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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje Korýtko!
Tak tu máme duben a koronavirus nám stále poněkud
komplikuje život. My se však nevzdáváme a nadále budeme
mít dobrou náladu, už proto, že jsme očkovaní. V dubnu
slavíme Velikonoční svátky a personál se nám snaží vytvořit
sváteční náladu. Velikonoce se letos obejdou bez tradičního
šmigrustu, protože vládní opatření nám neumožňuje volný
pohyb a návštěvy. 12. dubna také vzpomeneme start prvního
člověka do Vesmíru. Kosmonaut Gagarin podnikl pouze
devadesáti minutý oblet zeměkoule, a poté přistál na Zemi.
Dnešní kosmonauti stráví ve Vesmíru podstatně delší dobu.
30. dubna byla osvobozena Ostrava. To si mnozí z vás jistě
pamatují. Vážení přátelé, přejí vám příjemné prožití života se
zpravodajem Korýtko.
Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor Zpravodaje Korýtko
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Z DOMOVA KORÝTKO

Chvilka poezie
JARNÍ
Když svatý Josef otvírá,
tu zima kvílí: Ouha!
Tesařská ostrá sekyra,
zpod pláště světci čouhá.
Hned vlečku zimě přesekne,
zašlápne špínu sněhu,
a vše co bylo nepěkné,
promění v zpěv a něhu.
Kéž vlaštovky už zavolá,
jež byly s námi loni.
Fialka, skrytá dopola,
pod keřem prudce voní.
Rozepne kvítek spanilý,
strom celý rázem zbělá,
a kde se vezme – za chvíli,
bude na kvítku včela.
Sedne si vprostřed do medu,
aby ji slunce hřálo,
a to je vše, co dovedu,
já vím, že je to málo.
Jaroslav Seifert
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Historické okénko
ANEB VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE ODEHRÁLY V DUBNU
753 př. n. l. Bratři
Romulus a Remus
založili město Řím

1348 Založení
pražské
univerzity
Karlem IV.

1561 Nad
Norimberkem
byl zpozorován
Norimberský
nebeský úkaz

1920 Proběhly první
volby do parlamentu
Československé republiky

1949 V Československu
vznikla mládežnická
organizace Pionýr
1955 Otto Wichterle
vynalezl kontaktní čočky, k
jejichž výrobě použil
stavebnici Merkur

1990 Papež Jan Pavel
II. zahájil historicky
první oficiální
návštěvu papeže v
Československu
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Nejpozoruhodnější místa světa
JEZERO HILLIER
Toto australské jezero udivuje svou zářivě
růžovou barvou. Dodnes není známo, co
jeho netradiční zbarvení způsobuje.
SKALNÍ MĚSTO PETRA V JORDÁNSKU
Skalní město a archeologické naleziště
původně vzniklo jako pohřebiště v
ukrytém místě, kde se setkávají tři údolí.

KŘIVÝ LES V POLSKU
Jedná se o neobyčejný les s jednotně
zakřivenými stromy. Stále není jasné, co
zvláštní růst kmenů vlastně způsobilo.
ČERVENÁ PLÁŽ PANJIN
Zabarvení pláže způsobují mořské řasy.
Od jara do léta září zeleně, jakmile však
udeří podzim, pláž krásně zčervená a
připomíná rudý koberec.
PODVODNÍ MUZEUM MUSA
Netypické muzeum čítá kolem 500 soch v
životní velikosti, které jsou dílem
britského sochaře Jasona de Caires
Taylora.
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Sociální pracovnice Bc. Petra Jordatijová, DiS.
8. 3. 2021 jsme v domově přivítali novou sociální pracovnici paní
Petru Jordatijovou. Paní Petra má zajímavé příjmení a to po
svém otci, který pochází z Ukrajiny a v České republice vykonával
vojenskou službu (česky Jordatij). Paní Jordatijová pochází z
Frenštátu pod Radhoštěm. Zde také vystudovala střední
hotelovou školu v oboru kuchař. Docházela jako dobrovolnice do
Ústavu sociální péče v Tiché, kde se jí velmi líbilo. V roce 2011 se
přestěhovala do Ostravy za svým partnerem. Nechtěla se
věnovat svému původního oboru, proto vystudovala Vyšší
odbornou školu sociální a poté také Ostravskou univerzitu –
bakalářské studium v oboru sociální práce. Práce s lidmi ji velmi
naplňovala, nejdříve pracovala s romskou komunitou jako
terénní sociální pracovník, svou pílí se vypracovala až na vedoucí
pozici. Úcta k seniorům ji zavedla do Domova Čujkovova, kde
pracovala jako sociální pracovnice, měla na starosti praktikanty i
zpravodaj „Náš domov“, v roce 2017 nastoupila na mateřskou
dovolenou. Narodila se jí dcera Julinka, která je nyní velmi
učenlivá, má ráda básničky, písničky, ráda tančí, je to takový
malý andílek. Paní Petra má ráda turistiku, hlavně Beskydy –
Lysou horu, Javorník, ráda běhá s pejskem Matýskem Jorkšírským teriérem, veškerý volný čas věnuje dceři.
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Mgr. Šárka Menšíková
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Výzdoba chodby před oddělením B2
Děkujeme panu Měhýšovi, za jeho chlapskou zručnost při
mytí umělého stromu a instalaci stromu s budkou na chodbu
před terasu.

Mgr. Radka Fürstová, DiS.
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Velikonoční výzdoba na B2
Děkujeme aktivizačním pracovnicím paní Boženě Valové a paní
Marcele Ondráčkové za aktivizaci uživatelů na dvou schůzkách v
jídelně na patře. Uživatelé si vyrobili jarní a velikonoční ozdoby
na pokoje.
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Nedělní velikonoční zamyšlení na B2
V neděli vedoucí B2 Radka
Fürstová spolu s aktivizační
pracovnicí Boženkou Valovou
připravily duchovní chvilku.
Zpívali
jsme
písničky,
vzpomínali na velikonoční zvyky
a pomocí vajíček si řekli
velikonoční příběh:
1.
2.
3.
4.

vajíčko: kytička „Bůh stvořil tento svět překrásně.“
vajíčko: hlína „Člověk si chtěl vládnout sám, zhřešil“.
vajíčko: křížek „Ježíš vzal naše hříchy na sebe a umřel za nás.
vajíčko: kámen: „Tělo Ježíše zavalili v hrobě kamenem, aby jej
nikdo neukradl.“
5. vajíčko: prázdné „Hrob byl prázdný, ani smrt Ježíše
nepřemohla“
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Mgr. Radka Fürstová, DiS.
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Velikonoční pečení na B2
Každý bezpochyby ví, že k Velikonočním svátkům patří různé
tradice, jako například pečení beránka, malování kraslic nebo
pletení pomlázky. Na středisku B2 jsme se pustili rovnou do dvou
z těchto tradic a to pečení beránka a malování vajíček. Kdo chtěl,
přiložil ruku k dílu. Kdo měl zájem, maloval vajíčka, někdo zase
chystal těsto, vysypával formu na beránka. Při pečení beránka
jsme všichni nasávali vůně pečícího se beránka, vůni Velikonoc.
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„Hejbni kostrou“
Přišlo jaro, slunce svítí,
na zahrádce plno kvítí.
I my jsme se probudili,
na cvičení přihlásili.
Aktivní cvičitelka se ozvala,
do jídelny nás pozvala.
Babičky tam naklusaly,
způsobně se posadily.
Paní Zdenička se představila,
pak cvičení zahájila.
Nejdřív klid a dýchání,
někdo přidal kýchání.

Potom pravá, kupředu levá,
zpátky ani krok.
Pak ruce v bok
a křepčit jak kdysi celý rok.
Už nás bolí celé tělo,
nějaký životabudič by to
chtělo.
Hlavně během tancování,
velká žízeň bez ustání.
Tíží nás zdejší tradice
ve formě přísné prohibice.
Ještě chviličku vydržíme,
pro pivo pak povalíme.

P. S. Děkujeme za rozhýbání našich léty a nicneděláním
zdevastovaných těl.
Za všechny cvičenky a jednoho cvičence
B. Mitáčková a L. Ďurická odd. B3

Účast předčila naše očekávání
a paní Zdence, dobrovolnici,
moc děkujeme!
Mgr. Karolína Švajdová
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Jarní hodování na B3
Na oddělení B3 máme velmi zdatné kuchařky a pekařky, jak z
řad klientek, tak i personálu. Kulinářské aktivity jsou velmi
oblíbené a k ochutnávání se nikdo nenechá dvakrát pobízet.
Dne 5. 3. 2021 jsme se společně vrhli na pečení mrkvánků. A
co že to vůbec je? Sladké taštičky z mrkvového těsta plněné
povidly nebo marmeládou. Ženské se chopily struhadel,
škrabek na mrkve a daly se do práce. Každý měl svou
důležitou úlohu. Někdo si procvičoval jemnou motoriku při
hnětení těsta, další vykrajovaly a nebo plnily taštičky. Nesměla
chybět vizuální kontrola. Na taštičkách si pochutnalo celé
oddělení.

Abychom měli trochu změnu, tak jsme se 24. 3. 2021 pustili
do smažení bramborových placek. Ty jsou na oddělení už tak
legendární, že klienti korunovali jednu z pečovatelek
„královnou bramborových placek“. Ani zde nebyla účast
zanedbatelná a všichni si dobrotu velmi pochvalovali. Na
správné vytrávení nesměla chybět trocha piva. Kdo neměl
chuť na placky, mohl si pochutnat na borůvkovém koláči a
kávě. Ať už si dali klienti cokoliv, byli velmi rádi, že se mohou
alespoň na chvíli v menším počtu sejít a popovídat si.
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Jarní hodování na B3

S blížícími se Velikonocemi, kdy z ostatních pater voněli
beránci, jsme také neodolali a uspořádali pečení velikonočních
perníčků. Klientky už delší dobu vzpomínaly na tuto tradiční
aktivitu a tak jsme 1. 4. 2021 pekli zajíčky, veverky, slepičky,
vajíčka další rozmanité perníčky. Opět se s chutí zapojilo
několik klientek a každá ruka našla uplatnění. Na výsledek se
můžete podívat na fotkách. Byly po upečení velmi chutné a
měkoučké.

Kolektiv pracovníků B3
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Jak jsme se připravovali na Velikonoce na B4
Velikonoce patří k nejstarším svátkům vůbec a jistě se mezi námi
nenajde nikdo, kdo si nevzpomene alespoň na jednu tradici s
nimi spojenou. Naší nejoblíbenější tradicí je pečení
velikonočního beránka, a tak na našem stole nemohl za žádných
okolností chybět.

Abychom se do pečení mohli zapojit všichni, udělali jsme si i pár
velikonočních perníčků. Přitom jsme si povídali, zpívali a veselili
se.
VYKROJENO,
UPEČENO,
NAZDOBENO,
SNĚZENO!
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Pohybem ke zdraví
„Aby člověk zůstal zdravý, musí se pohybovat“ – takto zní citát
Sebastiana Kneippa. A že byl ten pohyb po všech těch
velikonočních dobrotách potřeba. Procvičili jsme nohy i ruce,
vrtěli jsme se v rytmu hudby a skvěle jsme se bavili.

Někteří naší uživatelé aktivně sportovali celý život, a tak se sami
chopili předcvičování.
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Dobrovolník pan Josef Navrátilík
Jmenuji se Josef Navrátilík a pracovně se poslední roky pohybuji
v komerčním prostředí soukromého podnikání. Právě ve světě,
kde je vždy něco za něco jsem si uvědomil, že potřebuji dělat i
činnost, kde je odměnou „jen“ dobrý pocit. Proto jsem se i se
svou ženou stal dobrovolníkem Adry. Nastoupil jsem do domova
pro seniory Korýtko. Už téměř dva roky je mou adoptivní
seniorkou paní Ilse. Brzy jí bude 90 let a má za sebou neskutečný
životní příběh, kdy na sklonku života zůstala na všechny starosti
téměř sama. Na svůj věk je však neskutečně vitální, má
obrovskou povědomost o všem, co se kolem děje a vůbec je moc
fajn. I mé dvě děti (Mikuláš a Terezka) byly několikrát paní Ilse
navštívit a oba tvrdí, že je paní Ilse bezvadná a až budou velcí,
budou taky pomáhat. Na této činnosti je úžasné, jak obyčejnou
procházkou nebo krátkým popovídáním může člověk udělat
radost a jak může být krátký výlet do přírody, který je pro
většinu z nás naprostou samozřejmostí pro starého
handicapovaného člověka mimořádnou událostí. V Korýtku jsem
si navíc během pandemie koronaviru uvědomil, že staří lidé jsou
nesmírně zranitelní a je potřeba obrovského úsilí, aby o ně bylo
dobře postaráno. Nejde jen o zajištění běžných potřeb, jako je
jídlo a hygiena, ale i o snahu nahradit chybějící kontakt
s příbuznými a pomoci ukrátit čas v nucené izolaci. Smekám
před pracovníky Korýtka za maximální nasazení v této nelehké
době.

Josef Navrátilík
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Pečení bublaniny na C3
Ve středu naše středisko provoněla vůně bublaniny, která byla
plná lesního ovoce. Naše uživatelky, které se pečení účastnily,
byly velmi šikovné a pomáhaly si navzájem. Když se bublanina
začala na plechu krásně zvedat a ještě krásněji vonět, každou
chvíli do místnosti někdo vstoupil, „zavětřil“ a těšil se na
ochutnávku. Bublanina se uživatelkám opravdu povedla a
pochutnali si na ni i uživatelé na pokojích, kteří se nemohli
pečení zúčastnit.

Petra Pavelková
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Jarní tvoření na C3
S blížícími se Velikonocemi, jsme se rozhodli, udělat si menší
výzdobu na naše středisko. Tvořili jsme Velikonoční zápichy –
vajíčka, zajíčky a kuřátka. Nejprve naše uživatelky z papíru vzory
vystřihly a následně barvami dozdobily. K barvení papírových
vajíček jsme použily kousek papírového ubrousku, který jsme
„zmuchlali“ do kuličky a poté už stačilo jen nanášet barvu.
Uživatelky z výsledku byly nadšené a velmi se jim práce
s barvami líbila.

Petra Pavelková
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Velikonoční osení na C3
Mezi Velikonoční tradice bezpochyby patří setí Velikonočního
osení, proto jsme si nachystali hlínu, zrní a pustili se společně do
toho. Uživatelky trpělivě plnily hrníčky a květináče nejprve
hlínou a poté zrním, kterým obzvlášť některé dámy nešetřily.
Osení v hrníčcích budou mít všichni uživatelé na svých pokojích a
větší květináče necháme na hlavní chodbě. Po vyklíčení jsme
k ozdobě použili zápichy, které jsme společně vytvořili
v minulém týdnu.
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Velikonoční osení na C3

Petra Pavelková
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Pečení beránka na C3
Měsíc duben je spojen s velkými křesťanskými svátky a těmi jsou
Velikonoce. K těmto svátkům se vztahují různé rituály a tradice.
Nejedná se jen o pomlázku, ale také každý pamatuje a ví, že se
pekl velikonoční beránek. Rozhodli jsme se pro klasického
beránka, kde jsme si sedli a dali dohromady recept. Měli jsme
možnost sehnat i formu zajíčka, a tak jsme si ho upekli také.
Během pečení každý pomáhal – mícháním, přidáváním surovin a
šleháním. Beránek i zajíček se velmi povedl a také dobře chutnal.
Už nyní se těšíme na další společné pečení.

Petra Pavelková
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Příprava na jaro C4
Březen a duben jsou dva hlavní měsíce, kdy vždy začínáme na C4
s jarními zahradními pracemi, sázením a přesazováním nejen
muškátů. Postupně sejeme zeleninu, hlavně papriky a k tomu
také patří pravidelné roční přihnojování. Je toho dost, ale první
jarní paprsky nás povzbuzují a motivují k těmto jarním pracím.
Postupně plánujeme také navštívit naši miniskalku před
Domovem. Uvidíme, jak nám počasí bude v následující dny přát.
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Přesazování sazeniček na C4
V březnu jsme vyseli semínka paprik a nyní nastal čas pro
přesazování. Naplnili jsme květinačky substrátem a do
každého jsme nasadili po jedné rostlince. Každou rostlinku
jsme zalili a postavili na světlé a teplé místo. Budeme papriky
otáčet, aby rostly rovně. Po oteplení si nasadíme papriky do
truhlíků na balkoně.
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Velikonoční výzdoba na C2
Týden před Velikonocemi jsme se s uživateli pustili do
velikonoční výzdoby, každá z nás donesla z domu, co se nám
zdálo, že by se dalo použít – šicí stroj, ozdoby, větvičky, látky,
vlnu. Také některé pomůcky jsme si zapůjčily ve volnočasových
dílnách. Každý, kdo chtěl, přiložil ruku k dílu. Muži pomáhali s
výrobou žebříku, na který jsme pak připevnili větvičky a ozdobily
slepičkami, které ušila paní Pavla Adámková a paní Jiřinka
pomáhala s vyplněním.
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Velikonoční výzdoba na C2
Další činností uživatel byla výroba zajíčků ze dřeva, uživatelky si
nejdříve připravily uši a poté jsme jim pomohly tavnou pistolí
zajíce ozdobit. Uživatelky rovněž vyrobily hnízdečko.
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Velikonoční výzdoba na C2
Uživatelky si také nasely osení. Vystřihly slepičky a vajíčka,
kterými jsme ozdobily okna na pokojích.
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Mgr. Šárka Menšíková
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Velikonoční výzdoba na C2
Také jsme mysleli na uživatele, kteří většinu dne tráví v lůžku a
vyrobily jsme pro ně závěsný systém na podporu stimulace
vestibulárního systému.
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Mgr. Šárka Menšíková
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Velikonoční výzdoba a pečení na C2
Uživatelky si obarvily vajíčka v cibulových slupkách.

Na zelený čtvrtek jsme se pustily do pečení a to vajíček z
listového těsta a velikonočního beránka. Letos jsme si zapůjčily
formu na beránka od paní Augustínové, za což moc děkujeme.
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Mgr. Šárka Menšíková
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Velikonoční pečení na C2
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Mgr. Šárka Menšíková
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Velikonoční pečení na C1
Na středisku C1 jsme se s uživatelkami připravovaly na
Velikonoce pečlivě. Nejen, že máme patro krásně jarně
vyzdobené, ale před velikonocemi bylo i krásně provoněné.
Společnými silami jsme si upekly velikonoční perníčky, jidášky,
mazance, a také tradičního beránka se zajíčkem. S dobrou
náladou a doprovodnou muzikou nám šla práce hezky od ruky a
tak není divu, že se nám vše povedlo!
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Kolektiv C1
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Velikonoční pečení na C1

30

Kolektiv C1
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Společenské akce zatím jen v malém počtu
Už je to více než rok, co jsme v domově zažili pořádnou velkou
akci. V noru 2020 jsme ještě stihli ples a úžasnou zabíjačku. Na
jaře už jsme se museli spokojit s koncertem pod okny domova.

VZPOMÍNÁTE?
Všichni se ptají, kdy budeme moci pořádat opět větší akce, nebo
alespoň společné aktivity – kuželky, bingo, cvičení v kulturní
místnosti.
Musíme však dodržovat opatření, která jsou platná pro
společnost mimo domov. V rámci rozvolňování jsou tak
povolené volnočasové aktivity na patrech. Pokud to
epidemiologická situace a počasí umožní, rádi uspořádáme
koncert pod okny.
Na větší společenské akce si však ještě musíme počkat.
Kristýna Slaná
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Z DOMOVA KORÝTKO

Prodejci a kadeřnické služby
Byli jsme zvyklí, že do domova pravidelně docházeli prodejci
textilu, drogerie a dalšího drobného spotřebního zboží.
Podle aktuálně platných opatření jsme na duben domluvili
termíny s prodejci drogerie a kosmetiky.
Jakmile budou otevřeny obchody s textilem, domluvíme termíny
s dalšími prodejci.
V přízemí se nachází kadeřnictví. Všechna kadeřnictví jsou z
důvodu protiepidemiologických opatření nyní uzavřená.
Jakmile dojde k uvolnění tohoto omezení, bude kadeřnictví
fungovat dle rozpisu na dveřích.

Kristýna Slaná
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Z DOMOVA KORÝTKO

Multimediální stánek: POČÍTAČ, INTERNET
V roce 2020 uspěl Domov Korýtko v nadační výzvě T-Mobile
Pomáháme.
Díky finanční podpoře ve výši 44.758,- Kč bude v domově zřízen
„Multimediální stánek pro seniory“. Finanční spoluúčast
Domova Korýtko příspěvkové organizace činí 4.973,- Kč.
Multimediální stánek bude umístěn v knihovně domova, vedle
kulturní místnosti. Mj. umožní komunikaci s rodinnými
příslušníky prostřednictvím webové kamery. Měl by být vybaven
speciální kontrastní klávesnicí, mikrofonem, polohovatelným
stolem.

Kristýna Slaná
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SVÁTEK

Blíží se den matek
Den matek patří spíše k anglosaským svátkům, v Česku nemá
moc tradici, u nás se spíš vždycky slavilo MDŽ. Na druhou stranu
právě MDŽ má značně pochroumanou pověst tím, jak byl
Mezinárodní den protlačován jako svátek žen za socialismu.
MDŽ má tak dnes spíš takovou pachuť a mnozí tento den prostě
záměrně ignorují.
Oproti tomu je Den matek nevinný jak okvětní plátek růží, co
mámě donesete, až si na ni v květnu vzpomenete. A není vlastně
důvod, proč si i tento rok na Den matek nepřipomenout,
že máma si všechny dárky, čokolády a květiny zaslouží.
Předchůdce dnešního Dne matek se slavil už v 16. století jako
tzv. Mateřská neděle. V tento den dostávali sloužící volno, aby
mohli navštívit své matky. Neděle matek připadala na
předvelikonoční období a slavila se čtvrtou postní neděli.
Ostatně toto datum zůstalo ve Velké Británii dodnes.
V USA se Den matek začal slavit až na začátku 20. století. Tradice
vznikla v roce 1907 jako vzpomínka na Annu Marii Reeves
Jarvisovou. Ta bojovala za práva žen a matek během americké
občanské války. V Československu den matek prosazovala Alice
Masaryková. Ta byla dcerou našeho prvního československého
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, poprvé se den matek
slavil za první republiky v roce 1923.
Zdroj: Den matek 2021 v ČR: Kdy a proč se slaví | Vím, jak na
(vimjakna.cz)

Mgr. Šárka Menšíková
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PRANOSTIKY

Pranostiky na duben
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se
zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Co duben našetří, to květen spálí.
Zdroj: Pranostiky pro měsíc duben (pranostika.cz)

Mgr. Šárka Menšíková
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HISTORIE A SOUČASNOST

Nezapomenutá Ostrava

1.

2.

3.

Poznali jste místa na fotografiích? Správné odpovědi naleznete
v závěru.
Zdroj: https://www.google.com/
Mgr. Lenka Kokešová
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KVÍZ

Četli jste pozorně?
Kdo napsal báseň o jaru, která je na prvních stránkách
zpravodaje?
a) Karel Hynek Mácha
b) Jaroslav Seifert
c) František Hrubín
Kdo vynalezl kontaktní čočky?
a) Otto Wichterle
b) Papež Jan Pavel II.
c) Jason de Caires Taylor
Jakou barvu má jezero Hillier?
a) Zelenou
b) Růžovou
c) Žlutou
Co se nachází v podvodním muzeu Musa?
a) Různé druhy ryb
b) Skalní město
c) Sochy v životní velikosti
Kolik velikonočních vajíček je na úvodní stránce zpravodaje?
a) 2
b) 3
c) 4

Řešení: b), a), b), c), b)

Mgr. Lenka Kokešová
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KVÍZ

Poslední vzpomínka na Velikonoce

Na obrázku jsou obrysy
velikonočních vajíček.
Uhodnete, kolik jich je?

Jakými přírodninami můžeme obarvit vajíčka, abychom získali
následující barvy:
a) Červenou

b) Hnědou

c) Fialovou

Doplňte slova známé velikonoční koledy:
Hody hody ………………………,
Dejte …………………. malovaný,
…………..…….. – li malovaný,
Dejte aspoň ……………………,

……………………….. vám snese jiný
V …………………. v koutku
Na zeleným …………………………. .
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Šéfredaktor: Mgr. Petr Chlebovský
Grafická úprava, editace, příspěvky: tým pracovníků
Fotografie z Domova Korýtko: zaměstnanci Domova Korýtko
Řešení:
Počítání vajíček: Na obrázku je 9 obrysů vajíček
Barvení vajíček:

červená – šťáva z červené řepy, slupky z červené cibule
hnědá – černý čaj, dubová kůra
fialová – borůvková šťáva, bezinky
Velikonoční koleda:
Hody hody doprovody,
Dejte vejce malovaný,
Nedáte-li malovaný,
Dejte aspoň bílý,
Slepička vám snese jiný
V komoře v koutku

Na zeleným proutku.
Nezapomenutá Ostrava
1. Pohled na sídliště Bělský Les
2. Most Miloše Sýkory
3. Elektra
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