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Jaro v lese, ilustrátorka Terezka



Březen – jaro v přírodě

• V březnu je příroda taková smutná.
• Všechno taje a každý je po zimě rozmrzelý a unavený.
• V polovině března už je sníh roztátý. Vyráží 

první sněženky a bledulky.
• Všechno je rázem zelené!
• I vlaštovky, divoké husy a spousta jiných ptáků se vrací z jihu.

Maruška



Ilustrace - Terezka



Jaro vystrkuje růžky (fotografie žáků 4. třídy)

Už rostou i kočičky!!!

Poznáte všechny rostliny??
Fotografka Lucka



Fotograf Martin 3x a jedna ze školní zahrady, poznáte která?



JARO kovidové

Jaro už je zase tu,
kovid stále v rozkvětu.

Necítí žádné vůně, 
Ten, kdo s kovidem stůně.

Poběž ke mě blíž ,
co dostaneš, uvidíš.
Jaro už je zase tu,

zavřeli nás v okresu.
Společně to zvládneme,

anebo se zblázníme.

JARO

Jaro už je zase tady,
hodilo se do parády.

Všude samý květ,
kdo by to byl řek.
Včela radost má,
snad se jí to zdá.

Jaro už je zase tady,
ať je letos bez závady.

Verše o letošním jaru:
Maruška



Michal radí cyklistům: 
POZOR PŘI JÍZDĚ NA KOLE NA 
BEZPEČNOST A NA TYTO 
DOPRAVNÍ ZNAČKY!!

NA KOLE JEZDÍME V PRAVÉM JÍZDNÍM PRUHU!!!

NEJEZDÍME NA CHODNÍKU A MÍSTECH 
URČENÝCH PRO CHODCE!!

CYKLISTÉ NA PŘECHODU VEDOU KOLO VEDLE SEBE!!

Mám na hlavě vždy helmu!!
Cyklisté nejezdí vedle sebe!!

Při jízdě dodržujeme za sebou rozestupy 2m!!!

Znáš tyto dopravní značky??

Nápověda: Stůj, dej přednost v jízdě, nerovnost na vozovce, pozor semafor, pozor přechod pro chodce, železniční přejezd bez závor, přechod pro chodce



Rozhovory – redaktorka Barunka

Co nás zajímalo? 

Jak trávíš volný čas, co děláš? Jaký sport máš nejraději, proč?

1.spolužačka:
Jmenuji se Pája .Volný čas trávím na zahradě. Většinou si tam kopu s míčem nebo skáču 
přes švihadlo. Mám nejraději sport fotbal. Baví mě hrát zápasy.

2.spolužák
Jmenuji se Michal. Nejraději sportuji. Mám rád fotbal, běh a jízdu na kole. Volný 
čas často trávím se svým psem. Učím Bellu reagovat na povely: sedni, lehni, pac. Budou jí 
3 měsíce.

3.maminka
Jmenuji se Jana . Volný čas trávím čtením knížek. Baví mě volejbal a bedminton.

A CO VY? MŮŽETE NÁM TAKÉ NAPSAT!!



A tuhle znáte??

Hra – Cilkulárka
Pravidla hry jako u vybíjené, jen se změnami, a to:

• Když vás míč trefí do ruky, dáte si ruku za záda.
• Když vás míč trefí do nohy, musíte skákat po jedné noze.
• Když vás míč trefí do druhé nohy, musíte se plazit.
• Když vás míč trefí do trupu nebo hlavy, vypadáváte.
• Když někdo ze vzduchu chytí míč, který jste hodili, vypadáváte.

Michal



Lívance

Ingredience
20 g droždí
špetka soli
1 lžíce rozpuštěného a vychladlého másla
500 ml vlažného mléka
2 lžíce krupicového cukru
300 g hladké mouky
2 vejce

marmeláda na potření
šlehačka ve spreji  na ozdobení
olej na smažení

Postup
Nejdřív si připravte kvásek. Do misky dejte 200 ml 
vlažného mléka, lžíci mouky, 2 lžíce krupicového cukru a 
droždí. Zamíchejte a nechejte vzejít kvásek. Zbylé mléko 
smíchejte s vejci,  moukou, solí a máslem. Vmíchejte 
vzešlý kvásek a umíchejte v řídké těsto. 
Těsto nechejte asi 45 minut na teplém místě kynout.
Na lívanečník dejte trochu oleje a rozehřejte. Do 
každého dílku nalijte  těsto a po obou stranách upečte. 
Teplé lívance potřete marmeládou, ozdobte šlehačkou a 
ihned podávejte.

TEREZKA – vítězka 

kuchařské soutěže



Koumák Pája: DÁŠ TO ?? 



Pokud nám chcete něco napsat, poslat 
nápady, napsat výsledky rééééébusů, pište , 
vždyť nás znáte!!


