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    Návštěva Zábřežského muzea 
V pátek 4.4.jsme jeli do Zábřežského muzea. Jeli jsme tam autobusem. Byla to 

výstava s živočichy. Ze začátku jsme si mohli sami prohlédnout celou výstavu. 

Potom nás svolal jeden pán, ukazoval nám všechny živočichy a vyprávěl k nim, 

kde se vyskytují, čím se živí atd. Na žádné exponáty se nesmělo sahat. Mohlo se 

sahat pouze na kůže (třeba od lišky). Celá výstava byla rozdělená na pět částí: 

pole, les, hory, louka a voda. V poli byl např. hraboš, v lese jelen, na horách 

kamzík, na louce zajíc, a ve vodě pstruh. Bylo tam spoustu ptáků, krtek, různé 

druhy ryb, bobr, lasičky, kuna, žáby, hadi a spoustu dalších živočichů.  Až jsme 

všechny ekosystémy prošli, tak jsme se šli do šatny nasvačit. Po svačině jsme šli 

po schodech nahoru, kde jsme si mohli vyrobit tiskátko se stopou zvířete. Já 

jsem si udělal stopu od ptáka. Pak jsme si výstavu naposledy prošli, oblékli jsme 

se jeli jsme autobusem do školy. Mě se to moc líbilo. 
 

 

 

 

 

 Vít Skalický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velikonoční dílna 

 

Na Velikonoční dílně jsme si upekli perníčky a nazdobili vajíčka s Adamovou 

babičkou horkým voskem. Lepili jsme papírového zajíčka s mrkví a velikonoční 

přání s beránkem. Na přírodní vajíčka jsme oblepovali barevné lesklé nálepky. 

Velikonoční dílna se mi moc líbila a už se těším na velikonoční prázdniny! 
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 SPOLEČNÁ PRÁCE NA TÉMA VELIKONOCE 

 

 



 

 

 



 

 



 



Jméno a příjmení            nejoblíbenější stanoviště  DEN ZEMĚ 24.4.2014 

 Jakub Brzobohatý        mini ZOO 

Denis Faulhammer                    mini ZOO 

Lukáš Léhar                                        mini ZOO 

Matěj Žanda                                      mini ZOO 

Vojtěch Kuchař                                 mini ZOO 

Adam Roubalík                                 mini ZOO 

Alice Roubalíková                             mini ZOO, bubnování 

Lukáš Weiser                                     bubnování 

Petra Havlíčková                               bubnování 

Vít Skalický                                         bubnování 

Adam Svoboda                                  sluníčko z pet-lahví 

Adéla Kunetová                                 sluníčko z pet-lahví 

Tereza Sládková                                 sluníčko z pet-lahví 

Michal Šafář                                        sluníčko z pet-lahví 

Erika Stránská                                     malování 

Barbora Svobodová                           malování 

Lenka Daříčková                                 malování 

Tereza Komendová                            malování 

Adrian Pereksta                                 dalekohled 

Jakub Gregora                                    dalekohled 

Dominik Huppert                               dalekohled 

Eliška Beštová                                     Charita Zábřeh 

Linda Zvejšková                                  mandela 

Veronika Weiserová                          mandela 

Richard Chovanec                              hasiči 

Adam Vepřek                                      lezení 

Tereza Havlíková                                divadlo 

Karel Vacek                                          mini ZOO 

Nikola Daříčková                                 mini ZOO  

  



Světový den knihy 23.4.2014 

 

 

 

Adéla Kunetová Velká kniha pohádek 

Tereza Sládková Malá čarodějnice 

Dominik Huppert Klub záhad 

Richard Chovanec Darebák David a léto 

Matěj Žanda Neználek 

Barbora Svobodová Deník mimoňky 

Lenka Daříčková Dívka na koštěti 

 

Petra Havlíčkavá Pejsek  a kočička 

Tereza Havlíková Bella a Sebastián 

Eliška Beštová Dívka na koštěti 

Linda Zvejšková Dívka na koštěti 

Adam Svoboda Deník malého poseroutky 

Jakub Gregora U všech čertů 

Lukáš Weiser Ježeček Dupálek 

Adrian Pereksta Deník malého poseroutky 

 

 

Alice Roubalíková Jak to že... 

Adam Roubalík Pán prstenů 

Vít Skalický Velká kniha pro malé luštitele 

Denis Faulhammer Malá čarodějnice 

Erika Stránská O Medubabičce 

Ondřej Kubina Pat a Mat 

Lukáš Léhar Letopisy Narnie 

Jakub Brzobohatý Harry Potter 

Vojtěch Kuchař Dívka na koštěti 

Adam Vepřek Deník malého poseroutky 
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Čarodějnice 
Čarodějnictví neboli čarodějství je označení pro nadpřirozené působení známé v mnoha 

světových kulturách, který však nemá žádnou obecně přijímanou definici. Může být chápáno jako 

součást magie, jindy je od ní oddělováno, jako méně intelektuální a více intuitivní. Ve většině 

kultur je spojováno především s ženami a také s působením zla pomocí magie. To vedlo k 

pronásledování skutečných či domnělých praktikantů čarodějnictví, především v raně 

novověké Evropě, objevuje se však dodnes, především v zemíchsubsaharské Afriky. 

K nejčastějším schopnostem přisuzovaným čarodějnicím patří záškodná magie jako 

jsou kletby nebo uhranutí, milostná magie, věštění – především nekromantie. Praktikantka 

čarodějnictví se nazývá čarodějnice nebo s menší negativní konotací čarodějka, praktikant se 

nazývá čaroděj či čarodějník. 

Další specializací je nekromant (pod vlivem angličtiny někdy označovaný též jako nekromancer), 

zabývající se magií smrti (obvykle je to považováno za černou magii) - tedy oživování mrtvých 

apod. Kouzelník (kouzelnice) – kromě dnešního chápání jakožto kabaretního baviče také spíše 

méně zkušený čaroděj. Arcimág - vyšší stupeň mága obvykle zající více druhů magie. Druid - v 

některých dílech se k reálnému historickému výkladu druida připisují ještě jiné magické 

schopnosti. Zvěromág - podle série Harry Potter. Adam Vepřek 
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