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O čem se tentokrát dočtete  

 Vítáme Vás 

 Na co se těšíme 

 Láďa Hruška v Krokočíně 

 Čajový obřad s panem učitelem Ondrou 

 Masopustní průvod  

 Kouzelnické představení 

 Apríl 

  1. máj  

 Vyhlášení soutěže z Bruzimek 

 Zábava pro dlouhé chvíle 

 A to je vše    

 

 

 

 

     A je to tady! Březen už je mezi námi a s ním také příslib jara. Máte z toho 

radost? Ale musíte uznat, že zima byla letos moc prima. Konečně jsme si 

pořádně užili sníh :) Během ledna a února se také udála spousta akcí, o kterých 

se dočtete na stránkách těchto Brusinek.  

     Ale teď už k tomu jaru – kromě probouzející se přírody nás taky čeká plno 

prima událostí, a pokud chcete vědět, na co se můžete těšit, přečtěte si 

pozorně tyto Brusinky! A přejeme Vám hezké jaro!!!  

                                                                                  Vaše A. K. + M. K. + E. U. 
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NA CO SE TĚŠÍME 

 

Muzikoterapie 

Apríl 

Den otevřených dveří 

Poznáváme Velkou Bíteš 

Velikonoční dílny 

Velikonoce 

Pálení čarodějnic 

Besídka pro maminky 
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LÁĎA HRUŠKA V KROKOČÍNĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dopadlo natáčení v Krokočíně, můžeme vidět 

 dne 19. 3. 2017 ve 12.40 na Primě!! 
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ČAJOVÝ OBŘAD S P. UČITELEM ONDROU 

 

Návštěva pana učitele Ondřeje Sedláka 

Jednou jsme s dětmi za dobré výsledky před koncem pololetí navštívili cukrárnu 

a při popíjení čaje se ve dveřích objevil odborník na slovo vzatý. Pan učitel 

Ondra, který si k nám přisedl a začal nám povídat o tom, jaké čaje ochutnal, co 

zase nového vyrábí nebo na co hraje. A tak nás napadlo pozvat pana učitele 

do školy, kde před dvěma roky také učil.  

Další týden po setkání jsme přivítali Ondru v budově ZŠ Tišnovská 115, kde s III. 

třídou v současné době sídlíme. Připravili jsme malé pohoštění, upekli chlebík 

a udělali pomazánky.  Přišly i děti a paní učitelky z I. a II. třídy, které donesly 

spoustu dalších dobrot - jablíčka, sušené ovoce, oříšky a také dáreček v podobě 

obrazu pro pana učitele.  

Když Ondra přišel, se všemi se vřele přivítal a poté provedl tzv. čajový obřad 

(přinesl si vlastní konvičku, termosku a spoustu čajových mističek). Ochutnali 

jsme tak všichni čaj z daleké Asie připravený podle těch nejpůvodnějších 

pravidel. Byl výtečný a všem nám moc chutnal. Ondra nám představil i svou 

nynější zálibu, která sklízí úspěch nejen v Čechách, ale i mimo evropský 

kontinent. Ondra vyrábí nádherné předměty ze starých dřevin, sloužící 

k nabírání čaje. Jde o takové lopatky a lžičky, které jsou speciálně upravované 

buďto leštícími papíry nebo opalováním atd. To musíte vidět! Potom jsme si 

povídali, rozebírali chutě čajů či výrobu čajových předmětů. Čas utekl jako voda 

a my se museli s Ondrou rozloučit a pádit na další vyučování zpět do naší 

budovy. Mockrát Ondrovi děkujeme za společně a hlavně příjemně strávený čas 

a budeme se těšit na další návštěvu!!!  

p. uč. Lenka Oberreiterová 
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O tom jak to celé proběhlo, nám také vyprávěl Marek Pospíšil, Lukáš Čechovský 

a Verča Studená.  

Verča: „Ráno přišly paní učitelky s dětma.“ 

Luky: „ Já už vím – paní učitelka Pavla a Eva.“ 

Marek: „Ještě paní učitelka Chmelíčková.“ 

Luky: „ A Míša Kubíčková a Kalinová.“ 

Marek: „Chystali jsme ubrusy.“ 

Verča: „Na ně dobroty.“ 

Marek: „Občerstvení“.  

Luky: „ A ještě nějakou pomazánku a chleba.“ 

Marek: „Tyčinky a jablíčka.“ 

Luky: „Potom byla svačinka, jedli jsme a přišel pan učitel Ondra.“ 

Verča: „Který má vousy.“  

Marek: „Jóó a vařil čaj, z termosky dal horkou vodu.“ 

Verča: „Zelený a chutnal mně.“ 

Luky: „Měl tam kůry ze dřeva, lopatky.“ 

Verča: „Takový ty jak se používají na pozemky.“ 

Luky: „Néé, byly na cukr.“ 

P. uč. Lenka: „Ne, ty byly na sypaný čaj.“ 

Verča: „Pak se s námi rozloučil, a pak nevim.“ 

Luky: „Pan učitel šel domů.“ 
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MASOPUST 

     Je krátké období před začátkem postní 

doby, v němž se lidé radují, veselí, 

pořádají zábavy, hostiny a maškarní 

průvody. Vyvrcholením tohoto krátkého období je  masopustní  úterý. Na tento 

den si každý připravil nějakou masku do průvodu maškar. Lidé v maskách 

obcházeli jednotlivá stavení a prováděli různé taškařice. V žádném domě 

nechybělo malé pohoštění, takže průvod byl stále veselejší. Mezi nejčastější 

masky patřil: medvěd (s medvědářem), kůň, kozel, kominík, bába s nůší 

a mnoho dalších. 

Toto veselí všude končilo přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a lidé byli 

vyzváni, aby se rozešli do svých domovů. Začala totiž popeleční středa a s ní 

přísný půst, kdy se nejedlo maso. Postní doba bez zábav a tancovaček trvala  40 

dní, během nichž se lidé připravovali na Velikonoce.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Masopust - základní informace. In: Www.vira.cz [online]. 2004 [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: 

http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Masopust-zakladni-informace.html 
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KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ 

Ve čtvrtek 2. března jsme přijali pozvání školky 

U Stadionu na představení kouzelníka, který nás přímo 

okouzlil svým uměním. Radim, David H., a dokonce 

i paní učitelka Lenka si mohli na vlastní kůži vyzkoušet 

některé z jeho triků. Snad nás nějaké to kouzlo teď 

naučí. A co se nám na představení nejvíce líbilo? 

Tomášek Rampula: „ Kouzelná hůlka a klobouk“. 

David Nehybka: „Kouzlo s kartama. Velký strčil 

do kapsy a ostatní zmenšoval, že byly malý tak, že 

nešly vidět. A ještě ty CD.“ 

Radim Kryštof: „Nejvíce se mi líbilo, jak vyletěl živý holoubek. Líbilo se mi mé 

a kouzelníkovo číslo s míčkem.“ 

Tamča Kryštofová: „Vystoupení bylo bezva. Nejvíc se mi líbil králíček a také 

hlasitá hudba.“  

Jakub Jelínek: „Bylo to bezva. Kouzelník měl dobrý kouzla.“ 

Tadeáš Podaný: „Bylo to bezva. Zajímalo by mě, jak vyčaroval holoubka.“ 

 

 

http://cz.vectorhq.com/premium/berries-blueberry-cranberry-cloud-berry-strawberry-blackberry-currant-cow-berry-watermelon-raspberry-1111008


 BRUSINKY 

 

10 
  

APRÍL 

Každý rok 1. dubna slavíme apríl. Na tento den se těší všichni vtipálci. Už se 

nemohou dočkat, až někoho napálí. Žáci naší školy sdílí své zážitky s aprílovými 

žertíky. 

 

Bylo odpoledne. Mamka si se strejdou udělali čaj a pak zjistili, že v tom byl 

pepř. Byl krásný den a já jsem šla ven, a potom jsem běžela za strejdem a řekla 

jsem mu, že mu někdo ukradl auto a on na to: „Ježiši Kriste, to snad nééé!“ 

Vyběhl ven a já na to: „APRÍL!!“  

Vanessa 

 

Napálil jsem Lucku, jak jsem řekl, že je na zdi pavouk.  Jak jsem řekl Pepovi, že 

jsem vymazal z telefonu hru na zombíky.  

Petr Kašpar  

 

Mě babička napálila, že nám utekli všichni ježci do domu, a já jsem jí uvěřila.  

A já jsem napálila taťku, že nám někdo rozbil auto, a on tomu uvěřil a šel se 

podívat ven a já jsem potom zakřičela APRÍL.  

A já chci příští měsíc 1. dubna mamce říct, že jsem spálila oběd a myslím si, že 

tomu uvěří.  

A babičce chci říct, že kočka utekla ven a ztratila se. Myslím, že se lekne. 

Maruška Tomanová 

 

Bylo odpoledne a moje mamka jménem Simona si dělala kávu. Až ji měla 

hotovou, tak jsem jí řekla: „Mami, ty jsi si do té kávy dala sůl.“  Mamka: 

„Panebože to snad ne.“ Až se jí napila, tak jsem řekla APRÍL :o) .  
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Byl krásný den a já jsem řekla mojí sestřenici jménem Kristýna, že si vystřelím 

z mamky a z babičky, tak nás napadlo, že vyměníme sůl a cukr. A ona na to, „že 

jo.“ Tak jsme to vyměnily, babička dělala maso a dala do toho cukr. Potom si 

taťka vzal maso a chleba a řekl: „Ty mami, není to maso nějaké sladké?“ 

Babička: „No to není možné.“ Ochutnala ho a já s mojí sestřenicí jsme řekli: 

„Šťastného apríla!!“  :)  

Eliška Jahnová 

 

1.MÁJ 

Máj 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 

O lásce šeptal tichý mech; 

květoucí strom lhal lásky žel, 

svou lásku slavík růži pěl, 

růžinu jevil vonný vzdech. 

Jezero hladké v křovích stinných 

zvučelo temně tajný bol, 

břeh je objímal kol a kol; 

a slunce jasná světů jiných 

bloudila blankytnými pásky, 

planoucí tam co slzy lásky. 

I světy jich v oblohu skvoucí 

co ve chrám věčné lásky vzešly; 

až se – milostí k sobě vroucí 

změnivše se v jiskry hasnoucí – 

bloudící co milenci sešly. 

Ouplné lůny krásná tvář – 

tak bledě jasná, jasně bledá, 

jak milence milenka hledá – 

ve růžovou vzplanula zář; 

na vodách obrazy své zřela 

a sama k sobě láskou mřela. 

Dál blyštil bledý dvorů stín, 

jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž, 

jak v objetí by níž a níž 

se vinuly v soumraku klín, 

až posléze šerem v jedno splynou. 

S nimi se stromy k stromům vinou. – 

Nejzáze stíní šero hor, 

tam bříza k boru, k bříze bor 

se kloní. Vlna za vlnou 
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potokem spěchá. Vře plnou – 

v čas lásky – láskou každý tvor. 

Za růžového večera 

pod dubem sličná děva sedí, 

se skály v břehu jezera 

daleko přes jezero hledí. 

To se jí modro k nohoum vine, 

dále zeleně zakvítá, 

vzdy zeleněji prosvítá, 

až v dálce v bledé jasno splyne. 

Po šírošíré hladině 

umdlelý dívka zrak upírá; 

po šírošíré hladině 

nic mimo promyk hvězd nezírá; 

Dívčina krásná, anjel padlý, 

co amarant na jaro svadlý, 

v ubledlých lících krásy spějí. 

Hodina, jenž jí všecko vzala, 

ta v usta, zraky, čelo její 

půvabný žal i smutek psala. 

Ondra Valeš 
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Karel Hynek Mácha 

Karel Hynek Mácha byl český básník a prozaik žijící v letech 1810-1836. Jeho 

nejznámější básní je Máj, který líčí tragický příběh Viléma a Jarmily.  

 

První máj je tradiční český svátek zamilovaných. Svátek slavíme 1. května 

a označuje se jako svátek plodnosti. Tradice říká, že v tento den musí být každá 

žena políbena pod rozkvetlou třešní, aby v příštím roce neuschla. Dříve mohl 

ženu políbit pouze její milý, neboť pro svobodné dívky polibek znamenal 

předzvěst svatby.  

První den v květnu se také nazývá Svátek práce a slaví se již od roku 1890. 

Tento dělnický svátek byl zaveden kvůli stávce amerických dělníků, neboť 

při následné demonstraci zahynulo několik protestujících dělníků. Jeho slavení 

mělo v průběhu let různé podoby. V naší zemi se v období socialismu konaly 

prvomájové průvody a často se součástí stávaly vzpomínkové akce na vojáky 

padlé během války. I v dnešní době můžeme v tento den zaznamenat různé 

pochody a setkání. 2 

Eva Ulmanová 

 

 

 

 

 

                                                           
2 KAREL JAROMÍR ERBEN a KAREL HYNEK MÁCHA. Kytice. Praha: Levneknihy, 2006. ISBN 

8073094193. 8 s. 
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SOUTĚŽ Z MINULÉHO ČÍSLA - POHÁDKA O KVĚTUŠCE 

Zajímá vás, jak skončil příběh Květušky a baby Zimice? Tak čtěte pozorně dál!! 

 

V kopřivách sedí Zimice, 

do studánky se dívá, 

před letním sluncem se schovává, 

mrzutá, položivá, 

už ví, že voda studánky  

neukazuje její líce, že slunko se tam 

zrcadlí 

a smích si tropí se Zimice. 

Kdo jí to řekl? Rosnička, 

veselých dešťů sestřička. 

Vtom k bábě dolehne veselý zpěv 

a pokřik jasný, svěží, 

bába se zachvěje, schvátí ji strach, 

do chýšky honem běží, 

chce se tam zavřít. Ale jak? 

Vždyť dávno zimní vichry vzaly  

dveře a okna, ze všech stran 

teď do chaloupky zpěv se valí, 

děti jsou blízko, blíž a blíž, 

Zimice strachy se tiskne k stěně, 

Chvěje se, piští jako myš 

A je jí méně, stále méně. 

 

Nesnese bába dětský zpěv, 

ten zpěv má nad ní více moci 

než slunce, jehož zlatou krev 

rozlévá léto na ovoci, 

nesnese bába dětský zpěv, 

v tom zpěvu jako rampouch taje 

a už je marný její hněv – 

zpěv dětí se k ní nese z háje 

a letí jako na křídlech 

houštinou, trávou slunných pasek, 

Zimice slyší z hlasů všech 

Květuščin jasný, sladký hlásek, 

a jak ten hlásek zaslechne, 

tu naposledy vydechne. 

Předběhla holubička děti 

a nad chaloupkou zakrouží 

a chaloupka se se vším všudy 

do země navždy pohrouží. 

Dnes nikdo neví už, kde stála, 

nikdo se o to nestará. 

Les však si dodnes o Květušce 

prozpěvuje už od jara.3 

                                                           
3 HRUBÍN, František. Pohádka o Květušce a její 
zahrádce. 4. vyd. Ilustroval Jiří TRNKA. Praha: 
Olympia, 2000. ISBN 80-7033-639-0. 62-65 
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Zde jsou obrázky paní Zimice a vlastní konce pohádky podle našich čtenářů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květuška měla moc práce, musela 

pracovat. Musela babce furt vyrábět 

sněhové vločky. Potom to Květušku 

moc nebavilo. Květuška byla hodná a 

milá holčička. Skončilo to dobře. Babice 

přinesla zimu. Květuška od té doby 

měla od ní pokoj, až tu babici Květuška 

vyhnala. 

Verča Dočkalová 

 

Jakub Jelínek 

Lukáš Čechovský 

Verča Dočkalová 
Tamara Kryštofová 
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Tadeáš Podaný 

Radim Kryštof 
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Jednou, bylo to zrovna v pátek odpoledne, se Květuška rozhodla, 

že babu Zimici vystrnadí z domu. Plán měla jistě nachystaný. Když 

baba Zimice jednou spala, tak jí Květuška strčila do krbu. A víte, jak 

to udělala? Baba Zimice je totiž lehká jako pírko, protože je ze 

sněhu. Květuška jí dala do krbu pár polínek, zapálila je a v tu chvíli 

se bába Zimice probudila. A v té stejné chvíli se proměnila v popel. 

Květuška žila šťastně a spokojeně se svou holubičkou až do smrti. 

A často chodila zapálit svíčku na hřbitov stařečkovi a stařence. 

Radim a Tamča Kryštofovi 

 

Kája Kovářová 

Kája  Orságová 
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VTIPY NA ZÁVĚR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Kreslené vtipy. In: Www.mirekvostry.cz [online]. Mirek Vostrý, 2014 [cit. 2017-3-3]. Dostupné z: 
http://www.mirekvostry.cz/kategorie/kreslene-vtipy 
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