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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

držíte v ruce historicky první číslo občasníku  Jednička, který pro Vás připravují

děti v rámci zájmového kroužku.

V redakční  radě  jsou  zástupci  všech  věkových  kategorií,  každý  přispěje  do

časopisu něčím, co ovládá, co umí. Odpusťte jim proto některé nepřesnosti a

překlepy, důležité je přece hlavně nadšení pro věc.

První číslo Jedničky je seznamovací. Pro začátek si pro Vás děti připravily trošku

historie, poezie, ale i jeden rozhovor či statistické údaje.

Věříme, že se časopis stane nedílnou součástí našeho zařízení a že se na nové

číslo budete Vy, čtenáři, vždy těšit.

Přeji dětem, aby jim vydrželo jejich nadšení a přineslo ovoce v podobě krásného

občasníku.

Bc. Vladimíra Zubová

Vedoucí kroužku 
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Zámek Nové Mitrovice

Zámek stojí v místní části souměstí Sedlec-Prčice Přestavlky. 

První zpráva o nich je z r. 1389, kdy se připomíná Jaroslav z Přestavlk. Snad až v 

16. století zde bylo postaveno panské sídlo – tvrz, částečně kamenná, částečně 

sroubená ze dřeva. Doložená je až v roce 1708. Roku 1724 získal ves Jan Josef 

Vratislav z Mitrovic, který tvrz nechal zbořit a materiál použil při novostavbě 

mitrovického zámku…Pokračování příště
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Podzim
Michaela Šipošová

Na podzim děti pouštějí dráčky,

létají společně s ptáčky.

Co vidí z veliké výšky?

Usmívající se smíšky.

Ale dějí se i jiné věci!

Začíná se roztápět v peci.

Padají barevné listy – žlutá, hnědá, červená.

Co to pro nás znamená?

Že podzim už je tady,

čeká nás hodně srandy.
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Když první rozhovor, tak s paní ředitelkou Mgr. Bc. Hanou Fárovou

1, Máte raději psy nebo kočky? 
Nedělám rozdíl, jsem    
milovnice zvířat.

2, Máte raději čaj nebo kávu?
Piji ráda čaj.

3, Nosíte raději sukně nebo 
kalhoty?

Ráda nosím kalhoty.

4, Máte raději oblačno nebo 
slunečno?

Slunečno.

5, Máte raději Vánoce nebo 
Velikonoce?

Velikonoce.

6, Máte raději rajskou nebo 
svíčkovou omáčku?

Svíčkovou omáčku.

7, Máte raději buchty nebo řízky?
Řízky.

8, Máte raději pláž nebo hory?
Raději mám hory.

9, Čím byste letěla raději – letadlem
nebo balonem?

Raději bych letěla balónem.

10, Líbí se vám víc listnaté nebo 
jehličnaté stromy?
Krásné jsou listnaté 
stromy.

11, Chodíte raději na výlety nebo 
na pouť?

Raději chodím na
výlety. 

12, Chodíte raději do kina nebo do 
divadla?

Chodím ráda do divadla.

13, Máte raději modrou nebo 
růžovou barvu?

Z těchto dvou mám radši 
modrou barvu.

14, Jaké máte raději roční období – 
zimu nebo léto?

Léto.

15, Nosíte raději boty na podpatku 
nebo tenisky?

Raději nosím tenisky.

16, Co děláte raději – vaříte nebo 
uklízíte?

Ráda vařím.

17, Líbí se vám víc jelen nebo 
srnka?

Víc se mi líbí jelen.

Děkujeme za rozhovor.
          Ondra Šutorka, Naďa Norková

Otázky připravila Sylva Hronová, Natálie 
Peštová, Daniel Kotlár, Vlasta Nunhardt
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Tajemný kout

V této rubrice budete vídat zajímavá zákoutí našeho okolí. Budeme velice rádi,

když nám napíšete nebo řeknete komukoliv z redakční rady, že víte, kde se onen

tajemný kout nachází.

       Tajemný kout č.1
  

Foto: Natálie Peštová
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Statistika není žádná nuda aneb kolik nás tu je

Nejčastější jména chlapců
1. Dominik (3)
2. - 3. David, Ondřej (2)

Nejčastější jména dívek
1. - 4. Natálie (2)

Kristýna
Michaela
Naděžda

Zpracoval: Radek Červeňák
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Redakční rada

V prvním čísle bychom čtenáře rádi seznámili s celou redakční radou. 
Tady jsou:

        Dominik Pešta                         Natálie Peštová                   Radek Červeňák

       Sylva Hronová Naďa Norková                  Daniel Kotlár

Ondřej Šutorka     Vlasta Nunhardt

E – mail redakce: prestavlckycasopis@gmail.com             Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Zubová

mailto:prestavlckycasopis@gmail.com

