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Vážení čtenáři,
přinášíme vám páté číslo časopisu MY, ve kterém se snoubí Apríl s Velikonocemi. Máme pro
vás žhavé novinky či aprílové předměty. Básničky jsme si vypůjčili z dětských stránek, ale
obrázky k nim nakreslily Emilka, Elena a Klára. Obrázky si můžete vymalovat dle fantazie. Lze
si je stáhnout i z webu školy spolu s dnešním číslem. Vtipy nám našla Alžběta. A křížovky jsou
od Vojty a Bětky. Věříme, že se vám dnešní číslo bude líbit a přinese vám příjemné naladění na
Velikonoce.
Vaše redakce

- - - - - - - -Žhavé dubnové novinky - - - - - - Od dubna je v počítačových učebnách,
povolen přístup na sociální sítě! Stačí
si jen zobrazit přístupové heslo
z našeho QR kódu.

Pokud se chcete přihlásit na svých
mobilních telefonech a nemáte data,
tak budete potřebovat název sítě a
heslo na wi-fi. Načtěte si QR kód a vše
objevíte.

Velikonoční básničky
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek.
Vajíčko si vymalujte dle své fantazie.

Komu já vajíčko daruju,
toho já upřímně miluju,
komu já vajíčko dám,
toho já ráda mám.

Více básniček najdete: http://www.vasedeti.cz/rodina-a-vztahy/tradice-a-zvyky/velikonocni-koledy-abasnicky/

Vtipy pro dobrou náladu:
Maminka vyjde ze dveří a ptá se Pepíčka: „Pepíčku, proč krmíš slepičky čokoládou?“
A Pepíček odpoví: „To aby snášely Kinder vajíčka."
Pepíček přijde ze školy a ptá se: "Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?"
"Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?"
"No, že jsem si vykoledoval pětku..."
Babička: „Brzy budou Velikonoce. Kubo, půjdeš na kočičky?”
„Těžko! Táta říkal, že mám na holky ještě čas.”

Aprílové předměty:
S účinností od 1.4. se uvažuje o přejmenování některých předmětů.
Např. Hudební výchova na Musical.ly; Výtvarná výchova na Kreslení s Hildegardou; Český
jazyk na Smsky rychle a snadno atd…
Pokud máte další zajímavé návrhy na atraktivní názvy předmětů, můžete nám je zaslat na
redakční e-mail.
Nejlepší návrhy uveřejníme v dalším čísle a autory odměníme.
Králíček k vymalování:

Velikonoční křížovka:
1) Anglická křížovka: doplň anglické názvy:
pohybovat se, stěhovat
se
slon
černá
modrá
opice
krokodýl
delfín
pštros
strýc
orel

2) Česká křížovka:
Jméno, jež má svátek 23.4.
Je menší než město
Vypálená obec během 2. sv. války
Předmět ve škole, jenž pracuje s počítačem
Upletená většinou z vrbového proutí je
Roční období v měsících březen, duben a květen
Den a ...
Barvíme ho do různých barev
Nástroj husitů
Dopravní prostředek, který jezdí jen v Praze.

Krásné prožití Velikonoc vám přeje redakce časopisu My.

