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 Sláva nazdar výletu, jdeme do finále!!! Ač se to může zdát 

neuvěřitelné, je to tak drazí přátelé, věrní čtenáři, aktivní 

přispěvatelé, domácí vyučovatelé a vůbec všichni účastníci 

nouzového školního provozu. Máme tady poslední karanténní číslo 

našich jedinečných Hruškovinek (opět na 14 stranách), neb se zdá, že 

příští týden vypukne akce „pokoronaškola“. Věřím, že to bude jízda a 

fičák, věřím, že jsme všichni zvědaví, jak to bude probíhat, věřím, že 

nás čeká zajímavě strávený závěr tohoto školního roku. Doufám, že se 

těšíte, i když možná ani nevíte na co, či na koho ☺? Inu, nechme se 

překvapit výsledkem, štěstí prý přeje připraveným.  

     PřÍsPěVeK PRVNÍ – …. Májový měsíc …… 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 

 

Nelze psát o dění v květnu bez úvodního naladění krátkým 

úryvkem z nesmrtelného díla K. H. Máchy – Máj. Věřte nebo ne, kus 

této básně jsme si v dobách školní docházky museli povinně vtisknout 

do paměti a u řady jedinců ulpěla stopa dodnes (o slovo se hlásí např. 

moje závity šedé kůry mozkové ☺). Tááááák a máme tady výzvu číslo 

jedna. Milé děti, zkuste zjistit, kdo ve vašem okolí si vybaví verše 

https://www.youtube.com/watch?v=l1Oedp-P7Ew&fbclid=IwAR0MqzKom_D5Tj64ckeuDox1txbYUHHkda0fQVnhVVyXuqUK82EvAsSJfL4
https://www.youtube.com/watch?v=l1Oedp-P7Ew&fbclid=IwAR0MqzKom_D5Tj64ckeuDox1txbYUHHkda0fQVnhVVyXuqUK82EvAsSJfL4
https://www.youtube.com/watch?v=l1Oedp-P7Ew&fbclid=IwAR0MqzKom_D5Tj64ckeuDox1txbYUHHkda0fQVnhVVyXuqUK82EvAsSJfL4


z této básně? Poproste dospěláky o chvilku poezie, možná si opravdu 

vzpomenou a budete koukat, jaké poklady je schopna jejich mysl 

uchovávat. Bavte se a smějte se a hlavně nezapomeňte na potlesk, 

jako v Národním ☺.  

Teď už pěkně popořadě. Prvního května má narozeniny moje 

sestřenice ☺. Jinak je toto datum samozřejmě důležité proto, že je 

oslavou Svátku práce (https://cs.wikipedia.org/wiki/Svátek_práce). 

No, a protože se tento svátek slaví volnem, a dle slov Karla Hynka 

v úvodu, je lásky čas, využívá ho řada zamilovaných osob k líbání se 

pod rozkvetlými stromy. Našla jsem, že ženám má takový polibek na 

prvního máje zaručit svěžest, mladost a vitalitu po celý následující 

rok, ovšem pozor pod podmínkou (jako z pohádky) - musí to být 

polibek z opravdové lásky.  Jo a prý "Žena nepolíbená v máji, uschne 

a je v háji" ☺.  

Čtvrtého května má svátek Florián. Svatý Florián to neměl 

v životě jednoduché a stal se patronem řady profesí, které souvisejí 

s ohněm, tedy kromě hasičů, např. i kominíků. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-

tamtam/219553110030022/obsah/699978-pod-ochranou-sv-floriana 

Oficiálně je tento den veden jako Mezinárodní den hasičů, což 

ostatně řada z vás moc dobře ví, protože aktivně navštěvuje kroužek 

dobrovolných hasičů pro děti přímo v Hrušovanech. Tímto přejeme 

všem hasičům hlavně klidnou službu ☺.    

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-

rano/420236100071042/obsah/765583-beseda-dobrovolni-hasici 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-

rano/420236100071042/obsah/765595-beseda-dobrovolni-hasici 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svátek_práce
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/219553110030022/obsah/699978-pod-ochranou-sv-floriana
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/219553110030022/obsah/699978-pod-ochranou-sv-floriana
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071042/obsah/765583-beseda-dobrovolni-hasici
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071042/obsah/765583-beseda-dobrovolni-hasici
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071042/obsah/765595-beseda-dobrovolni-hasici
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071042/obsah/765595-beseda-dobrovolni-hasici


https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-

rano/420236100071042/obsah/765613-vyhodnoceni-souteze-

beseda-dobrovolni-hasici 

Osmého května je další důležitý státní svátek, jedná se o Den 

vítězství, kdy si připomínáme konec 2. světové války. 

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/den-vitezstvi 

Druhou květnovou neděli, tedy přesně desátého května – Den 

matek, jsme v České republice poděkovali všem maminkám. Řada 

maminek dostala v posledních měsících pořádně naloženo a směle se 

mohou ucházet o angažmá v týmu Avengers. Co jiného, než 

mimořádné schopnosti jim umožnily: 

• zvládnout vlastní pracovní úvazek 

• dohlížet nad domácím vzděláváním svých ratolestí 

(přečíst, vysvětlit, zkontrolovat, opravit, vyfotit, zaslat) 

• zajišťovat pravidelný (čti soustavný) příjem potravy všem 

členům rodinné smečky 

• koordinovat domácí chaos a vtisknout dnům jasný řád  

• udržovat (neudržitelný) pořádek 

• šít, vyvařovat, žehlit roušky, vyrábět dezinfekci 

• udržovat dobrou fyzickou i psychickou kondici všech členů 

rodiny (včetně domácích mazlíčků) 

• usmívat se, chválit, objímat, povzbuzovat 

• pomáhat bližnímu svému 

• nakupovat, řádit na zahradě, mýt okna, prát  

• péct chléb, rohlíky, koláče, buchty, perníčky 

• …..  doplňte dle svého uvážení, seznám zdá se býti 

nekonečným ☺ 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071042/obsah/765613-vyhodnoceni-souteze-beseda-dobrovolni-hasici
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071042/obsah/765613-vyhodnoceni-souteze-beseda-dobrovolni-hasici
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/420236100071042/obsah/765613-vyhodnoceni-souteze-beseda-dobrovolni-hasici
https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/den-vitezstvi


     

https://www.facebook.com/greenpeace.cz/videos/237405594181622/ 

Jen o pár dní později, tedy  15. května tu máme krásně 

navazující Mezinárodní den rodiny. Nevím, jak moc se o tomto 

svátku ví, ale obávám se, že je v pozadí všech ostatních svátečních 

dnů a veselic. Proto děkuji paní učitelce Coufalové, že mi ho 

připomněla. Na místě je zároveň velké poděkování všem členům 

rodiny, kteří pomáhali maminkám zvládnout tuto zcela neobvyklou 

situaci. Je skvělé, když se jeden o druhého můžeme opřít, když se 

máme na koho těšit, když se máme s kým usmiřovat, když se máme 

s kým radovat, když si máme s kým promluvit, když máme s kým 

mlčet, když se máme ke komu přitulit, když se můžeme s někým 

podělit, …. když na život prostě nejsme sami ☺.   

V půli května se sice ještě činí ledová trojka P + S + B, ale, co si 

budeme vykládat, sluníčko má nakonec jasnou převahu. Příroda se 

nedá oklamat, vše je zelené a žluté (díky řepko ), ptáci zpívají o sto 

šest, všechno bzučí, pučí, vlčí …., je to fofr a nádhera. Užívejte si jara 

plnými doušky.  

https://www.facebook.com/JureckaMarian/videos/52472118487696

8/ 

https://www.facebook.com/greenpeace.cz/videos/237405594181622/
https://www.facebook.com/JureckaMarian/videos/524721184876968/
https://www.facebook.com/JureckaMarian/videos/524721184876968/


                           

 

  
 

Každý den nacházím spoustu zajímavých odkazů, ani nestíhám 

vše sledovat, a tak ukládám, ukládám a potom zase hledám, hledám, 

a když najdu, potom předávám dál ☺.  

Moje dcery byly naprosto unešené aplikací, kterou vytvořila 

Evropská organizace pro jaderný výzkum Cern (tato mezinárodní 

organizace se zabývá různými pokusy a zkoumáním částic menších 

než atom – říká wikipedie). Aplikaci si můžete zdarma stáhnout a 

potom přímo ve vašem pokoji zažít vznik vesmíru. Je to vskutku 

úchvatná podívaná. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.cern.BigBangAR&hl=cs 

https://apps.apple.com/us/app/big-bang-ar/id1453396628 

 Další zajímavá virtuální prohlídka vás čeká v Národním muzeu 

v Praze. To nyní své expozice opět otevřelo návštěvníkům, ale na 

jejich stránkách zůstává možnost i pro ty, kteří se do Prahy zatím 

nechystají.  

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/narodni-muzeum-pro-deti 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.cern.BigBangAR&hl=cs
https://apps.apple.com/us/app/big-bang-ar/id1453396628
https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/narodni-muzeum-pro-deti


 Možná vás zaujme i fantasy kniha Ukrást hračku, kterou napsal 

mladý student grafického designu. Vydáte se na dobrodružnou cestu 

„hračkosvětem“?  www.ukrasthracku.cz 

 Aktuálně se všichni noříme do on-line světa snad více, než kdy 

jindy a je možné, že to podobné zůstane i do budoucna. Povídání o 

bezpečném pohybu na internetu není nikdy dost, a proto jsem velmi 

ráda za iniciativu, kterou vyvíjí Jeden svět na školách. Budu moc ráda, 

když se podíváte na to, co bylo vytvořeno právě pro vás, pro žáky 

prvního stupně základních škol a samozřejmě pozvěte i rodiče ☺.  

https://www.jsns.cz/lekce/416814-medialni-vzdelavani-pro-1-stupen-zs 

 Na závěr poslední odkazy pro dlouhé chvíle, pro zlepšení nálady, 

pro sportovního ducha, pro pobavení. 

https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/160209605258536/ 

https://www.facebook.com/talentroku/videos/255088478966532/?v=2550884

78966532 

https://www.youtube.com/watch?v=AbILTLm_YV0&fbclid=IwAR0p-

qukWtMIRd1qmhtBnQBYk9UknorPRlDM0rlp_-jNyjXg4ZBoPTA8gy4  

https://www.facebook.com/videopecky.cz/videos/1570444196540111/?v=157

0444196540111 

 

  
 

Jak se vám dařilo v dopravním kvízu, který pro vás připravila 

paní učitelka Kašparová? Je možné, že vás některé otázky zaskočily, 

ale nevěšte hlavy, nešiřte paniku, samozřejmě vám nabízím správné 

odpovědi na záludné otázky z pravidel silničního provozu ☺. Žlutá 

znamená trefu do černého. A výherkyněmi se stávají čtyři 

https://www.jsns.cz/lekce/416814-medialni-vzdelavani-pro-1-stupen-zs
https://www.facebook.com/talentroku/videos/255088478966532/?v=255088478966532
https://www.facebook.com/talentroku/videos/255088478966532/?v=255088478966532
https://www.youtube.com/watch?v=AbILTLm_YV0&fbclid=IwAR0p-qukWtMIRd1qmhtBnQBYk9UknorPRlDM0rlp_-jNyjXg4ZBoPTA8gy4
https://www.youtube.com/watch?v=AbILTLm_YV0&fbclid=IwAR0p-qukWtMIRd1qmhtBnQBYk9UknorPRlDM0rlp_-jNyjXg4ZBoPTA8gy4
https://www.facebook.com/videopecky.cz/videos/1570444196540111/?v=1570444196540111
https://www.facebook.com/videopecky.cz/videos/1570444196540111/?v=1570444196540111


nejodvážnější, které se osmělily a o své odpovědi se s námi podělily. 

Na sladkou odměnu se může těšit Kačka V. (II. B), Emička K. (III. B), 

Anička M. (V. A) a Julinka O. (V. A). Moc gratulujeme!!!  

 

1. Zdravotnická záchranná služba má číslo 112. 

2. Musím být připoutaný při jízdě autem i na 

krátké vzdálenosti? 

3. Na semaforu pro dopravní prostředky jsou dvě 

barvy, červená a zelená. 

4. Na koloběžce jsem chodec. 

5. Je telefonování řidiče za jízdy bezpečné? 

6. Pokud neměřím 150 cm a nevážím 36 kg, 

musím použít dětskou autosedačku. 

7. Aby mě auta lépe viděla, je dobré se oblékat do 

tmavého oblečení. 

 

 

1. Je chodcem člověk na kolečkových bruslích? 

2. Smím jezdit na koloběžce po chodníku, pokud jsem 

starší 10 let? 

3. Musí být ve vozidle připoután pes? 

4. Zvyšuje reflexní prvek viditelnost za denního světla? 

5. Na projížďku na kolo sebou můžu vzít vyvenčit 

rovnou psa na vodítku. 

6. Při cestování MHD, musím rychle nastoupit dřív, než 

ostatní vystoupí, aby mi bus neujel. 

7. Cestou ze školy svezu kamaráda na nosiči kola, 

budeme tak dřív doma. 

 

ANO NE 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

ANO NE 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 



 

S čerty nejsou žerty 
Dívka na koštěti 
Ženy v běhu 
Marečku, podejte mi pero 
Co je doma, to se počítá, pánové 
Smrt stopařek 
Cesta do pravěku 
Vratné láhve 
Chobotnice z druhého patra 
Kamarád do deště 
Šest medvědů s cibulkou 
Křeček v noční košili 
Princezna se zlatou hvězdou na čele 
Smrt krásných srnců 
Šíleně smutná princezna



     
    Pýcha předchází pád  
    Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí  
    Tichá voda břehy mele  
    Víc hlav víc ví  
    Po bitvě je každý generál 
    Kam čert nemůže, tam strčí ženskou  
    Komu se nelení, tomu se zelení  
    Bez práce nejsou koláče  
    Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš 
    100 krát nic umořilo vola  
    Koho chleba jíš, toho píseň zpívej 
    Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá 



1.   název kraje, ve kterém se naše obec nachází 

2.   název nejstarší tělovýchovné jednoty v naší obci 

3.   název největší a nejznámější hrušovanské turistické organizace 

4.   Jak se přezdívá hřišti u rybníka (za tratí)? 

5.   název hrušovanského rybníka vhodného k rybaření 

6.   významná budova v obci – postavená dle plánů architekta A. Loose 

7.   příjmení československého prezidenta, jehož rodiče pobývali v  

       Hrušovanech u Brna 

8.   významná budova v obci – dokončena 1882 (zpracovávala se zde cukrová 

       řepa) 

9.   název říčky protékající naší obcí 

10. jméno významného francouzského císaře, který v r. 1805 posvačil v  

       místním hostinci 

11. surovina, která se v naší obci těžila 
                

                                              

                    1.     M        

                    2.   K             

                    3.     R           

                  4. W                   

                                              

                    5.      CH             

                                                                                     

6. B          
         

            

        7.  A                            

            8.      V                   

            9.   T                        

                    10.        N        

                  11.    E                  



 

Každým dnem se více a více uvolňují přísná karanténní opatření, 

život se pomalu dostává zpět do běžných kolejí. Příští týden se pro 

dobrovolníky na prvním stupni opět otevřou školy a venku budeme 

moci odložit roušky. Přesto vám ještě zasílám odkaz na povídání o 

draku koronovi, který pro nás objevil pan učitel Mrázek. Myslím, že se 

nám totiž může hodit i do budoucna (např. až nastane čas podzimních 

plískanic, smrkanic, kašlavic, …. ☺). https://drakkoron.cz/ 

Teprve nedávno jsem zjistila, že vznikla zaručená hitovka Dej si 

roušku. Když už si tento song týden zpívám v hlavě já, tak proč byste 

nemohli i vy? ☺  

https://www.youtube.com/watch?v=czb4c-diQpE 

Na závěr ještě výborný nápad paní učitelky Kašparové. Což 

takhle zdokumentovat si to, co nás v minulých měsících potkalo? 

Když máme ve školních archivech převlekové taškařice, barevné dny, 

vánoční dílny, jarmarky, myslíme si, že své místo by mělo mít i 

nezvyklé a dlouhotrvající mimořádné domácí vzdělávání. Budeme 

moc rádi, když se do našeho projektu zapojíte i vy.  

Zdraví vás Lilinka paní učitelky Bidrmanové (trošku ji to učení 

zmohlo :-)).  

               

https://drakkoron.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=czb4c-diQpE


 

 



  

Paní učitelka Janošová vám nachystala další „vtipohádanku“. 

Tentokrát je to o barvách (colours), nebo ne???. Good luck! 

Mr. Blue lives in the Blue House.  

Mr. Yellow lives in the Yellow House. 

Mr. Orange lives in the Orange House.  

Who lives in the White House? 

 

Správnou odpověď opět naleznete na konci časopisu.  

 

 

Z knihy: M. Vostrý - Kreslené vtipy pro děti   

 



Jó, jó, je to tak, jsme na konci dnešního čísla. Nelomte rukama, 

neroňte slzy krokodýlí, neznamená to, že končíme definitivně. 

V průběhu června vám chci nachystat ještě jedno číslo na prázdniny a 

v příštím školním roce mám v plánu ve vydávání časopisu pokračovat. 

Tentokrát však s vaší přímou účastí ☺.  

Na závěr ještě velké poděkování prvňáčkům z 1. B i z 1. A za 

krásné obrázky, kterými jsem mohla ozdobit naše Hruškovinky.  

 

….. a je to ☺. TĚŠÍM SE NA VAŠE OHLASY, PŘÍSPĚVKY, KOMENTÁŘE, NÁPADY, 

FOTKY, PROSTĚ VŠE, co si myslíte, že by mohlo být nedílnou součástí dalšího 

čísla našeho časopisu. Pište mi prosím na edookit, nebo 

psycholog@skolahrusovany.cz.   

Přeji všem vydařený zbytek týdne, dobrou náladu, úsměv na tváři a jarní 

pohodu. Ještě jednou všem děkuji za přízeň, mějte se, jak nejlépe to jde.  

SRDEČNĚ ZDRAVÍM.  

Zdenka Tomšů (školní psycholožka a odpovědná redaktorka ☺) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hrušovanské křížovce jste se mohli dozvědět, že JSTE ŠIKOVNÍ. 

Slíbené řešení dnešní „vtipohádanky“: …. čti odzadu … TNEDISERP EHT 


