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Slovo úvodem 

 

 

 

Milí čtenáři, 

 

představujeme Vám nové vydání školního časopisu pod názvem ŠUMPERSKÉ 

SEMETRIKY .  

Redakční tým má v plánu vydávat časopis dvakrát do roka.  

Jelikož je pololetí za námi, přicházíme s prvním vydáním časopisu. 

Pojďte si díky příspěvkům v časopisu zavzpomínat na akce, které nás během 

posledních měsíců potkaly, a kterých jsme se zúčastnili. Máte možnost přečíst si 

články spolužaček, které své dojmy a postřehy sepsaly. 

Obsah jsme obohatili o rubriku s volnou tématikou, o křížovku a rozhovor. 

Snad se Vám bude časopis alespoň trochu líbit a pobaví Vás.  

Hezké počtení přeje 

Redakční tým časopisu ŠUMPERSKÉ SEMETRIKY. 

 

 

 

 

Poznámka: 

Každý z Vás se může stát členem redakčního týmu. Příspěvky a nápady do 

školního časopisu může vkládat každý z Vás. Budeme se těšit na vzájemnou 

spolupráci😊)))) 
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Naše aktivity a projektové dny 

 

 Den policistou 

Letošní první akce byla organizovaná pod záštitou 
Policie ČR. Vybraná děvčata měla možnost celé 
dopoledne strávit v dění policejního týmu. Na 
chvíli se staly členkami Policie ČR. Vyzkoušely si, 
jaké to je být policistkou. 

Co se ti nejvíce líbilo na akci????  

Všechna tři děvčata si akci pochvalovala, líbilo se 
jim, že se setkaly s novými lidmi. Nejvíce je bavila 
střelba ze zbraně. 
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 Projekty ve spolupráci s pracovníky vily Doris Šumperk 

 

S pracovníky vily Doris jsme měli možnost se setkat vícekrát během prvního pololetí. Nejdříve 
jsme zavítali do obce Vernířovice, kde se v nádherné přírodě nachází středisko ekologické 
výchovy Švagrov.  

Bylo zde pro nás připraveno nečekané překvapení:-))) 

 Nejen, že jsme se setkali se skvělými lidmi, ale také jsme se díky přednáškám dozvěděli, jak 
ekologicky zpracovat odpad a jak ho správně třídit. A protože nám přálo i počasí, vyšli jsme 
ven do terénu. Procházka lesem byla okořeněná  ekologickým kvízem. 

To však nebylo vše.  

Díky nápadům a také trpělivosti Aničky a Magdičky i ostatních členů týmu Vily Doris jsme si 
mohli z recyklovaných materiálů vyrobit svůj vlastní deník s fotografiemi. Zpočátku to byla 
práce krkolomná, ale výsledek stál za to. Máme každá krásný památeční deníček. 

A aby toho opravdu nebylo málo, strávili jsme spolu ještě dalších pár dní.  Vyrobili jsme si 
vlastní úžasná, jedinečná a originální trička.  

A teď perlička na závěr!!!! 

To, že se staneme mediálními hvězdami, nečekala žádná z nás. Holky z “Dorisky“ nás naučily 
taneční kreace a poté s námi natočily pár záběrů, ze kterých nakonec vznikl bombastický 
videoklip, který mimochodem můžete vidět na našich stránkách, v sekci “Novinky“.  

Děkujeme moc za báječně a kreativně naplněný čas a za trpělivost pracovníkům vily Doris. 
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Vzpomínka na Švagrov  
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 O zpestření výuky se postarala p. Keprtová z Poradny zdraví Šumperk 

 

Paní Keprtová nás několikrát navštívila v dětském domově a poskytla nám nejen cenné 
informace, ale i rady a poučení do života. 

Hlavní témata jejich přednášek se týkala výživy a poruch příjmu potravy, rizik spojených s 
užíváním návykových látek, kouřením, kyberšikany, včetně sexuálních poruch chování. Naučila 
nás také, proč a za co si máme vážit si sama sebe.☺☺☺ 

Do svých přednášek nás aktivně zapojovala, mohly jsme se k tématu vyjádřit, pracovali jsme 
ve skupinách. 

 

 Kouříš, 

 kouřím,   

 kouříme?  

 

Bulimie 

Anorexie 

Drunkorexie 

Ortorexie 

         a jiné poruchy 
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 Kohezní pobyt   

Chata Sokolka v Koutech nad Desnou  

V listopadu nás děvčata, ale i 
učitele a vychovatele čekal pobyt 

na horách😊 a to v Koutech nad 
Desnou.   

Hlavní program byl vytvořen s 
pomocí pracovníků SVP Moravský 
Krumlov. Seznámili jsme se 
s úžasnými lidmi, kteří pro nás 
připravili spoustu zábavy a her. 
Užili jsme si společné chvíle, 
povídali si, malovali, hráli různé 
hry samostatně i ve skupinách. 
Počasí nám přálo a tak jsme mohli spoustu času strávit v okolní přírodě a v lese.  

Hned první den nás čekala (pro někoho velmi těžká) zkouška a tou byla stezka odvahy. Projít 
lesem v naprosté tmě vyžadovalo hodně odhodlání. Tomu, že se stezka odvahy bude opravdu 
konat, nikdo nechtěl věřit. Po setmění jsme ale opravdu zamířili do lesa a tam jsme (někdo 
raději v doprovodu) prošli stezkou odvahy.   

Byl to opravdu silný zážitek, na který některá děvčata dlouho nezapomenou. 

Druhý den našeho pobytu jsme, kromě dalších zajímavých her, strávili podvečer u táboráku. 
Opékali jsme buřty, zpívali písničky v doprovodu p. Poláka. Na závěr nás čekala večerní 
diskotéka s překvapením .   

Poslední den jsme si jako závěrečnou aktivitu napsali dopisy, které nám měly být poslány 
v době vánoční, abychom si vzpomněli na všechny báječné zážitky. 

 
 



8 
 

Autentické zážitky děvčat 

 

 Pobyt v Koutech  

Asi týden před odjezdem jsem se docela těšila, že vypadnu 

někam mezi lidi, a že si to s ostatníma holkama užiju.  

Překvapily mě aktivity s pracovníky z Krumluva, kteří pro nás vymysleli fajn aktivity, které byly 

užitečné, aspoň já si to myslím.  Jde mi o to, že s námi spolupracovali po psychologické stránce, 

jelikož mě psychologie a duchovní pocity přitahují, tak jsem s tím rozhodně neměla problém. 

Byla jsem na pokoji s Maruškou, s kterou jsem i ve skupině a na pokoji v DDŠ, takže jsem s ní 

žádný problém neměla. Bylo fajn, když jsme nemusely vstávat tak jako do školy, ale mohly 

jsme si o nějakou tu půl hodinku – tři čtvrtě pospat. Byl tam s námi taky náš vychovatel pan 

Hužvar Roman, se kterým jsme se fakt nenudily. Málem bych zapomněla na taky fakt super 

zážitek. Měly jsme tam stezku odvahy, která určitě nesměla chybět. Šla jsem ve trojici s 

Toničkou a Natál, protože jsme se docela bály. Když už jsme přišly na řadu, šly jsme do toho, 

když v tom nás vylekal pan Žovinec, který na nás vybafl. Fakt jsem se dost lekla. Spadly jsme 

spolu s Natál, ale u toho jsme se i zasmály. Taky jsem ji pak kousla do ramene, haha.  Já osobně 

jsem si to užila, ale čekala jsem, že to bude horší, a že mě nikdo nenajde. Ale za to jsem se 

nařvala v lese tak, že se asi všichni medvědi lekli a pak někam daleko zmizeli. Na konci stezky 

jsme si vylosovaly papírky, na kterých jsme každá 

měla něco napsaného. Já tam měla citát o 

vysněném snu, a abych si za ním šla. Už nevím 

přímo, jak to bylo napsané, ale musím říct, že se 

to ke mně dost hodilo. 

Abych to vše zhodnotila, tak bych chtěla ke 

všemu říct, že mě to tam bavilo a bylo to fajn 

a i na to, jaký jsme někdy kolektiv holek, tak 

nás nakonec všechny chválili.      

       Napsala Renča Stojková, 8. třída  
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 Chata Sokolka v Koutech nad Desnou  

Ráno 8. 11. 2021 v 6:30 hodin jsme vstávaly a 

začaly jsme se připravovat na cestu. Oblékly 

jsme se  a šly na snídani. Na chvíli jsme musely 

jít do školy, potom si nás vzali učitelé. Všichni  

jsme si dali tašky do dodávky k panu Polákovi a 

vyrazili jsme z kopce pěšky na nádraží. 

Jen tak tak jsme došli tady v Šumperku na nádraží 

a šli jsme rychle na vlak, který nám jel kolem 10. hodiny. Dojeli jsme do Koutů, vystoupili 

jsme z vlaku, a šli jsme na chatu Sokolka. Cesta na chatu nebyla sice ze začátku úplně dokonalá, 

ale pak, když už jsme přešli silnici, tak už to bylo v pořádku. 

Přišli jsme všichni na chatu a začali jsme se ubytovávat. Já jsem byla na pokoji s Bárou 

Mikovou a Bárou Dolínkovou. Za mě... jsem si vybrala ty nejlepší holky na pokoj, protože s 

nima jsem se fakt strašně moc zasmála a byla jsem ráda, protože takhle dlouho jsem se už 

nezasmála jako s nimi. 

Jen co jsme se ubytovali a vybalili věci atd.... tak byl oběd, no opravdu nic moc. 

Dále jsme měli nějaké ty aktivity. Bavilo mě to, ale jenom mě štvalo, že jsme skoro vůbec 

nebyli venku, a že skoro vůbec jsme neměli mobily. Chtěla jsem si třeba něco vyfotit do mobilu 

a nemohla jsem, protože vždycky jsme dostali mobily, až byla tma a už nebylo co fotit. 

Jěště něco, co musím pochválit, sice asi to je jenom jedna z pár věcí, co se mi tam na tom všem 

líbila, tak určitě stezka odvahy. Ta byla úplně pecková, moc jsem si tu stezku užila. Šla jsem s 

Mirkou a Eliškou. Ony sice hodně křičely, ale tak to mě nevadilo. 

Taky bylo hodně aktivit, kdy se chodilo do lesa, běhalo atd... to mě taky moc bavilo, ale bylo 

mokro a v lese se to furt strašně klouzalo, ale všechny ty aktivity, co tam byly za ty 3 dny, tak 

jsem si neskutečně moc užila. 

Největší zážitek, co tam mohl být, tak byl určitě pan Dolníček, 

který přišel na diskotéku v šatech a podpatcích. Myslela jsem, že 

špatně vidím, když přišel, ale úplně jsem se začala smát... 

Před  diskotékou jsme i opékali, a to mě taky moc bavilo. Většina 

zpívala s panem Polákem nebo si povídala. Tenhle večer jsem si 

moc užila. 

Poslední den jsme se už jenom nasnídali, sbalili jsme si věci a uklidili chatu. 

Potom jsme šli na nádraží a zase jsme nastoupili do vlaku a odjeli jsme směr Šumperk.        

     napsala Pavlína Červená, 8. třída                                                                      
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 Trip Kouty Nad Desnou….. 
 

I was at the cottage Sokolka, I was there for three days.  

Those three days we played games, we were out doing activities. 

I was in the room with Cindy and Mariana. 

The best food was always breakfast, we could choose more food. 

I liked the horses that were there and the forests, because there 

were colorful trees in that forest. The disco was nice, the 

teacher made himself a woman, he changed into a dress and he had 

make-up. Otherwise I liked you there…   
 

Napsala Eliška Rácová, 7. třída 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trip to  Kouty nad Desnou  
 

we took the train to the Kouty and then we walked to the 
cottage Sokolka. 

I was in the room with Elishka and Cindy. It  was  perfect. 

the best were breakfast. we could have chosen more food. 

I liked the activities , the disco was good 

Mr. Teacher made a joke, he  dressed up as a singer. it was 
nice, but i was tired.  
 

Napsala  Marianna Gurgul‘ová, 7. třída 
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 Madagaskar 

Tato akce byla zaměřena na poznávání jiného kontinentu, životního stylu tamních obyvatel, jejich 
zvyklostí, přípravy jídla.  

Mnoho z nás nevědělo, že tato krásná země je na jednu stranu i zemí velmi chudou. S naší školou jsme 
zavítali do místního šumperského kina, zhlédnout dokumentární film o 
Madagaskaru.  

Na základě této akce si pro nás učitelé naší školy připravili zajímavý program 
přímo ve škole. Vyráběli jsme papírové tašky a zdobili motivy z Madagaskaru, 
ochutnávali jsme exotické ovoce, tvořili projekt zaměřený na ekologickou 
situaci na Madagaskaru.  

Dále jsme se snažili uvařit jídlo z rýže a surovin typických pro tuto Zemi. No, 
sehnat suroviny z této lokality není u nás v ČR jednoduché. Proto jsme trochu 
čarovali, a pokusili se alespoň částečně napodobit tamní exotickou kuchyni. 
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 Ve škole jsme s učiteli pracovali na výzdobě naší školy.  

 

Podzimní tvoření nás bavilo, tvořili jsme kytky z padaného listí, z kaštanů a jiných darů přírody. 
Naučili jsme se také tvořit věnce a vyrábět malé papírové draky.  Naše výrobky tak okrášlily 
prostory školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při vánočních dílnách jsme se zaměřili na tvoření 
spojené s vánoční výzdobou školy. Malovali jsme 
obrazy, vyráběli svícny a vánoční přáníčka.  

Další skupinka děvčat měla za úkol připravit něco na 

zub , tedy pohoštění na vánoční besídku.  
Mimochodem… moc se jim to povedlo mňam.  

A besídka… ta byla opravdu 
vydařená. 
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 Vánoční výlet do Olomouce 

 

Pár dní před Vánocemi jsme si s děvčaty, které ještě neodjely na dovolenku, udělali výlet do 
Olomouce. Byla zima, ale výlet se podařil.  

 

 

 

 

 

 

Dopisy  

JEŽÍŠKOVI  

 

Milý Ježíšku, 

moc si přeji ... abych byla se svou rodinou, aby mi všechno ve škole šlo..... a  pro mé miminko 
jen to nejkrásnější, abych byla se svým přítelem .. nejšťastnější v životě.... ! A jinak, krásné 
prožití svátků vánočních, pohodové chvíle v kruhu rodinném a ať pod stromečkem najdete 
přesně to, po čem toužíme .. !  

Děkuji  
Andrea Sivaková 
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Barbora  | Vyhlídka 1  | 787 01  Šumperk  

 

Milý Ježíšku, 

myslím, že jsem byla po většinu roku hodná a někdy protivná, učila se ve škole a pomáhala  na 

domově.   

Jelikož se blíží Vánoce, chtěl bych tě poprosit o některý z dárků, které si moc přeji. Jsou to  

Mobilní telefon iphone 8 plus, a reproduktor  s mikrofonem. Předem moc děkuju, i když nevím, 

jestli mám vůbec nějakou šanci. Ale tak to už  je na  tobě, jestli mě mé přání splníš.  Ale chci, 

aby moje rodina byla zdravá, to je moje největší přání. Jsem moc ráda, že  jsem se mohla 

narodit. Jsem ráda, že mi dala  život, jsem moc moc moc moc ráda, že jsem mohla skončit tady, 

kde jsem skončila, protože jsem si uvědomila mnoho věcí. Asi to tak i mělo být ….  the end  

 

 

 

MILÝ JEŽÍŠKU,  

CHTĚLA  BYCH  DOKOČIT ŠKOLU  A VYUČIT SE. 

PAK CHCI ZA MOJÍ  RODINOU  A  SKONČIT ÚSTAVKU. 

ZAČNU POMALU KOČIT BOŽENA DUNKOVÁ 

 

 

          🎅 Milý Ježíšku....🎅 

 

       blíží se rok 2022, já bych chtěla, aby tenhle rok byl o něco lepší než byl. Chtěla bych, aby 

všechno bylo jiný. Ať je moje rodina, mojí blízcí a mí kamarádi, ať jsou šťastní v novém roce. 

Ať jim nový rok donese hodně lásky, štěstí a zdraví ...... 

Na Vánoce mám hodně přání a dárků, jenže jediný dárek v mém životě je moje rodina. 

👨👩👧👧 Chci dárek, který se nedá koupit ani zabalit...🎁   Mariana  
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Milý Ježíšku 
Za necelý měsic tu máme rok 2022 a já bych si přála pár změn na sobě. Nevim 

kde začít, ale někde začnu. Těch změn je asi trochu víc a pár přání. Tak já začnu 

u přání, nepřeju si nic kromě toho, aby byla celá moje rodina zdravá a šťastná. 

Ještě jedno přání přeju si a věřím v to, že to dopadne dobře. Přeju si, jak půjde 

moje sestra rodit, aby to dopadlo všechno dobře, aby jí nenastaly žádné 

komplikace nebo tak něco. 

Teď tu změnu. Chtěla bych změnit chování k jinačím holkám. Skoro se všema si tu 

sice rozumím, ale je tu pár výjimek, kterých mi už je aji líto, a proto jsem si 

uvědomila to, že nejsi frajer, když si dovolíš na slabší holku, která se tě bojí. 

Uvědomila jsem si, že je to ubohost, a chci se dočinit toho, že už to dělat nebudu. 

Tak a naposled chci poděkovat všem vychovatelům,  učitelům, paní ředitelce a 

všem dalším za to, že vždycky, když jsem potřebovala, tak mi ve všem pomohli a 

nevykašlali se na mě vždycky, když jsem si myslela, že je všechno ztracené, tak 

všichni mi v tom pomohli. A za to všechno bych vám chtěla poděkovat a cením si 

toho, že jste se na mě nikdy, jak jsem potřebovala, nevykašlali. Děkuji vám za 

všechno. Všechno přeje a děkuje Eliška.. 

 

 

 

 

Milý Ježíšku  

chtěla jsem říct, že v živote se mi hodně věcí podařilo a teď se mi podařilo hodně. 

Jdu domů nastálo, chovám se slušně, dala jsem se nahoru a chtěla bych poděkovat 

všem, co mě dali někam jinam než před tím.  

Nezapomeň, že Ježíšek se narodil v chlévě, takže se vykašli na vánoční úklid, ať se 

cítí jako doma 😘 

Vanesa Grundzová 
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Milý Ježíšku, moc bych si přála, aby letošní 

rok byl ten nejlepší na svetě. Abysme byli 

všichni pohromadě já, mamka, taťka, 

druhý taťka, můj přítel a bratr. A nikdo 

jiný, prostě chci, aby to takhle bylo. 

Abysme byli všichni spolu, tak jak jsem si 

přála minulý rok. Aby tam byla i moje 

sestra, ale to už si teď nechci přát, protože 

mi moc ublížila, a nechci, aby mi zkazila 

Vánoce. Tento letošní rok bude nejlepší ze 

všech, a jesli mi to splníš, tak ti budu moc  

vděčná  

Markéta Esterková 

 

 

MÍLI JEŽISKU  

za chvíli bude rok 2022 a já bych  si tady ten rok přála, aby se mi narodilo krásné miminko, 

zdravé a abych dala porod. A to dám haha. Asi ještě bych si přála, abych byla šťastná, jak jsem 

furt. Aby moje rodina měla samé štěstí v životě, abych se netrápila. Já si přeju, abych všechno 

zvládla, abych se brzo dostala domů z dětského domova, abych byla šťastná se svým 

miminkem. 

Ještě jsem ráda, že jsem se změnila. Sama jsem z toho překvapená, že už neutíkám, že se 

snažím haha. Jsem ráda, že se se mnou baví můj taťka, že mám jeho oporu a vím, že to všechno 

zvládnu, to je moje přání. Doufám, že se mi splní. 

S PŘÁNÍM MIROSLAVA ŠVIHROVÁ  
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Rubrika – volné téma 

 Do této rubriky jsme zařadili příspěvek od Alexandry Čonkové z 8. třídy, která 
článek sepsala a nakreslila obrázek. Navázali jsme tak na naše podzimní čtení 
s knihou Gump, o psovi, který naučil lidi žít.  

 Shodou náhod jsme se učili v dějepise a v literatuře o historickém období, 
konkrétně o vládě Marie Terezie. K představě, co se v období dělo u dvora a 
co se nosilo, jsme zhlédli film, který vysílala ČT 1.  Příspěvek vytvořila Natálie 
Bargelová z 8. třídy. 

 Další článek se dotýká nejvřelejšího citu -  a to je láska.Na toto téma se 
zamyslela a článek napsala Helena Balážováz 8. třídy 
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GUMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa 

Gumpa. Příběh o cestě plné překážek a pastí,o 

lásce, která má sílu dosáhnout až  

za duhový most, o neochvějné psí obětavosti 

položit život za svého páníčka, o naději, kterou 

nespoutá ani ten nejpevnější řetěz, ale také o 

zvířecí moudrosti, která nám lidem otevírá oči. 

Gump přináší syrový a autentický příběh, 

vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se 

celý svůj život věnuje záchraně týraných psů. 

Autor se setkal s trýznivými psími osudy a s jejich zážitky, nad kterými někdy 

zůstává rozum stát. Touto knihou chce lidem otevřít oči a ukázat jim, že každý z 

nás může pomoci, pokud si začne všímat dění kolem sebe. 

Knihu doplňují krásné akvarelové ilustrace Weroniky Gray a fotografie lidí a psů, 

kterými se autor v příběhu Gumpa inspiroval. 

Obrázek  Gumpa – nakreslila Alexandra Čonková 
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Marie Terezie 

Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, německy 

Maria Theresia Walburga Amalia Christiana, z rodu Habsburků byla 

arcivévodkyně rakouská, královna uherská, královna česká a markraběnka 

moravská atd. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. 

 

Manžel:  Frantisek I. Štěpán Lotrinský  

František I. Štěpán Lotrinský byl lotrinský vévoda, těšínský kníže, toskánský 
velkovévoda a císař Svaté říše římské. Se svou manželkou Marií Terezií byl 
zakladatelem habsbursko-lotrinské dynastie. 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/marie-terezie/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/lide/marie-terezie/
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#LÁSKA_🖤 

 

 

Mnoho lidí vlastně ani neví co to je.... 😐 

Mnoho lidí v ní nevěří 💔 a mnoho lidí jí neumí vyjádřit 🙃 

Přitom je to tak prosté😜 

Najít člověka, kterému se otevřeme a ukážeme mu jací doopravdy jsme, ukážeme mu naše sny a 

tajemství 🤭🌙. 

 

Mnoho lidí se bojí zamilovat, ale proč? Kvůli zlomenému srdci 💔, křivdám a zklamání?! 🙂 

No bohužel ani problémy se sami nevyřeší 🤔 

tak jako zlomené srdce se samo nezahojí 😷 

Tak jako jizva na duši se nezacelí tak ani naše cesta nezmizí 🙄 

Ale takový život už bohužel je.... 🙋♀️ 

 

Neříkám že to je správné, ale k životu již patří něco špatné 

Náš život je jako roční období 🌏 

Chvíli svítí sluníčko ☀️chvíli nám zaprší nebo se objeví bouře ⛈️ 

Ale opět se vyjasní 🌥️a někdy taky zamrzneme na jednom místě 🙊 

Třeba jen proto, že nevíme jak a kam dál 😐🖤nebo jen potřebujeme nabrat síly, abychom mohli opět 

pokračovat ve svém životě ❤️🖤 
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Rozhovor s osobností       

 

 

Položili jsme pár otázek oblíbenému učiteli naší školy, a to p. učiteli Pudilovi. 

Za odpovědi děkujeme 

 

 1.) Jaké máte koníčky? Co rád děláte o volném čase? 

Od té doby, co jsem přešel z domova do školy, mám, ať je to divné, mnohem, 

mnohem méně volného času, takže se svým zálibám mohu věnovat podstatně méně, 

než dříve a než bych chtěl a především potřeboval. Je to především malování, což 

je pro mě něco mnohem víc, než jen koníček. Je to v podstatě nutnost, kterou k 

životu potřebuji a bez níž jsem nešťastny a NEsvůj. Dále to je poslech muziky a 

sportovní aktivity + samozřejmě členové rodiny, kteří jsou srdcově na prvním 

místě!!!  

 

2.) Jakou máte oblíbenou hudební skupinu? 

Těch je spousta a spousta a vím, že jejich názvy tady nikomu nic neřeknou, ale když 

jste se ptali, tak alespoň několik - F. Zappa, Pink Floyd, King Crimson, 

Gong, Emerson, Lake & Palmer, YES, J. Hendrix, Cream, Atomic Rooster, 

Nice, Gentle Giant . . . a další a další a další . . . . . . 
 

3.) Co Vás přivedlo k práci tady na domově? 
 

Osud. 

 

4.) Jaké máte přání - co si přejete nejvíce? 

Těch je zase mnoho a mnoho . . . . Ať je skvěle a úžasně všem lidem, které mám 

rád a i všem dalším, kteří si to, byť jen trochu, zaslouží . . . . 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Křížovka pro zábavu 

 

1.          

2.          

3.          

4.          

     5.     

  6.        

   7.       

   8.       

 

 

 

1. Zimní svátky   

2. Samice koně 

3. Bouzov je …… 

4. Ski …. jsou česky 

5. Vzor přídavného jména 

6. Opak nemoci 

7. Dílo K. J. Erbena 

8. Období 4 neděl před Vánocemi nazýváme…….. 

 


