Milé děti, jaro už je tady a s ním i další číslo školního časopisu. Jestlipak víte, že náš
časopis slaví narozeniny? Je tomu přesně rok, kdy vyšlo první číslo, takže to je ještě takové
batole:o) a my mu přejeme všechno nejlepší !!! Tentokrát se v něm například dozvíte něco
zajímavého o Velikonocích,o Austrálii, můžete si vyluštit křížovku o spisovatelích a také si
zasoutěžit nebo zjistit, co nás čeká v nejbližší době. Ale samozřejmě tu na Vás čeká spousta
dalších překvapení.
Přejeme Vám, ať se u prohlížení pěkně pobavíte a naladíte na velikonoční prázdniny.
Vaše redakce
Změna:
Rozhodli jsme se dále neuvádět rubriku „CO BYLO“ a toto místo využít pro více křížovek, kvízů a
doplňovaček v rubrice „KRAPÍTEK ZÁBAVY“. Pokud Vás ale přesto zajímá, co se v naší školičce
odehrálo, mrkněte na www.zslacnov.cz nebo na naši vitrínku před školou.
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CO BUDE
Duben:
1.-2. dubna – velikonoční prázdniny JUPÍÍÍ
5. 4. – pondělí velikonoční (také ještě budeme odpočívat)
22. 4. – Den Země – opět se vydáme do ulic a vyčistíme naše okolí od odpadků
Květen:
9. 5. – Den matek - na školním hřišti ukážeme nejen maminkám, co jsme si pilně nacvičili
25. 5. – Horákovi (Kocourek a kočička) – loutkové divadlo pro nejmenší
28. 5. – Den s policií – Horní Lideč
Červen:
1. 6. – Den dětí – paní učitelky pro nás nachystají program na celé dopoledne
18. 6. – školní výlet – pojedeme na ranč v Kostelanech
28.6. – Sportovní den – změříme síly v různých soutěžích s žáky ze ZŠ Střelná a Študlov
17.6. – Turnaj v košíkové (Střelná) – páťáci, do toho!!!

Je možné, že ještě nějaká akce přibude nebo dojde ke změně, ale o tom Vám určitě
včas řekneme.

Nezapomeňte, že už kvetou a běžte se podívat na tu nádheru, ať to neprošvihnete.

VELIKONOCE – jsou tradiční oslavou jara
Velikonoce byly v minulosti významnější než Vánoce. V některých zemích je tomu i dodnes.
Velikonoce jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Slovanský název svátku
Velikonoce se vztahuje na „velkou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen. Jsou to také svátky jara.
Toto období je spojeno s mnoha zvyky a tradicemi.

V některých městech a vesnicích chodí holky a ženy v neděli s pomlázkou a kluci a muži
v pondělí. A jinde chodí jen kluci. (např. Valašská Polanka)

Tradičními zvyky jsou: pletení pomlázek, zdobení kraslic, pečení velikonočních beránků,
pletení slepiček. V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázky.

Víte jak vzniklo slovo pomlázka?
Slovo pomlázka, dříve používáno pomládka, vychází z původního názvu omládka – omladit.
Takže když se holky nechají vyšlehat pomlázkou, budou mladé a krásné.

Poslednímu týdnu před Velikonocemi se říká Pašijový týden.

Povídání o Velikonocích si připravily: Změlíková Lenka
Marečková Jana

ROZHOVOR – dnes s p. uč. Monikou
1) Máte ráda Velikonoce?
Mám moc ráda Velikonoce, protože to jsou svátky jara, kdy všechno kvete a voní.

2) Co děláte o velikonočních svátcích?
Odpočívám, dělám si velikonoční výzdobu a chodíme s manželem na procházky.

3) Na co se nejvíce těšíte?
Na teplé slunečné počasí.

4) Které velikonoční zvyky dodržujete?
Maluju vajíčka, pletu pomlázku, peču s maminkou mazanec a velikonočního beránka.

5) Který je váš nejoblíbenější sport?
V zimě lyžování, v létě jízda na kole.

6) Dívala jste se na olympijské hry?
Ano dívala, hlavně na hokej, rychlobruslení a lyžování.

7) Který předmět nejraději vyučujete?
Přírodovědu.

8) Učíte ráda?
Ano, učím moc ráda a doufám, že ještě dlouho budu.

9) Který je váš nejoblíbenější zpěvák?
Nemám nejoblíbenějšího, ale ráda si poslechnu třeba Nohavicu, někdy Nedvědy, Ivu
Fruhlingovou, skupinu Queen nebo No name, vážnou hudbu, prostě na co mám náladu.

10)
Který je váš nejoblíbenější herec?
Mám ráda české herce třeba Simonu Stašovou nebo Miroslava Donutila.

Rozhovor si připravil: Maniš Jakub

ZAJÍMAVOSTI
•

Vajíčko: Symbol plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení. Je odměnou koledníkům. Zvyk
pravděpodobně vznikl i proto, že před Velikonocemi křesťané drželi půst a vejce jíst nemohli. Tak si
to chtěli vynahradit.
jara a pocitu bezpečí.

Vajíčko je také symbol životní síly, narození, nesmrtelnosti a také návratu

Trik, jak rozlišit vařené a syrové vejce: roztočit je prsty na stole. Syrové vejce se bude líně
kolébat, vařené se však bude rychle a dlouho točit.
•

Velikonoční zajíček: Zajíček je symbolem chudoby, skromnosti a pokory. V Bibli je popsán jako
ten, kdo je „maličký na Zemi a moudřejší nad mudrce“. Velikonoční zajíček k nám přišel z Německa
a je označován jako ten, kdo nám přináší o Velikonocích čokoládová vajíčka. K tomu se váže
pověst:
Bohyně Ostara, která každým rokem vkládá do země nová semínka, pověřila zajíce, který má dlouhé
nohy, a proto rychle běhá, dlouhé uši, a proto umí naslouchat, aby jí přinesl ze vzdálené země nová
semena.
Hlavním důvodem, proč byl tímto úkolem pověřen právě zajíc, je však to, že se zajíc dokáže obětovat
pro druhé. Když ho např. honí pes a jsou dva zajíci, matou psa tím, že se střídají v běhu (jeden běží a
druhý odpočívá). Často také matka zaječice odláká pozornost psa, aby zachránila mladé.
tento článek si připravili: Trčka Dominik
Trčka Jindřich

NAŠE VÍSKA JAKO KLÍCKA
První zmínky o obci Lačnov jsou z roku 1422. Ten patřil pod Brumovské panství . Obec leží ve Vizovické
vrchovině a rozprostírá se severojižním směrem. Původně dřevěné domy jsou postaveny na kopečku kolem
Lačnovského potoka. Do katastru patří ještě potoky Smolinka a Seninka a tři rybníky katastrálně sousedí
s obcemi Horní Lideč, Lidečko, Pozděchov, Tichov, Smolina, Valašské Klobouky. Průměrná nadmořská
výška je 550 m. n. m. . Prochází zde také rozvodí dvou řek: Bečva a Váh. Lačnov je známý výskytem
Šafránu Bělokvětého, je to největší lokalita s touto chráněnou bylinou v ČESKÉ REPUBLICE .
Původní obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, později odcházeli někteří za prací až do Ameriky, po druhé
světové válce začínají lidé pracovat hlavně ve Vsetíně a ve Valašských Kloboukách, v místním JZD a po
roce 1889 se zde otvírají i drobné průmyslové firmy.
V současnosti žije v obci asi 890 obyvatel a je zde 280 čísel popisných . Obec řídí devítičlenné
zastupitelstvo v čele se starostkou Marií Vlčkovou. Lačnov je součástí Zlínského kraje, církevně patří pod
Valašskoklobuckou farnost, silnicí je spojena s Horní Lidčí a Valašskými Klobouky. Původně škola byla
dřevěná, později postavena zděná a tato prošla rekonstrukcí v letech 1970-1974 a další v roce 2003, kdy byla
budova nadstavěna a zastřešena.
Vysvětlivky : lokalita-oblast
Katastrální-patřící pod území Lačnova
Rekonstrukce-oprava
článek si připravily: Křeková Katka
Šerá Eliška
Pospíšilová Andrea

SLOHOVÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
Slohové práce se tentokrát hlavně „točí kolem vody“, protože voda měla 22. března svátek a
my jsme ho oslavili různými činnostmi v různých předmětech. Všechny se samozřejmě týkaly
této vzácné tekutiny.

Děti ze 4. třídy měly za úkol vymyslet takové slohové práce, kde se bude vyskytovat co
nejvíce slov s kořenem –vod-.
Vévoda
Jednou jeden Vévoda se setkal s průvodcem a ten mu nabídl průvod kolem vodotrysku, až do závodní dráhy,
kde se právě závodilo. Vévoda to přijal z důvodu, že cestou potká vodníka. Když šel Vévoda, uviděl
podvodníka, který mu ukradl návod na cestu. Vévoda řekl podvodníkovi, ať vrátí ten návod. Podvodník mu
vrátil návod na cestu, ale Vévoda si všiml, že v návodu není úvod. Křikl na podvodníka, ať mu za ten úvod,
který ukradl, vypočítá obvod závodiště. Až došli k závodu, vévoda si všiml vodítka, co leželo na zemi, a šel
se zeptat, čí to vodítko je. Jeden vodák, který byl na závodu řekl, že to vodítko je jeho. Další závodník se
vyboural a průvodce mu šel pomoct. Nakonec šel veliký slavný průvod, protože průvodce zachránil
závodníkovi život.
Tom Jahoda, Katka Obadalová

Závod o zlatý pohár
Závodník se šel přihlásit na závod o zlatý pohár. Šel se svým psem a neměl vodítko. Přišel tam, napil se
vody z vodotrysku. Tam ho přihlásili a dali mu přihlášku na závod. Šel odprovodit svého psa domů a
cestou potkal vodníka. Vodník se ho ptal: „jaké máš znamení?“Závodník řekl: „já mám znamení vodnáře.“
Vodník mu řekl, ať jde k němu na návštěvu. Závodník nechtěl a řekl: „bojím se vody“. A šel závodit. Nechal
svého psa u rybníku, že se pro něj za chvíli vrátí. Vysvětlili mu návod a odstartovali závod. Závodník vyhrál
zlatý pohár a jeho manželka přišla a řekla mu, že má zařízený rozvod. Přišel vévoda a nabídl mu práci na
zámku. Původně závodník nechtěl, ale vojáci si pro něj přišli. Průvodce ho provedl po zámku a přivedl ho
do své komnaty. Závodník vykulil oči a z ničeho nic přestala voda téct. Vzpomněl si, že nechal svého psa u
rybníku. Přišel k rybníku a pes tam nebyl. Ptal se vodníka: „vodníku, neviděl si mého psa?“ Vodník řekl:
„ten pes se utopil“. Vodník ho podvedl a psa donesl zpět domů.
Veronika Poláchová

Vodník Voda a závod
Vodník Voda závodí se závodníky. Původně měl závodit s průvodčím Vodotryskem. Závod začíná.
Z vody mu všichni Vodníci a Vodnice fandí. I pan průvodčí se psem na vodítku se přišel podívat. Průvod
Vodníků jde pro motorku Vodníkovi Vodovi. Nesli s sebou dobrou vodu. Ze závodníků byl taky jeden
podvodník. Vodník Voda si přečetl návod, jak na motorce správně jezdit. Přišel se podívat i vodnář.
Podvodník je chtěl podvést tak, že jim chtěl rozbít motorky. Vodník Voda na to přišel, že tam je podvodník,
tak ho chytil na vodítko. Pak podvodníka vyvedl ze závodu. Ze závodníků byl nejrychlejší vodník Voda,
protože si pořádně přečetl návod. Ten závod byl na úvodníku závodního časopisu. Vodník Voda za to dostal
vodní medaili a ocenění od závodního Vévody, že dopadl podvodníka.
Anežka Palátová, Monika Šuláková

Čtvrťáci a páťáci vymýšleli básničky, kde se objevuje co nejvíce slov s kořenem –vod-.

Podvodný závod

Závodní podvod
Šel jsem na závod,

Považoval se za vévodu,

a byl tam podvod.

pána vznešeného původu.

Rozhodčí neměl důvod,

Byl to špatný převozník,

aby udělal rozvod.

stěžoval si podvodník.

Cestou jsem potkal závodníka,

Na závod však nedojel,

který měl na vodítku podvodníka.

protože most neprojel.

Vodil ho po celý závod,
protože neměl k němu návod.

Vodnář za vévodou uhání,
chystá velké utkání.

Nakonec ho čekal velký průvod,
aby mu pomohli rozluštit jeho původ.

Co to dělá vodotrysk,
voda tryská trysk a třísk.

Vodník mu pomohl rozluštit úvod,
neviděl,

Nakonec však pohár

z kterého vycházelo slovo přívod.

protože podváděl.

(4. ročník)

(5. ročník)

Děti z 5. Třídy rozebírali knihu „Devatero pohádek“ – Pohádku vodnickou a jako dobrovolný
úkol si měly vymyslet a napsat pohádku o vodníkovi.

Vodník Česílko
Kdysi dávno před pětitisíci lety žil jeden vodník jménem Česílko. Byl velmi zlý, protože topil děti, když se
koupaly v rybníce. Uběhly tři měsíce a žádná holčička ani chlapeček se v rybníce nekoupali a všechny ryby
odpluly z rybníka pryč od Česílka.
Česílko se cítil opuštěný, a tak šel pro radu k panu doktorovi. Doktor řekl Česílkovi: „Máte poškozený
mozek z toho, že si s vámi nikdo nehraje ani nemluví.“ „ Tak bych vám radil, abyste to napravil.“ „Ale mě
nikdo nemá rád“, řekl Česílko. „Tak to nevím, jak vám pomoci“, řekl doktor a Česílko odešel smutně domů
do rybníka. Po pěti dnech vylezl a snažil se spřátelit s dětmi okolo rybníka. Povedlo se to. Seznámil se
s dvaceti dětmi a byl moc rád. Omluvil se všem rybám a dětem, které se kdysi snažil utopit a děti mu rády
odpustily. Česílko se cítil lépe a už nikdy nikoho netopil.
Andrea Pospíšilová

Kvak, Kvákalka a Lazar
Kvak byl hodný vodník na rozdíl od Lazara. Lazar pořád dělal samou neplechu. Jednou šla Kvákalka
z obchodu a Lazar ji shodil. Celý nákup se jí rozsypal, naštěstí šel kolem Kvak a hned jí šel pomoct nákup
posbírat. Jak sbírali nákup, tak se spřátelili.
Začali spolu vymýšlet past na Lazara. Nebyla to jen tak obyčejná past, byla to past na lumpáky. Když se šel
Lazar projít, tak mu vlezli do chaloupky a vzali mu všechno jídlo. Jak se Lazar vracel, uviděl po zemi
rozházený svůj nákup a začal ho sbírat. U chaloupky zjistil, že je otevřená a hned se utíkal podívat do
ledničky. Byla prázdná! Začal nadávat, kdo to udělal, ale nakonec byl rád, že své jídlo našel.
Pak si uvědomil, že dělat neplechu není dobré, že by se to nemuselo vyplatit, a tak se šel Kvákalce omluvit,
co jí způsobil.
Jana Marečková

Kuňka, Kvak a žába Chechtalka
V nedalekém rybníce u kuňkavých žab žije krásná vodnická dívka, která se jmenuje Kuňkalka a trochu
rozumí módě. S ní tam také bydlí kamarád Kvak. Ten ale musel odjet na vojnu se samým císařem, kterému
ten rybník patřil.
Dozvěděla se to i malá žába Chechtalka, kterou napadlo, že bude psát Kuňce falešné dopisy. První dopis byl
o tom, že se Kvakovi něco stalo, druhý, že musí ve válce zůstat déle. Ale třetí dopis se jí nepodařil, protože
to už byl Kvak doma a přečetl si dopis osobně. Tak spolu s Kuňkou připravili Chechtalce lekci. Napsali jí
výhružný dopis od kardinála III. A žába se tak lekla, že se odstěhovala pryč z rybníka.
Kateřina Křeková

O vodníku Mlsounovi
U nás za vsí je rybníček a v tom rybníčku žil vodník. Jmenoval se Mlsoun, protože byl mlsný. Jednou jsem
ho viděla, jak chtěl v cukrárně ukrást špalek. A to se přece nesmí! Jenomže ho cukrář viděl, chytl ho za ruku
a chtěl volat policii. Bylo mi vodníka líto, proto jsem se šla zeptat, jestli by to nešlo vyřešit jinak. A protože
cukrář nechtěl přijít o zákazníky, řekl, že vodník musí zaplatit pokutu 100 korun. „Ach“, povídám a přitom
platím tu pokutu.
„Teď se musím vrátit domů a ty si tady sedni a čekej, až se vrátím.“ Když jsem se vracela, už se zase díval
na výlohu v cukrárně. Vzala jsem ho za ruku a šli jsme nakupovat. Vodník byl hodný a šikovný, proto ho
vzali i do školy a maminka mi dovolila, aby spal v mém pokojíčku. Jenom když byla tělesná výchova, tak
říkal, že je po nemoci a že nemůže cvičit. Vždy když jsme šli ze školy, koupili jsme si něco v cukrárně.
Mlsoun by opravdu pořád jenom mlsal.
Ale začalo se mu stýskat po vodě, a tak, když jsme šli s paní učitelkou k tomu rybníčku, řekl si, že se tam
půjde podívat. Po obědě se nenápadně vytratil. Po chvíli přišel k rybníčku a tam skočil do nejhlubšího místa.
Byl však moc těžký z těch zákusků a plavat taky zapomněl. Začal se topit. Volal o pomoc: „pomóóóc,
pomóóóc!“ Slyšela jsem ho a šla mu pomoct.
Od té doby v tělocviku cvičil a nejedl žádné cukroví. Po roce se konečně odvážil do vody. Už se tolik
nepotápěl a po chvíli se i plavat naučil. Když skončil školní rok a rozdávalo se vysvědčení, dostal samé
jedničky i z tělocviku. Byl moc rád, hned šel k rybníku, skočil do něj a doma, pod vodou, si vystavil své
vysvědčení.
Amálie Jahodová

Děti z 2. a 3. třídy tvořily slohové práce o Velikonocích a zvířátkách.

Velikonoce
Ogaři mrskají cérky, pak nám dávají bonbóny a vajíčka.
Chodíme s Markem a Dominikem a s Davidem po celé dědině.
Máme plné tašky, na korbáčích máme mašle – modré, červené, fialové a zelené.

Dalibor Martinka (2.třída)

Ptakopysk
Když se roku 1789 dostala poprvé kůže ptakopyska do Evropy, všichni si mysleli, že je to podvod. Trvalo
téměř 200 let, než bylo toto podivné malé zvíře přijato jako řádný savec. Nejen že ptakopysk klade vejce, ale
je také jedovatý. Samci mají za zadním kotníkem rohovitý výběžek, kterým mohou při prudkém kopnutí
útočníkovi vstříknout jed. Uvolní při tom takové množství jedu, že by stačilo zabít psa.
Kája Zvonková, Anna Zdražilová (3. Třída)

Koně
Zatímco v polopouštních oblastech se vyvíjel arabský kůň, vytvářelo se jiné plemeno koně v žírných
pastvinách severní Evropy, zvláště v oblasti dnešního Holandsku a Belgie. Tito koně byli podstatně větší,
pomalejší a silnější než lehcí arabští koně. Vešli ve známost pod označením „velcí koně“ a byli to ti, kterých
používali v bitvách středověcí rytíři odění do těžkého brnění. Tito velcí koně dokázali donést do bitevní linie
náklad jezdce a brnění vážící až 180 kg. Později z nich vznikla tažná plemena koní (percheron, belgický
kůň, shirský kůň) devatenáctého století. V ostatní části Evropy a Asie převládal obecnější typ koně. Chyběla
mu jak mohutnost velkých koní, tak rychlost koní arabských.

Arabský kůň

Fírský kůň

Tažný kůň

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC LAČNOVSKÝCH
Patrik Jahoda
Učitelka: „Děti, co si vezmete s sebou, když jdete jezdit na kolečkových bruslích?“
Očekávaná odpověď: helmu, chrániče
Patrik: ………. „kolečka“

Josef Sucháček
Učitelka: „Co je to Slunce?“
Josef: „To je řeka.“

Anežka Palátová
Učitelka: „Jak se říkalo kněžím v době Keltů?“
Anežka: „astronauti.“

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, „POŠKOLÁČKU“
Kamarádi, jak už jste se dozvěděli na začátku, náš POŠKOLÁČEK slaví narozeniny, je mu
jeden rok a nás by zajímalo, co byste mu popřáli do dalších let:o). Napište prosím toto
narozeninové přání zde na lísteček, odstřihněte a doneste p.uč. Vránové. Některé z nich si
pak můžete přečíst v příštím čísle, DĚKUJEME.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Jméno: _________________________
Třída: ________

DOTAZNÍK –školní jídelna

Jak dopadla anketa o naší jídelně? Zpracovali jsme Vaše odpovědi a uvádíme zde
tři nejčastější u každé otázky.

1) Které jídlo Ti chybí ve školní jídelně?
a) Hranolky se smaženým sýrem
b) Rajská omáčka
c) Špagety se sýrem a kečupem

2) Co Ti nejvíce chutná ve školní jídelně?
a) Buchtičky s krémem
b) Řízek
c) Nudle s mákem

3) Které jídlo Ti chutná nejméně?
a) Rybí filé
b) Játra
c) Brambory s masem a hnědá omáčka

4) Vadí Ti, že někdy nebývá v pátek sladké jídlo?
ano - 9
ne -13

5) Máš nějaké jiné připomínky?
a) Některé jídlo je bez chuti.
b) Chtěla bych více zeleninových salátů.
c) Chtěla bych více zeleninových jídel.
d) Nemám, jídlo je výborné.

Dotazník pro Vás zpracovaly: Pospíšilová Andrea
Šerá Eliška

SLOVO NA ZÁVĚR
Na závěr opět několik informací.

RECYKLOHRANÍ – získané body
100 bodů – úkol: Vánoční přání pro recyklohraní
80 bodů – úkol: Ideální elektrospotřebič
300 bodů – odvoz elektrozařízení

Dohromady už jsme nasbírali 1 540 bodů, jen tak dál. Jsme šikulky!

LITERÁRNÍ PROJEKT
V měsících lednu, únoru a březnu jsme se seznámili se spisovateli Jiřím Žáčkem, Karlem a
Josefem Čapkem, Eduardem Petiškou a Zdeňkem Milerem.
V dubnu bude našim patronem pan Miloš Macourek a v květnu spisovatelé našeho regionu.
Tak už můžete hledat knížky a nosit do školy.

Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků, bohatou
pomlázku a velkou porci svěží jarní nálady. Kluci, pořádně holky
vyšlehejte, ať jsou zdravé a rostou do krásy :o).

A jako třešničku na dortu a úplný závěr uvádíme slohovou práci Karolínky Zvonkové ze třetí
třídy, která s rodinou navštívila Austrálii. Je to krásná země a jsme rádi, že se s námi podělila
o své zážitky, protože většina z nás se do tohoto vzdáleného koutu naší planety jen tak
nedostane. Děkujeme.

NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ MÉHO ŽIVOTA

Letos v zimě jsem strávila měsíc v Austrálii s rodiči a bratrem Vojtou. V Austrálii se taky říká, že leží u protinožců. U
protinožců neznamená, že by tam lidé chodili po hlavě, ale znamená to, že leží na jižní polokouli, takže je tam všechno
naopak, než u nás v České republice, která leží na severní polokouli. To znamená, když u nás je léto, u nich je zima,
když u nás je den, oni mají noc.
Do Austrálie jsme letěli 22 hodin velkým letadlem Cathay Pacific. Měli jsme mezipřistání v Londýně a v Hongkongu.
Let se nám s Vojtou moc líbil a vůbec jsem se nebála. V jedné řadě sedělo 10 spolucestujících. Každý jsme měli svoji
televizi. Dostali jsme svoje sluchátka a poslouchali hudbu, hráli hry nebo se dívali na filmy. Když jsme něco potřebovali,
zavolali jsme letušky, které se o nás během letu staraly. Let nám uběhl hodně rychle.
V Austrálii jsme navštívili naše kamarády Kateřinu a Kryštofa. Holkám a klukům právě končili letní prázdniny a začínala
škola. V Austrálii si rodiče půjčili auto a cestovali jsme po jižní Austrálii, jmenuje se to tam Nový Jižní Wales a Victorie.
Navštívili jsme některá města jako je např. Canberra, Sydney nebo Melbourne. V Canberry, v hlavním městě Austrálie
jsme se byli podívat dokonce v parlamentu. Sydney je moc pěkné město, říká se, že je jedním z nejhezčích měst na
světě. Byli jsme se podívat u budovy Opery u mostu Harbour Bridge, jejíž střecha připomíná dílky pomeranče nebo
napnuté plachty plachetnice. Moc se nám taky líbilo podmořské akvárium, kde jsme viděli snad všechna zvířata, která
v moři žijí. Procházeli jsme podmořským tunelem a nad hlavou nám plavali 3 až 5 metroví žraloci, rejnoci, medúzy,
dugongi a krokodýli.
S rodiči jsme také jeli trajektem Spirit of Tasmánia do Tasmánie. Tasmánie je ostrov, který leží blízko jižního pólu. Byla
tam pěkná příroda, poprvé jsme tam viděli volně v přírodě tučňáky, klokany, pštrosy Emu, pelikány, koaly, papoušky a
hlavně Tasmánského čerta, který je k vidění pouze v Tasmánii. Vypadá trošku jako medvěd, ale říkají, že když kousne,
tak má 4x silnější stisk než pes. Tasmánii jsme projeli také skoro celou. Navštívili jsme tam bývalou věznici Port Arthur,
kde byli vězněni nenapravitelní vězni z celé Austrálie. Samozřejmě jsme se byli podívat i v hlavním městě Tasmánie
v Hobartu.
Z Tasmánie jsme se vrátili zpět do Austrálie a poznávali jak je krásná. Koupali jsme se v moři, ale moře není v Austrálii
tak bezpečné jako třeba v Chorvatsku. V Austrálii musíme dávat taky pozor na jedovatá zvířata, hlavně hady a pavouky.
Když se v přírodě chováte tak jak máte, nic se vám nestane. I v Austrálii jsme navštívili spoustu parků pro zvířata, která
jsme dokonce krmili i z ruky. Bezvadní byli papoušci kakadu, kteří i mluvili.
Z Austrálie jsme letěli do Číny do Hongkongu, kde jsme přiletěli asi po 10 hodinách letu. Měli jsme štěstí, že do
Hongkongu se nám podařilo přijet na oslavy Nového roku, právě začínal rok Tygra. Ubytovali jsme se v hotelu ve 25
patře a jeli jsme se podívat do centra města, kde byl půlhodinový ohňostroj k oslavám Nového roku. Pro Číňany je to
největší svátek v roce a vrací se na něj domů z celého světa. Hongkong je moderní město se spoustou mrakodrapů a
spoustou lidí. Ochutnali jsme zde čínskou kuchyni, hlavně polévky a čínské nudle a taky jedli hůlkami. Jeden den jsme
jeli na výlet rychlolodí do Macaa. Maccao je město, které je vzdáleno asi 1 hodinu lodí od Hongkongu. My jsme zde
navštívili chrám svatého Pavla, který patří k památkám UNESCO, to znamená, že je zařazený na seznam světového
dědictví.
Úplně největší zážitek jsme měli s Vojtou, když se naše dovolená blížila ke konci. Byli jsme v Disney – landu. Bylo tam
spoustu atrakcí, viděli jsme na vlastní oči Mickey Mouse, kačera Donalda, Sněhurku a 7 trpaslíků, Šípkovou Růženku,
prostě všechny postavy, které známe z pohádek od Walta Disneyho. Nejde popsat, co se nám tam líbili nejvíce, líbilo se
nám tam úplně všechno. Naše rodinná dovolená byla moc príma.
S rodiči od malička hodně cestujeme. Cestování nás moc baví, protože při něm hodně vidíme a poznáváme. Teď už
vím, že je důležité se učit angličtinu, abych se ve světě se všemi domluvila.

