Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí
hodoví hosté,
již více než 100 let máme
v Suché Lozi školu. Před
30 lety byla postavena nová
školní budova, ve které se
naše děti učí číst, psát a počítat, ale také utváří první
vztahy s dalšími Sucholožany a vztah ke své rodné obci.
Obec, která nemá školu,
se většinou časem vylidní.
Mladí z ní odcházejí, ztrácí
se v ní kultura, sport i společenský život. Naše zastupitelstvo nedávno moudře rozhodlo ukončí poslední ročník 1. stupně obci mládí a malin nezralých zůo poskytnutí příspěvku 5000,- Kč, základního vzdělání. Je to nejlepší stane v člověku do smrti, ať ho živšem rodičům, jejichž děti u nás záruka, že vztah k Suché Lozi jako vot zavane kamkoliv. Naše škola je
ve srovnání s mnoha podobnými hodnocena inspekcí
jako velmi dobrá. Buď dík
vám všem, kteří sucholožskou školu utváříte, žákům,
rodičům a hlavně učitelům.
Ta budova, která má 30 let,
by bez Vás byla jen prázdnými zdmi. Díky těm, kteří do
školy u nás chodili a o těchto hodech se vrátili do obce
svých školních let, ke které neztratili vztah. Krásné
„Hody“
přeje Váš starosta
Václav Bujáček.
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HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

30 let budovy zÁkladnÍ školy suchÁ loz
Ve zdejší obci byla zřízena první škola koncem
druhé poloviny 18. století. Byla to původně nízká
a malá chalupa s 1 učebnou a světničkou pro učitele a nelišila se vůbec od jiných vesnických chatrčí
s malými okny a doškovými střechami. Později prý
byla opravena a v učebně byla pořízena nová okna.
Kolem roku 1840 byla chatrč rozšířena ještě o jednu světničku pro učitele, stěny školy byly zvýšeny
a celá budova byla pokryta šindelovou střechou. Až
do roku 1890 byla tedy sucholožská škola jen nepatrnou chalupou, lišící se od jiných chalup pouze tím,
že nade dveřmi školy byla zavěšena dřevěná tabulka
s nápisem: „Nebraňte maličkým jí-ti ke mně, neboť
jejich jest království nebeské!“
Od roku 1872 do roku 1879 byla škola spravována jen výpomocnými učiteli, poněvadž se nikdo ze
zkušených učitelů o místo na zdejší škole nehlásil.
V roce 1891 byla stará školní chalupa nahrazena novou školní budovou o dvou učebnách. Byla to
„horní“ škola. V roku 1892 byla škola přeorganizována z jednotřídky na dvoutřídní.
Poněvadž přibývalo školních dětí, byla ve školním roce 1909/1910 zřízena třetí třída. Vyučovalo se
však v dosavadních dvou učebnách.
V roce 1910 byla vystavěna nová (dolní) školní
budova – také o 2 třídách – a škola byla přeorganizována na trojtřídní. V této budově byla v roce 1948
otevřena jedna třída mateřské školy.
V roce 1984 se započalo s rekonstrukcí dolní školy a 1. září 1985 byla slavnostně otevřena. Škola byla
organizována jako čtyřtřídní s počtem žáků 91.
16. května 1986 byla na škole zřízena školní družina.

Anna Šašinková, učitelka 1965 - 2000
Mgr. Dagmar Bařinová, učitelka
Mgr. Hana Máčalová, vychovatelka, učitelka, ředitelka
Marta Foukalová, vychovatelka, učitelka
Klára Nemravová, vychovatelka
Michaela Běhůnková, učitelka
Mgr. Hana Beníčková, učitelka
Anna Adamcová, učitelka, vychovatelka
Helena Vystrčilová, učitelka
Jindřiška Mihalová, učitelka
Mariana Ficalová, učitelka
Dagmar Bruštíková, vychovatelka
Veronika Gabčíková ( Zetková), učitelka
Mgr. Miroslava Dleštíková (Mikulcová), učitelka
Radka Velecká, vychovatelka
Mgr. Eva Gazdíková, vychovatelka, učitelka
Barbora Jančaříková, učitelka
Mgr. Stanislava Hladišová, učitelka
Školnice školy: Andělka Čubíková, Iva Marková,
Gabriela Gábová
Uklízečky školy: Michaela Gazdíková, Libuše Rezková, Jitka Husáková, Jiřina Berková, Marie Kunovská, Iveta Mahdalová, Bohumila Mahdalová, Marie
Kubišová, Miroslava Cíchová
Účetní školy: Jana Kopuncová, Hana Drábková
Napsala Mgr. Hana Máčalová, ředitelka školy

Na této škole působily tyto paní učitelky:
Mgr. Irena Gazdíková, učitelka, ředitelka 1965 - 2002
Mgr. Marie Bařinová (Kučerová), učitelka
Mgr. Jana Bistrá, učitelka

oprava staré školy
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ROZHOVORY S UČITELKAMI

OTÁZKY PRO UČITELKY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Mgr. Pavla Zajdová
1. Můžete se nám krátce představit?
Jmenuji se Pavla Zajdová a vystudovala jsem Gymnázium J. A. Komenského v Uh. Brodě a Vysokou
školu J. A. Komenského v Praze. Jak patrno věrná
rodačka a příznivkyně Komenského 
2. Jak dlouho pracujete v naší školce? Pracovala
jste i někde jinde?
Ve školce pracuji krátce, zhruba 1 a půl roku.
Předtím jsem pracovala 7 let v základní škole
praktické jako asistentka u autistického chlapce.
3. Co je nejtěžší při práci s malými dětmi?
Nejtěžší? Asi zachovat si nadhled a porovnávat situace ze všech stran, abyste mohli správně soudit
a daný problém vyřešit. A určitě také to, že to jsou
stále jenom děti (k tomu ne Vaše děti) a za jejich
„zlobením“ obvykle něco stojí.
4. Jaké jsou dnešní děti? Co děti ve školce baví?
Jaké jsou jejich nej hry, činnost?
Dnešní děti jsou stejné jako děti z dřívějších dob.
Řekla bych, že se spíše mění doba a hodnoty, které teď dospělí preferují. Děti se přece od nich učí
a to, že sedí více za počítačem, tabletem, jsou línější apod. je výsledkem péče, výchovy a pozornosti. Děti dokáží ocenit, když na ně má někdo
čas a chce se jim věnovat. Je to otázka toho, co od
sebe a od nich očekáváme a kolik jsme ochotní
pro to udělat.
Děti baví poznávat- cokoli je ve školce nové, vlastně může být i staré, ale s jiným využitím. Jsou
nadšené a neustále to dokola a dokola zkouší 
Nej hry a činnosti? Každého baví něco jiného, někdo má rád divadélka, někdo kreslení, jiný sport,
ale se správnou motivací se dá i spousta „nepříznivců“ nalákat na činnost.
5. Mate nějaký veselý zážitek ze školky?
Takových zážitků máme spousty, děti jsou neuvě-

6.

7.

8.

9.

řitelné spontánní a vždy
nás něčím rozesmějí. Ať
jsou to různé „hlášky“, situace či grimasy. Opravdu se nenudíme. Sem
tam něco přihodí i „neomylné“ p. učitelky a o to
víc je to zábavnější 
Pamatujete se na svá
vlastní školková léta?
Ze školky si toho moc nepamatuji, jen takové ty
klasické chvilky- gramofon při spinkání, vláček
na zahradě, svačinky a samozřejmě třídní šašky
a rošťáky.
Práce ve školce je určitě velmi náročná. Jak relaxujete, co ráda děláte ve volném čase?
Největší relax je pro mě četba a hlavně ticho  Po
dni ve školce opravdu chvíle ticha k nezaplacení 
Je doba prázdnin, volna. Máte nějaký zajímavý
tip na strávení dovolené?
Nevím, zda zajímavý, spíše všední. Být tam, kde je
Vám příjemně a jak se zpívá v jedné písničce, kde
jsou známí a ne pijavice. S rodinou a přáteli může
být skvělá dovolená i ve stanu za humnem.
Co byste popřála naší škole, dětem, učitelům?
Škole? Ať je oblíbeným prostředím pro děti, ale
i pohodovým pracovištěm pro její zaměstnance.
Dětem? Ať se jim daří, nenechají se zlákat různými moderními lákadly dnešní doby a zachovají si
selský rozum a duši dobrodruha s touhou po vědění a poznání.
Učitelům? Pevné nervy, dostatek inspirace, tvořivého ducha, veselou mysl s nadhledem, chuť
zdolávat překážky a nástrahy, ať se jim vyhnou
pomluvy, závist, hádky a tady tyto znechucovadla,
kterými si zbytečně kazíme pohodu. A samozřejmě mnoho dětí, ať je koho vůbec vzdělávat 

Martina Horňáková
poté, co jsme dostali
možnost opravit si zde
1. Jak dlouho pracujete v naší školce?
Do naší Mateřské školy jsem nastoupila v srpnu
domeček po manželoroku 2000 a jsem vděčná všem lidem, kteří mě
vých prarodičích.
podpořili, abych zde mohla začít pracovat. Takže 3. Jak probíhá školkový
letos je to již patnáct let.
den?
Školkový den, díky změ2. Pracovala jste i někde jinde?
nám ve školství probíhá
Pracovala jsem v Mateřské škole v Ostravě-Porubě, kde jsem ještě bydlela po vystudování Střední
hlavně vůči dětem v klidu a pohodě. Už dávno
pedagogické školy v Krnově. Ale osud tomu chtěl
není pravidlem, že je vše přesně načasováno a to
a s manželem jsme se přestěhovali do Suché Loze
je pro děti velmi příhodné. Naše školka má dvě
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7. Pamatujete se na svoje vlastní školková léta?
Pamatuji si velmi dobře. Do školky jsem chodila
ráda a milovala jsem svojí paní učitelku Šárinku
s krásnými dlouhými černými vlasy. I po čtyřiceti letech si ji dokážu živě představit. Nikdy mě
nenutila jíst vanilkový pudink, který jsem neměla
ráda. Pořád nám něco zpívala, a to jsem milovala.
Ale vybavuje se mi i špatná vzpomínka, a to když
mi tatínek z bývalého Sovětského svazu přivezl
pět krásných červených „matrjošek“ a já jsem se
s nimi samozřejmě chtěla pochlubit ve školce. Ale
jedna starší paní učitelka mi je vzala a řekla, že
mi je dá až na konci školního roku. Matrjošky mi
paní učitelka sice vrátila, ale úplně jiné a značně
ošuntělé.  A to jsem se zařekla, že až já budu
jednou paní učitelka, tak takové zklamání dětem
nikdy nepřivodím.
8. Práce ve školce je velmi náročná. Jak relaxujete, co ráda děláte ve volném čase?
Je pravda, že když přijdu z práce domů, tak ze
sebe asi hodinu nevydám ani hlásku a potřebuji
ticho. Můj nejlepší relax je na zahradě a procházky s naším pejskem. Volného času moc nemám,
ale protože ráda zpívám, stala jsem se členkou
místního sboru „Plkotnice“, kde člověk zažije legraci a přijde na jiné myšlenky.
9. Slyšela jsem, že jste se ještě dala na dráhu studenta?
Přestože mám odbornou kvalifikaci učitelky
v mateřské škole, chtěla jsem si rozšířit obzory,
co se týká mé profese a tak jsem začala studovat
můj obor i na Vysoké škole Univerzity Palackého
v Olomouci. Mám za sebou první rok a doufám,
že se mi podaří úspěšně dokončit i zbytek studia.
10.Je doba prázdnin, volna. Máte nějaký zajímavý
typ na strávení dovolené?
Jelikož s manželem neupřednostňujeme pobyt
u moře, vybrali jsme si cestování po krásách České republiky. Sledujeme společně pořad české televize „Toulavá kamera“, kde jsme letos načerpali
inspiraci na výlet do Jižních Čech a na Šumavu.
Bylo tam moc hezky, výlet na tato místa mohu
jen doporučit, zejména pak s dětmi navštívení
„Stezky korunami stromů“ u přehrady Lipno.
11.Co byste popřála naší škole, dětem i učitelům?
Naší škole bych popřála stále mnoho dětí a žáčků, aby nedošlo k jejímu zrušení, jako se to děje
v jiných malých vesnicích. Dětem chytré a hodné
učitele, aby na ně vzpomínaly jako já na svoji paní
učitelku Šárinku a učitelům dostatek inspirace,
trpělivosti s dětmi i rodiči a vhodné podmínky
pro jejich dobrou a kvalitní práci.
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třídy pro mladší a starší děti. Ráno se scházíme
v jedné třídě a kolem osmé hodiny po příchodu
další paní učitelky se rozdělujeme do dvou tříd.
Probíhají hry a činnosti, které si děti samy volí,
popř., které nabízí paní učitelka. Následuje pohybová chvilka nebo větší cvičení, dále pak společná
svačina a po svačince činnosti výtvarné, pracovní, hudební či literárně dramatické, poznávání
přírody a světa kolem nás. Poté přichází třetí paní
učitelka a odcházíme na procházku vesnicí nebo
ke hrám na školní zahradě pod chráněným domem. Po pobytu venku nám paní kuchařky připraví oběd a následuje odpočinek na postýlkách.
Po spinkání si ještě pohrajeme a pak už děti nedočkavě čekají na příchod maminek a tatínků.
4. Jaké jsou dnešní děti? Co děti ve školce baví?
Jaké jsou jejich nej-hry a činnosti?
Myslím si, že děti jsou pořád stejné, jenom je
ovlivňuje doba, ve které vyrůstají a s tím samozřejmě souvisí, jak na ně výchovně působí rodiče, ale
také okolí. Dnes hodně rodiče preferují tzv. volnou
výchovu, která má si myslím klady, ale také zápory. Ale i u výchovy bychom neměli zapomínat na
zdravý selský rozum, aby z dětí vyrostli rozumní,
pracovití, přátelští a láskyplní dospělí lidé.
Naše děti ve školce nejvíc baví cvičení s hudbou,
převlékání do kostýmů a hraní pohádek, hry
s molitanovými a konstruktivními stavebnicemi
a určitě dovádění s paní učitelkami. Dále mají
moc rády malování s barvami a zpívání s hudebními nástroji.
5. Co je nejtěžší na práci s malými dětmi?
Asi nejtěžší je být pořád ve střehu a být na pozoru, aby nedošlo k nějakému zranění, protože děti
jsou nevyzpytatelné a nikdo z nás neví, co je zrovna napadne udělat.
6. Máte nějaký veselý zážitek ze školky?
Je pravda, že každý den se přihodí něco veselého,
co by stálo za zmínku. Nejlepší jsou tzv. hlášky
našich dětiček.
Např. Když nás jeden chlapeček neustále oslovuje: „Panno učitelko“ 
Při obědě se jednomu chlapečkovi nelíbily dlouhé nudle v polévce a komentoval to slovy: „Teto,
ty štípavé žížaly mně tu nedávaj!“ 
Dvě holčičky si na vycházce povídaly mezi sebou:
„Ty hele, já si stejně najdu malého manžela“ „A
proč?“ „Aby mňa furt poslůchal“ „Dobře tak budeme hledat spolu a budeme mět prťavé manžely
a budeme se mět moc dobře, když nás tak budů
poslůchat…“ (mimochodem obě dvě holčičky
mají velmi vysoké tatínky) 
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Otázky pro rodiče:
1. Vzpomínáte si na léta strávená ve škole v Suché Lozi. Máte nějakou i veselou
vzpomínku?
2. Co byste vzkázal současným žákům a učitelům školy v Suché Lozi?

ANKETA PRO RODIČE

Anketa pro rodiče

6

Moje přání škole v Suché Lozi do dalších let
Zatím žádné.

Moje vzpomínka na školu v Suché Lozi
Moje vzpomínka na školu v Suché Lozi
Když jsem chodila do 4. třídy, ještě nebyla poVelmi ráda vzpomínám na paní učitelku Korstavena tělocvična. Cvičili jsme v dnešní počíta- čekovou- noblesní dáma s nadhledem a laskavostí
čové učebně.
v srdci, která nás učila téměř celý 2. ročník. Měla
Moje přání škole v Suché Lozi do dalších let ráda humor a byla s ní pohoda.
Přáli bychom sucholožské škole, aby vychovala
Moje přání škole v Suché Lozi do dalších let
budoucího nositele Nobelovy ceny.
Přeji škole samé moudré učitelky a učitele, poslušné a snaživé žáky, trpělivé a tolerantní rodiče
Moje vzpomínka na školu v Suché Lozi
a všem pevné zdraví.
Nejvíce vzpomínám na spolužáky, na školu,
která byla stará a skromně zařízená. Přesto nám
Moje vzpomínka na školu v Suché Lozi
paní učitelky daly základy do života.
Nejvíce si vzpomínám na paní učitelku ŠašinMoje přání škole v Suché Lozi do dalších let kovou, jak byla hodná, její oči se pořád smály.
Přeji si, aby paní učitelky byly přísné, ale spraMoje přání škole v Suché Lozi do dalších let
vedlivé a daly dětem dobré základy do života, tak
Ať škola pořád vzkvétá nejen po stránce majako nám ve staré škole.
teriální, ale především lidské. Ať z ní vychází jen
šikovné a laskavé děti.
Moje vzpomínka na školu v Suché Lozi
Můj třídní učitel p. Šula byl tak přísný, že kdo
Moje vzpomínka na školu v Suché Lozi
neposlouchal v hodině, tak si musel jít kleknout
Jednou v zimě- bylo hodně sněhu. Já dostal
do kouta a někdy tam bylo i připravené polínko.
nepěknou známku, tak mě napadla super věcMoje přání škole v Suché Lozi do dalších let zahrabat žákovskou knížku do sněhu. Vůbec mě
Aby děti na školu v Suché Lozi vzpomínaly jen nenapadlo, že sníh roztaje. Potom jí našly tetičky
v tom dobrém a měly krásné vzpomínky.
a vrátily jí do školy.
Moje přání škole v Suché Lozi do dalších let
Moje vzpomínka na školu v Suché Lozi
Vaší školičce přejeme spoustu hodných a šiJak si paní učitelka Šašinková stříhala nehty na kovných školáčků a paním učitelkám hodně sil
nohou 40 cm nůžkami.
a trpělivosti.
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Co mají děti rády?
Ke konci školního roku jsme mezi dětmi provedly anketu, která se týkala toho, co mají děti ve škole rády.
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Tvoje nejoblíbenější svačinka
Rohlík s něčím
Koblížek, buchty
Pizza
Sladkosti
Ovoce a zelenina
Tousty
Sýrový rohlík
Chleba s něčím
Vajíčko
Muffin
Palačinka
Krupicová kaše
Přesnídávka
Škvařežina v chlebu se sýrem
Salát
Jogurt

14
7
5
5
4
4
2
5
2
2
1
1
1
1
1
1

srpen 2015

Tvoje oblíbené jídlo ve školní jídelně
Buchtičky s krémem
Špagety
Brambory (br.kaše), maso (řízek, sekaná)
Rizoto
Rajská polévka
Čočka s párkem
Játrová omáčka
Žemlovka
Špenát
Francouzské brambory
Fazole po kyselu
Zvířátka z kuřecího masa
Mušličková polévka
Hranolky
Zelí

11
8
7
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Akce, která se ti nejvíce tento rok líbila
Výlet - Rožnov a Kopřivnice
Ukázka výcviku policejních psů
Suchá Loz plná strašidel
Čarodějnický rej
Výlet do Prahy
Projekty
Mikuláš ve škole
Slavnost Slabikáře
Dopravní hřiště
Kino
Máj

16
9
8
7
5
4
2
1
1
1
1
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ANKETA PRO DĚTI

Tvůj nejoblíbenější předmět
Tělesná výchova
Matematika
Výtvarná výchova
Český jazyk
Praktické činnosti
Informatika
Hudební výchova
Vlastivěda
Přírodověda
Anglický jazyk
Náboženství
Prvouka
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Básničky o škole z pera žáků čtvrťáků

BÁSNĚ DĚTÍ O ŠKOLE

ŠKOLA
Doma píšu úkoly,
ve škole zase diktáty.
Čeština ta pro mě není,
matika mi více sedí.
Šimon Mahdal st.

Do školy chodíme,
učit se musíme.
Když se všechno naučíme,
jedničky si zasloužíme.
2, 3, 4, 5 i to se někdy stává,
to nás máma potrestá,
zákazy nám dává.
Když si 4, 5 polepšíme,
maminku tím potěšíme.

ŠKOLA
Ta naše školička,
to je prostě jednička.
Všechno nás naučí,
v něčem nás i poučí.
A když si s něčím nevím rady,
na paní učitelku se obrátíme rádi.
Paní učitelka pro nás vždy
úsměv schovaný má,
ale když zlobíme,
klidně i poznámku dá.
Tereza Mahdalová

VE ŠKOLE
Do učenic píšeme,
a přitom se učíme,
do školy rádi chodíme,
Škola, škola to je základ života.
nejlepší je to v družině.
Když do ní vstoupíš,
Jakub Bujáček s diplomem vystoupíš.
Petr Johaník Škola, škola, školička,
to je prostě jednička.
Školičku tu novou máme,
I když nemá žádné vady,
rádi do ní chodíváme.
Školičku tu já mám ráda,
zavolá a hned jsme tady.
Učíme se číst a psát,
něco
se
naučím
a
najdu
si
kamaŠkola je tu pro radost,
kreslit, cvičit, počítat.
ráda.
i když učení je dost.
Když se všechno naučíme,
Učíme se, hrajeme se
I když má i přísný řád,
dobrý oběd s chutí sníme.
a
pak
domů
těšíme
se.
Ahoj školo, mám tě rád!!!
Potom kroužky navštívíme,
Kateřina Jonášová
Barbora Gazdíková
ve Slatince zpívat smíme.
Anežka Kočicová

Naše škola
už nás volá,
o prázdninách, i když spíme,
často o ní v noci sníme.
Každý z tama je můj kamarád
a mám ji rád,
vždy se tam učíme.
Nic tam nezničíme.
Když něco zničíme
tak to opravíme,
někdy hrajem hry,
tak o ní taky sni.

Hola, hola škola volá,
na Petra i Kamila.
Všichni do ní běžíme,
pomůcky si chystáme.
Škola, škola ta nás baví,
učíme se všichni rádi.
Jsou z nás velcí kamarádi,
pomůžem si všichni rádi.
Naše škola je moc pěkná,
každá třída i tělocvična.
Dostáváme různé známky,
někdy i poznámky.
Vojtěch Borýsek

Píšem si zápisky,
v Pč děláme otisky,
vymýšlíme básničky,
zpíváme i písničky.

Až bude konec roku,
mnoho věcí budu mít v mozku.
Vysvědčení dostaneme,
budou samé jedničky.
Prázdniny si užijeme,
třeba u naší babičky.
Po prázdninách budem páťáci,
nebudeme už čtvrťáci.
Kamil Haloda

ŠKOLA
Škola, škola to je ráj,
jedničky v ní dostávám,
Mít jedničky to je můj sen,
na jedničky mistr jsem,
jedničky, tak pojďte sem.
Adam Beníček

Učíme se abecedu.
Taky i jinou vědu.
Robin Mahdal
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PRAHA
Čtvrtek :
Když jsme přijeli, šli jsme na
byt. Když jsme si vybalili, tak jsme
šli na večerní Prahu.
Bylo to moc krásné. Všechno
moc svítilo. Byl to krásný pohled.
Když jsme se vrátili na byt, byla hygiena a šli jsme spát.

Sobota :
Když jsme vstali a nasnídali se
vyrazili jsme do Zlaté uličky. Ve
Zlaté uličce byl tam dům plný hraček, museum a různé zajímavé věci.
Pak jsme se tam jen tak procházeli.
Když nastal čas, šli jsme se podívat na výměnu stráží. Když se stráže vyměnili, tak jsme putovali na
Petřín. Tam jsme poobědvali a šli
jsme na rozhlednu a do zrcadlového bludiště.
Po Petříně jsme šli do Pražského Jezulátka. Poté jsme se vydali na
byt.

VÝLET DO PRAHY

Pátek :
Ráno jsme vstali a snídali jsme
v Poslanecké sněmovně. Poté jsme
se tam porozhlédli a šli jsme na jednání poslanců. Pak jsme rychle spěchali na prohlídku kaple Betlémské.
Když prohlídka skončila, vydali
jsme se na oběd. Měla jsem řízek.
Byli jsme na Václavském náměstí
a hned potom na prohlídce Národního divadla. Po prohlídce jsme se
podívali na orloj a procházeli po
Karlově mostě. Spěchali jsme na lodičky a dopluli jsme až na Čertovku.
Poté jsme šli nakoupit a hned na
byt.

Neděle :
Ráno jsme šli na mši do chrámu
sv. Víta. Na bytě jsme se sbalili a vyrazili jsme na Vyšehrad.
Tam jsme poobědvali a šli na
metro. Metro nás dopravilo na autobus. A autobusem hurá domů!
Martina Beníčková

srpen 2015

Sucholožské listy - OBČASNÍK

9

ŠKOLNÍ ROK ZŠ 2014 - 2015
10

31.8. Cesta za klíčem školy

1.9. Pasování prvňáčků

2.9. Divadélko Šikulka

Slavnosti vína- Slatinka

Etický program

Dožínky- Slatinka

Filharmonie Zlín

Den stromů

Dopravní hřiště - 4. ročník

19.11. Slavnost Slabikáře

Sucholožské listy - OBČASNÍK
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3.12. Hudební program

4.12. Mikuláš ve škole

19.12. Koledování na chráněném domě

5.1. Exkurze na SPS Slovácké strojírny

6.1. Hrátky na sněhu - 4.+5. ročník

15.1. Projekt Rusko

19.1. Kouzelník

Projekt Německo

srpen 2015
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ŠKOLNÍ ROK ZŠ 2014 - 2015

21.11.Větrníkový den
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ŠKOLNÍ ROK ZŠ 2014 - 2015
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5.2. Projekt Slovensko

9.2. Smažení masopustních koblížků

10.2. Zápis do 1. ročníku

13.2. Masopustní obchůzka

16.2. Divadlo Pipi dlouhá punčocha

18.3. Návštěva knihovny

20.3. Pozorování zatmění Slunce

20.3. Vystoupení Slatinky - Východní Slovácko

30.3. Sokolníci

23.3. Návštěva muzea JAK

Sucholožské listy - OBČASNÍK
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22.4. Den Země v Uherském Brodě

24.4. Čarodějnický rej

30.4. Opékání u máje

7.5. Výlet do Kopřivnice

9.5. Férová snídaně

11.5. Varhanní koncert

Kosení trávy - Slatinka

20.5. Ukázka výcviku policejních psů

22.5. Výlet Praha

srpen 2015
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ŠKOLNÍ ROK ZŠ 2014 - 2015

31.3. Velikonoční dílničky

13

SLATINKA

Slatinka, dětský folklórní soubor
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Proč folklórní soubor? Tato
myšlenka v nás uzrávala dlouho,
než jsme se rozhodli ji naplnit.
Byla a je to nová zkušenost pro
děti, možnost něco nového prožít,
naučit se spolupracovat, vystupovat, zpívat nové písně, tancovat,
objevit to, jak lidé žili, jejich zvyky
a tradice v průběhu roku.
Proč právě Slatinka? Název
souboru je odvozený, jak si všichni správně domyslíme, od místního minerálního pramenu Slatiny.
Slatinka působí při naší základní škole už 8 let. Za tuto dobu v ní
zpívalo, tančilo, recitovalo, hrálo
divadlo opravdu hodně dětí. Základem souboru jsou vždy starší
dívky, které do Slatinky chodí od
první třídy, mají silné a zvučné
hlasy (často vystupujeme bez mikrofonu) a jsou odvážné, nemají
strach vystupovat před velkým
množství lidí. V páté třídě nás bohužel opouští, ale zkušenosti, které ve Slatince získaly, jim zůstávají
a určitě je v budoucnu nějakým
způsobem využijí. Tato děvčata
jsou velkým vzorem pro mladší
děvčátka, která se teprve všechno
učí. Stále píši o dívkách, ale souborek je otevřený i pro chlapce.
Letos do Slatinky chodili tři . Ale
jsme za ně rádi a doufáme, že jich
bude časem více. Při plánování
vystoupení, tvoření programu,
vždy klademe důraz na to, aby
samostatně nebo v malé skupince

vystoupily všechny děti, aby písně
byly proloženy tancem, říkadly
nebo básničkami, aby program
byl vtipný a objevila se v něm
i scénka. A snad se nám to i daří.
 Jediným problémem, se kterým se potýkáme od počátku, je
hudební doprovod. Na housle
soubor doprovázela paní učitelka
Mgr. Jitka Malá, na klávesy Hanka Máčalová ml., Petra Kubišová,
Kateřina Beníčková, na harmoniku P. Jan Mach, Pavel Horňák ml.,
Radim Beníček. V současnosti
hrála na housle Barča Gazdíková
a na kytaru Anička Machalíková.
Nejdéle nás doprovázel Peťa Mahdal, jak všichni víme, výborný
harmonikář a zpěvák, který má
hudební talent v krvi.
V průběhu roku vystupujeme
na těchto tradičních akcích:
Slavnosti vína v Uh. Hradišti, Mikulášský jarmark pořádaný
Skautským střediskem Suchá Loz,
akce pořádané ženským spolkem
Plkotnice – Dožínky, Májové zpí-
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vání, hody v Suché Lozi, navštěvujeme Dům s chráněnými byty
v Suché Lozi.
Jezdíme také do okolních obcí
– hody v Dolním Němčí, hody
v Korytné, dětský folklórní ples ve
Vlčnově.
I když je Slatinka folklórní
soubor, nebojíme se obklopovat
i jinou hudbou, např. moderní,
country, divadlem a často jezdíme
i do kina.
Snažíme se, aby naše činnost
byla pestrá a zajímavá, aby děti do
souboru chodily rády, ale aby se
i něčemu naučily. Aby se naučily
poslušnosti, toleranci, spolupráci.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří se nějakým způsobem
podíleli a podílejí na činnosti a provozu Slatinky: bývalým vedoucím Mgr. Jitce Malé a Mgr. Hance
Mačalové, hudebníkům, kteří nás
doprovázejí, Mgr. Evě Gazdíkové
za spolupráci, Obci Suchá Loz za
finanční podporu, Nadaci Synot
za udělené granty, za které jsme
nechali ušít kroje, paní Mgr. Marii
Vaculové a Bohumile Mahdalové
za ušití doplňků pro vystoupení,
Libuši Čubíkové za nápady a vytvoření loga Slatinky, manželům
Machalíkovým za natáčení videí
a jejich vkládání na internet. A
hlavně rodičům, kteří děti do Slatinky přihlásili a vozili je ve svém
volném čase na vystoupení.
Mgr. Hana Beníčková

srpen 2015

Výzva č. 56 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dne 9. dubna 2015 byla vyhlášená dlouho očekávaná výzva z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, která umožnila školám získat
snadno a rychle peníze na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu
výuky matematiky, přírodovědných a technických
oborů. Také naše škola se úspěšně do výzvy zapojila
a získali jsme prostředky na tyto aktivity:

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických
předmětů v zahraničí

Kulturní typy

Pavel Šrut - Lichožrouti
Je to nejobratnější lupič
všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná i vám se
včera nebo právě v této chvíli
ztratila ponožka. Kdo za to
může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky
a z párů dělá licháče. Do jejich
tajemného světa pronikla autorská a ilustrátorská
dvojice Pavel Šrut – Galina Miklínová a vynořila se
s napínavým a vtipným příběhem jedné lichožroutí
rodinky, starého mládence pana Vavřince a malého
nešiky lichožrouta Hihlíka.

Jeff Kinney
Deník malého poseroutky
Když je vám tak jedenáct,
může to být fakt opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se najednou ocitl
na víceletém gymplu, kde malí
poseroutkové, jako je on, narážejí každý den na chodbách
do kluků, kteří jsou větší, silnější a holit by se mohli
dvakrát denně. Deník malého poseroutky není jen tak
obyčejný deníček. Greg tenhle sešit dostal od mámy.
A to přesto, že deníky jsou přece jenom pro holky!
Takže si nemyslete, že to bude nějaké „milý deníčku“
tohle a „milý deníčku“ támhleto. Navíc tohle vlastně
není deník, to jsou ZÁPISKY. Greg si prostě zapisuje
a čmárá obrázky ke všemu, co se kolem něj děje. Píše
o svém otravném starším bráchovi, o potrhlém kamarádu Rowleym, o každodenním boji o přežití ve škole,
o jednom fakt děsivém domě hrůzy, o kreslení komiksů pro školní časopis a taky o Sejru... Jeff Kinney, autor
a ilustrátor v jedné osobě, vytvořil hrdinu, který sice
vypadá trochu neobvykle, ale na druhou stranu je to
vlastně úplně normální puberťák. Jako třeba ty :-)

Astrid Lindgrenová
Bratři Lví srdce
Krásný, nevídaný, strhující
příběh odvahy, cti a věrného
přátelství, které zvítězilo nad
smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci Jonatán a Karel
zvaný Suchárek. Až ho dočtete,
pochopíte, že oba jsou skutečně
hodni jména bratři Lví srdce.

Míša Vetešková Jak maminka vylezla na strom
Jak nahradit dětem čas, který nemůžeme trávit
s nimi? Na to Vám odpoví nová kniha osmi rozhlasových pohádek: Jak maminka vylezla na strom
reportérky Českého rozhlasu Radiožurnál Michaely
Veteškové. Ilustrace k této knize namalovala ak. mal.
Lucie Seifertová držitelka cen: Magnesia Litera, Zlatá
Stuha, Zlatá Pečať, tv cen Elsa, Trilobit a jejíž kniha
Dějiny udatného českého národa byla nominována
na dětskou knihu desetiletí.

Ve druhé polovině měsíce července se paní učitelky Mgr. Hana Beníčková a Mgr. Stanislava Hladišová zúčastnily 14 denního jazykového kurzu na
Maltě, kde si obohatily své znalosti z anglického jaŠablony klíčových aktivit:
zyka. Další klíčové aktivity budou probíhat v prvním
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění pololetí školního roku 2015/2016.
čtenářství a čtenářské gramotnosti

srpen 2015
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KULTURNÍ TYPY

Jedním z hlavních úkolů školy je naučit dítě
číst. Prostřednictvím čítanek děti získávají inspiraci k další četbě. Knihy si mohou půjčovat ve školní
knihovně a škola také úzce spolupracuje s místní
knihovnou, kterou spravuje paní Marie Vaculová.
Přijměte malou inspiraci pro dny volna. Marie
Vaculová doporučuje knihy (nejen) pro děti:

15

„Sazka - Olympijský víceboj“
o nejlepší výkony, ale v průběhu
běžných hodin tělesné výchovy
zapojit co nejvíce žáků a studentů a zároveň děti motivovat
k tomu, aby sportovaly i ve svém
volném čase.
V rámci Sazka Olympijského
víceboje žáci plnili v hodinách
tělesné výchovy 8 disciplín, které
prověřily jejich základní fyzické
schopnosti: rychlost, ohebnost,

vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost.
Pokud děti splnily všechny
disciplíny, dostaly na konci školního roku Sportovní vysvědčení
s doporučením škály vhodných
sportů a oddílů v okolí. Rodiče
tak dostali do ruky návod, jak
pro dítě najít vhodný sport a koníček.

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Žáci základní školy se v minulém školním roce 2014/2015
zapojili do projektu s názvem
„Sazka Olympijský víceboj“.
Tento projekt představuje jeden
z klíčových projektů Českého
olympijského výboru v rámci
dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho
hlavním cílem nebylo soutěžit

16
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OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
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OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
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Vzpomínka na školní rok 2014 – 2015
v mateřské škole
Výlet do Uherského Brodu na dopravní hřiště

Oslava Dne dětí ,,Cesta kolem světa“ 5592

Ukázka výcviku psů policie ze Zlína

Divadlo ,,Šikulka“

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Varhanní koncert v kostele Sv. Ludmily

Zhlédnutí filmu ,,Pod mořem“ v nafukovacím
sférickém kině, které k nám přijelo z Brna

Výlet do hodonínské ZOO a plavba lodí Konstancie po Baťově kanálu s piráty

Přejeme všem dětem i rodičům pohodový zbytek
prázdnin a dovolené a těšíme se opět na shledanou v novém školním roce 2015/2016.
v. uč. Horňáková Martina

srpen 2015
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Den stromů

Dopravní hřiště

Drakiáda

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bobování na zahradě

Dráček Listnáček

Hledání pokladu

Opékání u Máje

Masopust

Velikonoční dílničky

Vánoční besídka Sněhuláci

20

Pirátská plavba

Vítání jara

Výlet do Uherského
Brodu

Sv. Martin na bílém koni
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Zvesela do toho, a půl je hotovo!
Učitelka se ptá Marka:
Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká:
„Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ „Jsou
„To, že máš trojku z lovu, chápu, ji ještě malý. Ale,
že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to to nejchytřejší ptáci!“ „A proč?“ ptá se učitelka.
„Jak začne škola, odletí do jižních krajin!“
je hanba!

VTIPY

Syn ráno při snídani: „Mami, já už do té školy
Při hodině fyziky: „Jakube, řekni nám, co se tepnechci. Děti si ze mě dělají legraci a učitelky mne
lem roztahuje a zimou zkracuje?“
„Prázdniny… v létě trvají dva měsíce, v zimě je- nesnášejí.“ Maminka na to: „Dost odmlouvání,
musíš tam! Jednak je ti už přes padesát a hlavně –
nom týden.“
děláš tam ředitele!“
Matka telefonuje do školy:
Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka.
„Paní učitelko, moc vás prosím, nedávejte dětem domácí úlohy z matematiky, ve kterých stojí „Co se ti stalo?“ ptá se ho. „Já jsem se ztratííííl.“
láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl včera celou noc „No to nic,“ uklidňuje ho. „A svoji adresu znáš?“
usnout!“
„Znám… Pepa zavináč seznam tečka cé zet.“
„Tak co je nového ve škole?“ „Představ si, tati,
Hurvínek ve škole
že náš nový učitel je závistivý.“ „Proč myslíš?“ „Už
„Hurvínku, řekni nám, kdy se píše čárka?“
„Prosím, čárka se píše, když vrchní donese nové několikrát, když mě poslal za dveře, řekl: Kdybych
tak já byl tvým otcem!“
pivo.“
Na výletě šla celá třída přes lávku.
„Pane učiteli, pane učiteli!“ začal vykřikovat Milan. „Mlč,“okřikl ho pedagog, „učili jsme se přece
ve škole, že žák nemá mluvit, pokud není tázán!“
„Tak se mě rychle zeptejte, pane učiteli,“řekl
pohotově Milan, jestli Eva Pytlíková náhodou nespadla do vody.“

„Včera jsem četl knížku a vstávaly mi při tom
vlasy hrůzou na hlavě.“ „Ty čteš horory?“ „Ne, žákovskou knížku mého syna.“
Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a chlubí se:
„Tati, dal jsem dnes dva góly!“ „A jak to dopadlo?“
„Jedna – jedna. “

INDIÁNSKÝ TÁBOR, Lubná 25. 7. – 2. 8. 2015

srpen 2015

mřelých indiánů, kteří nás přišli varovat před zlými indiány
z kmene Hurónů. Jeden z duchů
nám prozradil, že na Velké hoře
Bohů můžeme hledat ochranu,
avšak na tak dalekou cestu se
musíme pořádně připravit, zdokonalit všechny smysly a stmelit
naše kmeny.
A tak během tábora indiáni
mezi sebou poměřovali své síly,
znalosti a šikovnost ve střelbě
z luku, v orientaci, ve hře lakros
a v ringu, v odvaze při zkoušce
odvahy, ve vaření čaje z místních
bylinek, a v dalších indiánských
dovednostech. Za každé zkouš-

ky a branné soutěže získávaly
kmeny kousky mapy, které měly
za úkol společně slepit a podle
mapy se poté vydat na Velkou
horu Bohů.
Po náročných zkouškách měli
indiáni možnost si odpočinout
u rukodělných činností. V neděli
za námi přijela Martina Mahdalová, která nám ukázala, jak se
pracuje s keramikou, vytvořili
jsme si spoustu krásných věci
a vyzkoušeli si tvorbu na keramickém kruhu.
V úterý jsme si vyrobili indiánské masky ze sádry a prožili
krásné a jedinečné chvíle při hře
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Tábor, nejočekávanější událost, která je vyvrcholením celoročního skautského programu.
Ten letošní, indiánský, jsme zahájili v sobotu 25. 7. 2015 na Lubné.
Po příjezdu na tábor byli indiáni pomocí hry rozděleni do
šesti kmenů – Arikarové, Čejeni,
Čipevajové, Kaddové, Kutenajové a Vintuové. Každý kmen měl
svého náčelníka, který se později
utkal s ostatními náčelníky v boji
o barvu kmene. Před večeří měli
všichni indiáni vyrobenou čelenku a kmenové vlajky. Večer
ke slavnostnímu táborovému
ohni za námi přišli duchové ze-
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na indiánské bubny pod vedením šikovné lektorky. V dalších
dnech jsme si ušili indiánské mokasíny a vyrobili si originální lapače snů.
Ve čtvrtek nastal čas, vydat
se na Velkou horu Bohů a žádat
o pomoc před zlými Huróny, kteří již dvakrát vnikli do našeho
tábora. Cesta nebyla náročná, ale
i při ní jsme museli ukázat, že si
dokážeme v každé situaci poradit.
Každý kmen musel získat potraviny a uvařit si kotlíkový guláš. Čím
blíže jsme byli k Velké hoře Bohů,
tím více jsme byli napjatí, jestli
Bohové přijdou a naše dary je přimějí nám poskytnout ochranu.
Vše dopadlo dobře, Bohové nám předali svitky z březové
kůry, na kterých byly napsány
modlitby a také nějaké neznámé

znaky. Při příchodu zpět do našeho indiánského tábora jsme našli
raněného a ke kůlu přivázaného
šamana. Sdělil nám, že naše tábořiště napadli Huróni a odvedli
nám náčelníka. Jako výkupné za
něj požadovali celé naše tábořiště. Naštěstí se naše kmeny nezalekly a po krátkém odpočinku
a vydatném obědě, se vydaly do
boje s Huróny, ze kterého vyšly vítězně díky modlitbám od
Bohů. Týž den jsme se ještě dozvěděli, že naše svitky skrývají
jedno tajemství, a že se někde
ukrývá poslední kousek, který
nám pomůže hádanku rozluštit.
Po snídani kmeny hledaly poslední svitek, který je dovedl ke
starému indiánskému pokladu.
Po cestě indiáni plnili poslední
zkoušky, tou největší bylo překo-

nání útoku vos, kdy z boje vyšli
někteří indiáni s pár štípanci. Nakonec však všichni došli až k cíli
a od starého indiána dostali kousek pokladu. Poslední společné
odpoledne na táboře jsme si užili
při turnaji v ringu. Naši indiáni
se ukázali jako velmi sportovně
nadaní, s chutí a zapálením do
hry. Čekal nás ještě slavnostní
závěrečný oheň, společné zpívání
a plnění skautského slibu.
Letošní tábor byl v poklidném
duchu, děti si odnesly spoustu
nových zkušeností a zážitků. Děkuji rodičům, kteří nám pomohli
se stavbou i balením tábora, našim skvělým vedoucím, kteří si
dokázali poradit v každé chvíli
a kuchařkám za vydatné a chutné
jídlo .
Peťa

Plkotnice slaví 10. výročí svého vzniku
Po roce 2000 na Slovácku vznikají v každé
dědině pěvecké spolky, jak mužské, tak ženské
a ani naše obec nezůstala v tomto duchu pozadu.
Vznikl zde Spolek vdaných žen Plkotnice. Plkotnice se sešly v červnu 2005 s myšlenkou společného zpívání, objevování a učení se starých písní
z Loze a okolí, a chtěly také oprášit staré kroje po
babičkách a začít v nich chodit např. na církevní
slavnosti do kostela. Nikdo ale v to období neplá-

noval vystupovat se zpěvem na pódiu, a dokonce
ani mimo naši obec.
Ženy přinesly staré zpěvníky a tetička Hrabalíková nám začala předzpívávat staré písničky. Tehdy jsem oslovila Vlastika Ondru, učitele z Nivnice, jestli by nám nepomohl s doprovodem na
harmoniku. Začaly jsme se scházet od září jednou
týdně na obecním domě. Zpívání nám šlo a hlavně nás to bavilo. V říjnu někoho napadlo ukázat se
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na veřejnosti s tak krásnými písněmi, a tak
první naše vystoupení bylo plánováno na
Kateřinskou zábavu v Suché Lozi. Nebylo to
ale jednoduché všechny přesvědčit o vystupování, ale nakonec se to podařilo a to byl
náš začátek zpívání na akcích.
Postupně jsme začaly dávat dohromady
kroje, jak slavnostní, tak také štofové fjertůšky . Pátraly jsme po někom, kdo by uměl
uvázat „babušu“ z tureckého šátku, (Turecký
šátek uvázaný na babušu nosily vdané ženy.)
ale všechny tetičky, které to uměly vázat, již
umřely. Nakonec se to naučila uvazovat Plkotnica Anička Mahdalová podle fotek a ze 1. vystoupení na Kateřinské zábavě v Suché Lozi - 2005
vzpomínek.
V roce 2006 jsme vystupovaly již na různých Bujáková, kterou všichni znali jako tetičku Minářfolklorních a jiných slavnostech v okolních obcích kových. Byla to tetička laskavá, přátelská, plná ranapř. v Nivnici, ve Vlčnově, ve Starém Hrozenkově, dosti ze života, ale také důsledná, poctivá, obětavá
v Korytné, ale také v Suché Lozi a podařilo se nám a výborná kuchařka. Na ni a na její sucholožské
vyjet i za hranice až na Slovensko. V tomto roce vdolečky nikdy nezapomeneme. Také zavzpomíjsme také natočily jednu písničku o našem mine- nejme na tetičku Františku Mahdalovou /přezdívrálním pramenu s názvem „Suatina“, která se stala ka Buchtových/, která sice chodila do Plkotnic jen
součástí CD místní dechové hudby Borověnky.
krátce, ale svým zpěvem a životním elánem mnoDo této doby nás na harmoniku doprovázel hé obohatila.
Vlastik Ondra, někdy Radim Beníček a nebo Jirka
Setkávání se na schůzkách, ale i na folklorních
Gregovský. Když se měla natáčet písnička „Suati- a společenských akcích nás obohacuje jak na těle,
na“, Vlastik se nemohl zúčastnit, a tak jsme oslo- tak také na duchu. Stále zažíváme něco nového,
vily paní učitelku Věru Chovancovou, a ta nás od krásného, ale také se setkáváme se zajímavými
té doby doprovází na akordeon při různých pří- lidmi.
ležitostech a je naší uměleckou vedoucí. K paní
Odměnou pro nás všechny byla možnost natoChovancové se později přidala naše houslistka čit v roce 2009 naše vlastní CD Kolem Suchej Loze
a také paní učitelka Jitka Malá a později za námi v Dolních Bojanovicích. Děkujeme proto našim
přišla i Helenka Jašová – dnes provdaná Pavlíčko- sponzorům – firmě 3VaH a Obci Suchá Loz. Rády
vá. Muzikantky jsou náš poklad, kterého si velmi bychom, pokud to bude možné, v této činnosti
vážíme.
pokračovaly, jelikož považujeme za důležité zaZa 10 let lidé prožijí spoustu radostí, ale také znamenat naše písně pro další generace.
starostí a někdy i smutné události. Ani nás smutDěkujeme také těm, kteří nás jakýmkoli způsoné události neobešly. Navždy nás opustila Anežka bem těch deset let podporovali tj. Obci Suchá Loz
a místnímu zastupitelstvu, podnikatelům ze Suché Loze a okolí a také místním občanům. Vám všem srdečné díky.
I když v našem názvu máme, že jsme
upovídané ženy, tak stejně nejvíc rády
zpíváme. Zpěvem zaháníme trampoty
života a snažíme se radost tohoto žití
předávat dál – Vám. Albert Einstein
kdysi řekl: „Konec světa bude, až lidé
přestanou zpívat.“ „Konec světa nechceme, a proto si rády zazpíváme…!“
Krásné hody plné zpěvu a radosti ze
života.
Plkotnice 2015
Eva Gazdíková
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