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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

jsme moc rádi za kladné ohlasy na naše první číslo Jedničky.  

Zejména  Vás  zaujala  rubrika  Tajemný  kout.  Jedna  teta  kuchařka  dokonce

nelenila a místo také vyfotila, abychom jí věřili, že ví, kde to je.

Na  začátku  prosince  naši  redakční  radu  opustila  Natálka  a  Dominik  Peštovi.

Zatím je nebudeme nikým nahrazovat.

Naše nové číslo vydáváme ještě před vánočními svátky, abychom

Vám mohli i my z redakce popřát krásné a klidné Vánoce strávené

s lidmi, které máte rádi.

Na shledanou v novém roce 2018.

Bc. Vladimíra Zubová

Vedoucí kroužku 
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Zámek Nové Mitrovice

Nové  Mitrovice  byly  postaveny  v roce  1736,  kdy  Janu  Josefu  Vratislavovi

z Mitrovic přestalo vyhovovat jeho tehdejší  sídlo – panský dům u poplužního

dvora ve Starých Mitrovicích. Po zakladateli vlastnil zámek jeho syn Jan Vít. Od

něj  Mitrovice  koupil  r.  1804  hrabě  František  Karel  Rey.  V letech  1815–1828

zámek patřil vídeňskému velkoobchodníkovi Haniksteinovi, po něm jej vlastnil

Antonín Špalek, a od roku 1867 Konrád Blaschke, jehož rodině patřil zámek až

do roku 1946… pokračování příště
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Láska
Michaela Šipošová

Láska sluší každému. Tomu, kdo ji v sobě má, nosí štěstí po celý život. Zanechává

po sobě stopy, které často nejdou smazat. Hodně bolí,  když někoho opravdu

miluješ a on si tě celou tu dobu nevšímá, ani pohledem o tebe nezavadí. Ale

láska má i dobrou stránku.

Láska, to je štěstí,

ne jako dostat pěstí.

Láska občas bolí

a těžko se to hojí.

Láska je víc než zlato,

ruku do ohně dám za to.

Je i krásná, jen jde o to

nevybrat si blázna

a kráčet stále za ní.
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Další díl rozhovorů doplníme o povídání s vedoucí vychovatelkou, tetou
Veselou.

1, Máte raději kávu s mlékem nebo 
bez mléka? 

Nejvíc si vychutnám kávu s 
mlékem.

2, Líbí se Vám víc anděl nebo Mikuláš?
Kouzlo má pro mě

anděl.

3, Máte raději jablka nebo hrušky?
Raději mám jablka.

4, Líbí se Vám víc černobílé nebo 
barevné fotografie?

Preferuji barevné fotografie.

5, Máte raději dlouhé nebo krátké 
vlasy?

Dlouhé vlasy.

6, Máte raději vánočku nebo linecké?
Linecké je nejlepší.

7, Líbí se Vám víc stromeček umělý 
nebo živý?

Živý stromeček je krásný.

8, Jezdíte raději na sáňkách nebo na 
bobech?

Sáňky jsou sáňky.

9, Když na hory, tak na české nebo
zahraniční?

U nás je přece tak krásně,
takže české.

10, Nosíte raději šálu nebo čepici?
Šálu.

11, Jíte na Štědrý den raději rybu nebo
řízek?

Raději si dám rybu, tak k 
Vánocům patří.

12, Kdo je Váš favorit – Ježíšek nebo 
Santa Claus?

Samozřejmě Ježíšek.

13, Chodíte raději na vánoční koncerty
do sálů nebo do kostela?

Do kostela.

14, Dáte si na trhu raději klobásu 
nebo trdlo?

Víc si pochutnám na trdlu.

15, Zdobíte raději stromeček nebo 
cukroví?

Víc mě baví zdobit
stromeček.

16, Co děláte raději –
vaříte nebo uklízíte?

Ráda vařím.

17, Vánoce se sněhem nebo bez 
sněhu?

Když Vánoce, tak se
sněhem.

Děkujeme za rozhovor.
                          Sylva a Vlasta

Otázky připravila Sylva Hronová, Daniel 
Kotlár.
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Tajemný kout
Tento tajemný kout je  zase specialita. Poznáte, kde ho můžete vidět?

Foto: Vlasta Nunhardt

Řešení z minulého čísla:
Tento tajemný kout nejlépe uvidíte z volejbalového hřiště
za zámkem, stačí vystoupat po schodišti.
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Myšlenková mapa na téma Vánoce

                   Josef a Marie
        koledy

vločky      adventní kalendář            cukroví
         hvězda

pohádky
                                                                                                              věnec

      Ježíšek                       Vánoce   kapr

                                                                                                                                                sníh
                      anděl

       sněhulák
          dárky Mikuláš a čert

salát
stromeček ozdoby

         adventní neděle
                                                                            svíčka               vánočka        

  

Práce dětí 7 – 10 let.
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Šťastné a veselé Vánoce a všechno dobré v novém roce 2018.

Redakční rada:
Sylva Hronová, Daniel Kotlár, Vlasta Nunhardt, Naďa Norková, Ondřej Šutorka, 
Radek Červeňák, Vlaďka Zubová
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