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Vážení čtenáři a přátelé Zpravodaje Korýtko,

ÚVODEM

1

Jsme přestěhovaní. Domov Korýtko zcela určitě již potřebuje
rekonstrukci a my si nyní zvykáme na nové prostředí.
Válka na Ukrajině probíhá nadále a komplikuje život mnoha lidem.
Přes všechny tyto problémy Vám všem přeji dobrou náladu úsměv
na tváři a velkou trpělivost.

Mgr. Petr Chlebovský, 

šéfredaktor Zpravodaje Korýtko



Poděkování

Stěhování hodně přibrzdilo práce na Zpravodaji, proto v tomto
mimořádném dvojčísle najdete jak informace z aktivit, které
předcházely stěhování, tak z aktivit, které na stěhování navazují.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na tvorbě Zpravodaje. 

Ač jsme nyní rozděleni do dvou budov, Zpravodaj nezaniká a
budeme ho psát dál společně. Budeme rádi za Vaše příspěvky.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mgr. Šárka Menšíková



Poděkování

Vážené kolegyně a kolegové, klienti, rodinní příslušníci,

velmi všem děkujeme za spolupráci při stěhování 136 klientů
a vybavení služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem, i při následném vyklizení objektu na ulici
Petruškova.

Bez Vašeho nasazení, podpory a pomoci by se Domov
Korýtko neobešel. Díky moc a klobouk dolů!

Nyní, pod stejnou značkou, budeme poskytovat služby v
náhradních prostorách. Domov Korýtko neutváří jen místo,
ale především lidé, kteří v něm žijí a pracují. Navažme na vše
dobré a pokračujme v práci zaměřené na klienta a jeho
potřeby.

Mnohým z Vás se prostředí líbí, někteří se stále sžíváte a na
Petruškovou vzpomínáte. Pokusíme se Vám předávat
prostřednictvím vedoucích a sociálních pracovníků aktuální
informace o probíhající rekonstrukci. Snad vše půjde podle
plánu a do dvou let se budeme stěhovat zpět.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Kristýna Slaná



INFORMACE O STĚHOVÁNÍ A REKONSTRUKCI

ÚVODEM
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Mgr. Jan Seidler, ředitel 

Vážení klienti, rodinní příslušníci a zaměstnanci Korýtka,

jak všichni víte, začátkem června 2022 byly dokončeny úpravy
náhradních prostor v objektech organizace Čtyřlístek a v období od
8. 6. do 11. 6.2022 došlo k postupnému stěhování obou
poskytovaných služeb, na které navazovalo kompletní vyklizení
objektu na ul. Petruškova 2936/6 v Ostravě Zábřehu. Lhůta pro
vystěhování a vyklizení objektu byla „šibeniční“, ale podařilo se
objekt 15. 6. 2022 předat zhotoviteli stavby fy IPS Třinec a.s. Kromě
stěhování klientů a zaměstnanců bylo převezeno stěhovací firmou
dle jejich odhadu cca 45 velkých kamionů plných majetku a věcí.
Většinu využíváme i v náhradních prostorách a něco máme
uskladněné ve skladech v Ostravě a v Mošnově.

Děkuji všem klientům, rodinným příslušníkům, zaměstnancům
i spolupracujícím organizacím za přístup k této náročné
akci. Společnými silami jsme dosavadní náročnou situaci zvládli a
nyní se zabydlujeme v našich náhradních prostorách.

Veškeré kontakty na vedení a zaměstnance organizace zůstávají
zachovány. Mění se pouze korespondenční a doručovací adresa
organizace.

Od předání objektu k rekonstrukci pravidelně 1x týdně probíhají
kontrolní dny již provedených prací, kterých se za uživatele taky
účastníme. O průběhu rekonstrukce Vás budeme informovat
prostřednictvím zaměstnanců, informačních tabulí i našeho
Zpravodaje.



FOTOGRAFIE Z PRŮBĚHU REKONSTRUKCE

Z DOMOVA KORÝTKO
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Stavební úpravy musely být zahájeny rozsáhlými bouracími
pracemi a sanací některých dřevin v zahradě. Po
rekonstrukci bude zahrada nově upravena tak, aby
odpovídala potřebám klientů. Můžeme se těšit na
bezbariérový přístup a oddělení zahrady od provozních a
příjezdových cest, spoustu odpočinkových míst, zvýšené
záhony, pergoly, nový mobiliář a vodní prvky.



FOTOGRAFIE Z REKONSTRUKCE

Z DOMOVA KORÝTKO
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Prádelna…

Jídelna C4?



FOTOGRAFIE Z REKONSTRUKCE

Z DOMOVA KORÝTKO
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Tady bývaly koupelny a chodba C3?

Vestibul



Výlet do hasičárny v Palkovicích

Ve středu 20. dubna 2022 jsme navštívili s uživateli oddělení C2
hasičárnu v Palkovicích. Neměli jsme možnost jet Fordem,
protože zaměstnanci byli na konferenci v Kroměříži, tak jsme
tuto cestu museli absolvovat malým osobním autem, které
nemá dálniční známku, tudíž jsme nemohli jet po dálnici, ale
boční cestou, ale i tak v pěti lidech a s dvěma invalidními vozíky
jsme cestu pěkně zvládli. V hasičárně na nás čekalo vřelé přijetí,
jako vždy a také výborné občerstvení v podobě koláčů, pizzy,
piva, vína či nealkoholických nápojů.

Z DOMOVA KORÝTKO

8 Mgr. Šárka Menšíková



Flora Olomouc 22. 4. 2022

Dva roky kvůli pandemii Covid – 19 jsme nemohli s uživateli jet
na výstaviště Flora Olomouc, dva roky jsme čekali na tento
krásný den. V pátek 22. 4. 2022 jsme se s uživateli oddělení C2 a
oddělení B4, spolu s Boženkou a Lenkou, vydali na dalekou cestu
na Floru. Cesta tam byla úplně bez problému, zpátky jsme se
zdrželi, protože před Klimkovickým tunelem byl převrácený
nákladní automobil, tudíž jsme asi půl hodiny stáli v koloně. Ale
nakonec jsme dobře dojely. Počasí nám celý den přálo. Součástí
expozice byla kromě hlavní expozice i prezentace Českého
zahrádkářského svazu, v evropském měřítku ojedinělá výstava
stovky let starých bonsají či zahradnické trhy. Mohly jsme
shlédnout 600 let starou bonsaj. Podtitul letošní výstavy Flora
Olomouc zněl Květy a světy, šlo o téma hlavní expozice
v pavilonu A. Vznikl v něm nový prostor, jenž symbolizoval
koloběh života rostliny, konkrétně jeho pět fází. Každou
v pavilonu reprezentoval jeden svět se vzdušnou,
minimalistickou architekturou a odpovídající floristickou
výzdobou. Autorkami hlavní expozice byly krajinářská architektka
a designérka Barbora Trundová a Jana Trundová
z oceňovaného olomouckého studia mimokolektiv. Hlavním
floristu výstavy byl renomovaný florista Tamás Vígh.

My jsme si tento den náramně užily, prohlédly jsem si celou
výstavu, nakoupily květiny, poslechly kulturní program a na
terase jsme si daly vynikající oběd, každý dle své chuti. V
odpoledních hodinách jsme se vydaly na zpáteční cestu,
unavené, ale šťastné jsme se kolem šesté hodiny večer vrátily do
Domova. A jestli by se i vám výstava líbila, posuďte sami z
následujících fotografií a pokud budeme mít možnost, určitě
příští rok znovu vyrazíme.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Flora Olomouc22. 4. 2022
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Flora Olomouc 22. 4. 2022
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Pečení croissantů

Věděli jste, že se dá těsto na croissanty koupit v plechovce? My
ano a tak jsme si je vyzkoušely upéct na svačinku. Abych byla
upřímná, tak nám to moc nešlo. 

Z DOMOVA KORÝTKO

12 Mgr. Šárka Menšíková



Májka 2022

I když jsme nepořádali žádnou kulturní akci ke Stavění Máje, naši
pánové z údržby na nás nezapomněli s postavením Májky na
terase Domova. Májka zdobí terasu vždy celý měsíc. Doufám, že
tuto tradici dodržíme i příští rok v náhradních prostorách.
Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky.
Bývalo zvykem stavět kromě ústředního stromu, kterému někde
říkali král, také menší májky, stejně upravené a ozdobené.
Chlapci je stavěli před domy svých dívek a bydlelo-li jich v
jednom domě několik, dostala každá svou vlastní májku.
Dokonce mohly být i velikostně odlišené podle věku jednotlivých
adresátek, nebo na nich byly pro pořádek cedulky s jejich jmény.
Z konce 19. století se dochovaly popisy tohoto obyčeje, v nichž
se tvrdí, že se týkal jen dívek zachovalých, tedy panen.

Zdroj: Stavění a kácení máje :: valasskyvojvoda

Z DOMOVA KORÝTKO
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https://www.valasskyvojvoda.cz/l/staveni-a-kaceni-maje/


Mše svatá 5. 5. 2022

Ve čtvrtek 5. května 2022 jsme prožili společnou mši sv. a to
ještě v našich starých prostorech domova Korýtko.
Této události předcházela březnová mše sv. na přímluvu sv.
Josefa. Jemu jsme svěřili naše stěhování, pobyt v nových
prostorech a celou rekonstrukci, která se již dala do pohybu. Na
mši jsme i děkovali. Bylo zač! Jen si vzpomeňme kolik lidí
domovem prošlo, kolik jsme jich osobně poznali. Kolik lásky a
péče jsme mohli zakusit a dát. Jak mnoho radosti i naděje ve
strasti jsme společně zažili. Za kolik drobných momentů chceme
být vděční. DĚKUJEME!
Náš přímluvce sv. Josef, zná, co je to starost o dům. Byl
dělníkem, tesařem. Rozuměl těžké práci a chtěl jí dělat poctivě.
Pečoval o jemu svěřenou rodinu, Marií a Ježíše. Uměl se ohánět.
Brzy po narození Ježíše musel vzít svou manželku a dítě, a odejít,
téměř uprchnout, do Egypta, do cizí země. Byli tam sedm
dlouhých let. Josef a jeho rodina znali, co je to jít do neznámá.
Také prožívali jisté obavy. Přesto v důvěře v Boží péči,
prozřetelnost, vydali se na cestu do útočiště. Vrátili se, v čase,
kdy v jejich zemi bylo bezpečně. Byli v pohybu, a to je zachránilo.
Věřme a hledejme, co ještě můžeme svěřit sv. Josefovi a za co
můžeme být víc vděční. Třeba i za to, že i ve stáří můžeme být
v pohybu.

Svatý Josefe, při nás stůj, dům tento i nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání, ať nás všeho zlého chrání.
Ať se láska, svornost množí, bychom žili v bázni Boží.
Ve cnostech vždy prospívali a do nebe se dostali.
Budiž strážcem všeho statku, nedej místa nedostatku.
Uč nás Boha milovat, hříchu se vždy varovat.
Ať jsme živi zde na světě, jako tys žil v Nazaretě s Marií a
Ježíšem
na věky věků. Amen.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Mše svatá 5. 5. 2022

Z DOMOVA KORÝTKO
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Beata Sikorová, duchovní služba Domova



Domov Korýtko v pohybu
V sobotu 7. května 2022 se někteří z nás vydali na cestu pro
požehnání.
A to se nám vyplatilo 😊. Dostali jsme je na již tradičním žehnání
motorek a vozíčků na tzv. „Moto missa“ v kostele sv. Ducha
v Ostravě Zábřehu.
Kostel se naplnil motorkáři a těmi, kteří to mají rádi. Místa úplně
v předu patřila nám vozíčkářům. (Pro upřesnění vozíček je také
dopravní prostředek a motorkářem může být i žena 😊.)
Zkusme si připomenout, co znamená požehnání.
Slovo to je odvozeno od latinského slova „signare“, česky
„označit“. Používá se také synonymum „dobrořečit“.
Žehná a dobrořečí se kdeco a kdekdo. Slovo je velmi mocné.
Může zranit i zabít, může hojit a dát život. Gesto doprovázející
slovo ještě umocňuje význam slova. Proto nad věcmi, osobami,
událostmi se pronáší slovo doprovázené gestem. Protože je to
dobro - řečení. Jedná se o slovo dobré, slovo, které dává věci,
osobě, události dobré nasměrování.
A tak jsme v sobotu my i naše vozíčky obdrželi slovo
dobrořečení, abychom na svých cestách neztratili dobrý směr.
Pan farář, P. Vítězslav Řehulka, osobně požehnal každému
vozíčkáři, motorkáři a našim mašinám 😊…
„Děkujeme ti, Bože, a chválíme tě za to, že nás provázíš svou
pomocí. Ochraňuj všechny, kdo budou používat tohoto
dopravního prostředku. Řidičům dej postřeh, rozvahu a
ohleduplnost, a ti, kdo cestují, ať bezpečně dosáhnou svého
cíle. Ať jsme si na všech cestách vědomi toho, že ty jsi náš
konečný cíl, k němuž všechno směřuje. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána. Amen.“
Za poledního zvonění zvonů nasedli motorkáři na své vozy a
vyjeli na spanilou jízdu Ostravou. Bylo se na co dívat.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Domov Korýtko v pohybu

Z DOMOVA KORÝTKO
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Beata Sikorová, duchovní služba Domova



Žehnání motorek a invalidních vozíků 7. 5. 2022

Také uživatelé oddělení C2 si nemohli nechat ujít takovou
slavnost, jakou je „Žehnání motorek a invalidních vozíků“ v
kostele svatého Ducha v Ostravě – Zábřehu. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale atmosféra byla úžasná. Pan farář požehnal nejen
motorky a invalidní vozíky, ale i naše osobní auta, aby se nám na
našich cestách nic nestalo. 

Z DOMOVA KORÝTKO
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Žehnání motorek a invalidních vozíků 7. 5. 2022

Z DOMOVA KORÝTKO
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Den matek 8. 5. 2022

Den matek, jinak nazývaný Svátek matek, je dnem, kdy bychom
měli prokázat úctu a lásku svým maminkám. Tento den
je připomínkou mateřství, mateřského pouta a lásky k rodině.
Den matek se slaví v mnoha zemích světa v různé dny. Také
vychází z odlišných tradic. V České republice připadá Den matek
vždy na druhou květnovou neděli.

V minulosti byl v České republice Den matek zastíněn
Mezinárodním dnem žen (MDŽ), který byl více propagován za
komunistického režimu. V současné době se ovšem Den matek
těší čím dál větší oblibě a lidé mu dávají před MDŽ přednost.

V tento den dávají potomci svým maminkám dárky (nebo
alespoň pusu). U menších dětí převažují drobné vlastnoručně
vyrobené dárky nebo přáníčka, dospělé děti často darují
zážitkové pobyty nebo maminku pozvou na večeři. Den matek je
skvělou příležitostí, kdy můžeme mamince poděkovat za vše, co
pro nás v životě udělala, a prokázat jí úctu.

Zdroj: Den matek 2022: datum, historie a dárky - Euro.cz

Z DOMOVA KORÝTKO
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https://www.euro.cz/light/den-matek


Výlet v úterý 17. 5. 2022

V úterý 17. 5. 2022 jsme se s uživateli Domova Korýtko vydali na
výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili Dřevěné
městečko. Prohlédli jsme si krásné dřevěné domečky a kostelík,
ale pak nám bohužel začalo pršet, proto jsme navštívili jedno z
občerstvení, kde jsme si dali kávu a k ní výborné muffiny, které
nám upekla dcera od naší paní uživatelky, a protože se blížil čas
oběda, zvažovali jsme, zda si dáme řízek dovezený z Domova,
nebo si objednáme něco dobrého, nakonec řízek zůstal v tašce
na později a objednali jsme si výborné halušky, někdo se zelím a
někdo s brynzou. Protože počasí se nijak nezlepšovalo a pořád
pršelo, oblékli jsme si slušivé pláštěnky  a vydali jsme se na
cestu do informačního centra, kde jsme si nakoupili suvenýry,
prohlédli dvě výstavy a to výstavu krojů a výstavu okolí Rožnova
pod Radhoštěm v minulosti, snědli řízky a vyhlíželi autobus
nazpátek. Velké poděkování patří všem, kteří uživatele na výlet
doprovodili, Libušce za zdravotní dohled, Petře za řízení
doprovodného vozidla, vedení domova za zaplacení autobusu a
vstupného pro doprovody a řidiči autobusu Centra sociálních
služeb v Hrabyni, který je vždy velice vstřícný a ochotný při
nastupování a vystupování uživatelů z autobusu.  Už se těšíme
na další výlet, který bude 16. 9. 2022. Můžete přemýšlet, kam
pojedeme.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Výlet 17. 5. 2022 Rožnov pod Radhoštěm
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Výlet 17. 5. 2022 Rožnov pod Radhoštěm

Ani počasí nám nemohlo
zkazit zážitek z výletu.
Navštívili jsme dokonce
p. Slukovou, která se kvůli
rekonstrukci přestěhovala
do domova v Rožnově.
Bylo to velmi milé setkání!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Rozlučka s Domovem Korýtko

V pátek 27. 5. 2022 v odpoledních hodinách ve vestibulu
Domova jsme se rozloučili s budovou Domova Korýtko, kterou
musíme na delší čas opustit z důvodu její celkové rekonstrukce.
Po úvodním slovu jsme se mohli dozvědět něco z historie
Domova Korýtko, kterou nám přiblížila paní Slaná, nemohlo
chybět ani slovo pana ředitele, po něm nás pobavila paní Karla –
vedoucí služby B3, která nám přečetla několik vtipných historek
z Domova. Poté již mohl začít kulturní program, který zahájil
kouzelník. Doufali jsme, že nám přičaruje novou budovu a
nebudeme se muset stěhovat, ale to se bohužel nestalo. 
Po něm vystoupily v krásných kostýmech mažoretky Krokodýl
Ostrava pod vedením paní Ing Marty Szücsové – managera
oddílu, které nám předvedly úžasné vystoupení, po něm pak
vystoupil amatérský pěvecký sbor „Korálky“, který zazpíval
především lidové písně a pak již hrála a zpívala fantastická
Cimbálová muzika „CM Úsměv“.
Po celou dobu akce bylo k dispozici občerstvení od sociálního
podniku Melivita, s. r. o, nabídnout jste si mohli různé kanapky,
tortilly, sladké pohárky, z vánočního daru od společnosti Makro
jsme zakoupili sladké a slané pochutiny, víno, pivo, kávu a nealko
nápoje, ochutnat jsme mohli tvarohové, makové, jablečné a
jahodové koláče, které jsme zakoupili v Tescu v Hrabové a na
které nám finančně přispěl Úřad městského obvodu Ostrava –
Jih. Všichni se mohli vyfotit ve fotokoutku – fotobudce paní
Kateřiny Žáčkové, focení jsme mohli využít různé pozadí Domova
Korýtko a použít rekvizitiy jako brýle, klobouky i paruky. Čímž
děkuji Simoně za nafocení Domova.
Po celou dobu jste také mohli shlédnout fotografie z akcí
Domova Korýtko, které jsme promítali na plátno v bistru, nebo
připravené historické fotografie domova, kroniku Domova
Korýtko, kterou pečlivě připravovala Karolína, kde jste mohli psát
vzkazy, či fotografie bývalých domovských mažoretek.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Rozlučka s Domovem Korýtko

Velké poděkování patří úžasným sociálním pracovnicím, které se
podílely na přípravě této akce, kolegům, kteří pomohli chystat
vestibul, vedení Domova Korýtko za finanční příspěvek, všem
vystupujícím, všem kteří se starali o naše uživatele po dobu
akce, rodinným příslušníkům, za to že přišli a sdíleli s námi tuto
událost a samozřejmě našim uživatelům za hojnou účast.
Doufám, že jste si to spolu s námi velmi užili. 

Z DOMOVA KORÝTKO
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Rozlučka s Domovem Korýtko
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Korýtko, balíme!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Čtvrtek 9.6.2022 se stal pro budovu B dnem s velkým „D“.
Krabice byly všude, kam jsme se podívali, mnohým se o nich v
noci i zdálo. Jak to tak bývá, krabic přibývalo a věcí neubývalo.
Klienti se do poslední chvíle odmítali dobalit, vazba na jejich
pokoj byla velmi silná. Byla potřeba psychická podpora od
personálu i jejich blízkých. Nakonec jsme se však dočkali,
doslova „za pět dvanáct“ jsme dobalili a po obědě vyrazili směr
Hrušov. Teď můžeme zase vybalovat



Korýtko, balíme!

Z DOMOVA KORÝTKO
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Zabydlování v objektu 
Na Liščině
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Z DOMOVA KORÝTKO

Začátky byly kruté. Ne nadarmo se říká „radši vyhořet, než-li se
stěhovat“. Poprali jsme se se spoustou nefunkčních věcí, měnili
zažité zvyklosti klientů i zaměstnanců, sáhli si na dno svých sil,
ale v budově Na Liščině už začíná být útulno. Přivítal nás kocour
Cocolino, Mikeš a pracovnice pomáhají klientům se sžít s novým
prostředím. Vracíme se k běžnému fungování a aktivitám..
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Paní Věrka Machulová

V úterý 31. 5. 2022 jsme se dozvěděli smutnou zprávu - paní
Věrka Machulová v ranních hodinách v padesáti letech zemřela.

Věrka tři týdny bojovala o život v nemocnici v Novém Jičíně, ať
byla velká bojovnice, bohužel tento boj prohrála. Ani tady
nedokážu popsat, jak moc to bolí, jak moc nás její nečekaná smrt
zasáhla. Pořád tomu nemůžeme uvěřit. Odešel člověk, který měl
srdce na pravém místě, který byl vždy ochotný pomoci, který
nadevše miloval svou rodinu, své děti, manžela a nyní je tady
bohužel musel zanechat.

Věrka pracovala v Domově Korýtko od roku 2006. V posledních
letech na oddělení B2 jako sociální pracovnice. Svou práci měla
ráda, vždy měla pochopení a trpělivost pro kolegy i uživatele na
oddělení, vždy přispěchala na pomoc, vždy měla dobrou radu.

Věruško, budeš nám moc chybět.

Z DOMOVA KORÝTKO
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Chvilka poezie

Z DOMOVA KORÝTKO
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Lenka Kokešová

LETNÍ ODPOLEDNE

Větřík skoro nedýchal
a slunečko hřálo,
na záhonech v zahradě
kvítí jak by spalo.
Po obloze vlaštovky
lítaly jak šípy,
v úlu včely bzučely
zpod košaté lípy.
Ticho vše, jen pěnkava
pípla někde v stromu,
a zarostlý vodojem
šplounal tiše k tomu.

Nad vodou se rákosí
zvolna kolébalo,
nad ním tančil mušek roj
a šídlo jim hrálo.
Napřed hlasně, potom tíš,
tiše tak a spavě —
ó jak se to usnulo
v té vysoké trávě!

J. V. SLÁDEK



Jak zatočit s psychickou nepohodou

ZAJÍMAVOSTI
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Lenka Kokešová

Z důvodu stěhování teď každý z nás prožívá období nejistoty a
strachu z toho, co nás čeká. Tyto pocity jsou naprosto přirozené
a musí si jimi projít každý. Pakliže vám však strach přerůstá přes
hlavu, vyzkoušejte si některé z těchto technik, které vám zklidní
tělo i mysl.

1) PRÁCE S DECHEM

10x za sebou se zhluboka nadechněte

a vydechněte. Při vdechu myslete na to,

co vás trápí. Při výdechu si představte,

že z vás veškerý strach odchází a vy se

cítíte zcela uvolnění.

2)   PRÁCE S PŘEDSTAVIVOSTÍ

Pohodlně si lehněte a zavřete oči. 

Představte si to nejkrásnější místo, 

které jste navštívili nebo byste si přáli

jej navštívit. Může to být prohřátá

pláž, vrcholky hor nebo třeba útulná

kavárna. Vytvořte si v hlavě obraz toho místa, včetně všech
detailů. Představte si, co byste tam viděli, slyšeli, jakou vůni
byste cítili. Ponořeni so svých představ zůstaňte alespoň

5 minut.

3)   MASÁŽ DLANĚ

Třete dlaněmi jednu o druhou, dokud se v nich nerozproudí 
krev a nebudou horké.                                               



Dokážete doplnit pranostiku?

1) Deštivý květen - ……………………… říjen.

2) O svatém Barnabáši …………………… často straší.

3) Svatá Anna, …………………………… z rána.

4) Vavřinec ukazuje, jaký …………………………. nastupuje.

5) Co srpen nedovařil, září …………………………… .

6) Podzim na …………………………… kobyle jezdí.

7) Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok ………………

léto bude.

8) Na Adama a Evu čekejte …………………….. .

Kolik vidíte na obrázku psů?

ZÁBAVA
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ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Řešení:

Pranostiky:

1) Žíznivý – pranostika říká, že když v květnu hodně prší,
bude ten rok málo deště v říjnu.

2) Bouřky - tato pranostika říká, že 11. června se prý část
objevují bouřky.

3) Chladna – 26. července podle této pranostiky už začíná
být ráno zima.

4) Podzim – pranostika věří, že počasí 10 srpna ukazuje, jaký
bude podzim.

5) Nedosmaží – když obilí nestihlo uzrát v srpnu, nemá v září
už moc šanci.

6) Strakaté – v říjnu se už příroda pomalu začíná halit do
krásných barev.

7) Dlouhé – když 11. listopadu mrzne, bude v létě dlouho
teplo.

8) Oblevu – pranostika říká, že 24. prosince má sníh roztát.

Psi na obrázku:

Na obrázku je 6 psů.
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