jsme tam 

opékali párky, hráli hry. Zúčastnily se i jiné domovy. Byla 

tam s námi teta Radka, strejda Bořek a Lukáš. Měli jsme 

se suprově. Nejlepší na tom bylo, že jsme opékali párky 

ten den i večer v domově. 

                                    Verča 1.RS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Náš Domeček 
Práce na zahrádce: 
Za každého pěkného počasí se staráme o naši zahrádku. 
Okopáváme záhonky, plejeme, kosíme trávu. Kluci se strejdou 
pečují o trávník a stromky,pravidelně zastřihávají větve, 
obstarávají hlínu, substráty a mulčovací kůru. Holky  společně s 
tetami pečují o záhony a květiny na našem domečku, o naše 
poctivě vypěstované růže a skalky,  které zkrášlují naši 
zahrádku. Na jaře a na podzim  se staráme o údržbu zahrady 
hrabáním listí,které odnášíme do našich kompostérů.  Občas 
se také věnujeme květinkám uvnitř naší vilky jako jsou 
strejdovy  masožravky. Nedávno jsme na naší zahradě vysadily 
nové bylinky,které se nám  hodí  jako koření do polévky. 
I když se nám někdy nechce pracovat,vždycky nás potěší 
pohled na to, jak naše zahrádka krásně kvete. 
                                                                      Klárka 7.RS 

 

Vystoupení v Domově seniorů 
Byli jsme vystupovat v jednom Domově seniorů u 
4.ZŠ. Tam jsme tancovali HIP_HOP: VER4A, Barča, 
Denča, Láďa. Aerobik:Verča, Denča, Pája. 
 Cukrárnu :Evička, Kristýnka, Alex, Viki, Janička, 
Ivánek, teta Dáša, Zuzka a Jana. Natálka pískala na 
píšťalku-Maličká sú. Izabelka říkala dvě básničky. 
Nakonec malí tančili svůj oblíbený tanec Jamba-
Jamba. A potom jsme rozdali babičkám přáníčka ke 
Dni matek. 
V druhém domově u 7. ZŠ jsme tančili latinsko-
americké tance: Barča, Verča a  Marťa. 
 Holka modrooká a Pásla ovečky tančili: Marťa, 
Natálka, Alex, Viki, Silvestr, Kristýnka, Evička, 
Janička, Stáňa, Markétka a Ivan. A zase malí tančili 
Jamba-Jamba. Pak jsme si na konci všichni společně 
zazpívali písničky. Na závěr jsme jim rozdali přáníčka 
ke  Dni matek a odjeli jsme do DD. Moc se nám tam 
líbilo a doufáme, že jim také.  Chci poděkovat, že to 
s námi tety nacvičily.  
                                                                     Verča 1.RS 
 
 
 
 
 
 
 


