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Psárské informace a nápady
od dětí pro děti

Redakce PSINy se představuje

Něco o našem týmu
Takže ahoj!! Dovolte se nám představit. Na naší první schůzce se
nás sešlo mnoho, z různých věkových kategorií, od druhé a osmé
třídy, kluci i holky, a upřímně jsem
nečekala, že bude tolik zájemců a
že vymyslíme tolik skvělých témat,
která by vás mohla zaujmout. A
teď k tématu. Tak to jsme my a
naše úkoly na tomto časopise:
Bára Zezulová (13, fotoromán),
Tereza Jedličková (13, úvodník),
Lukáš Chvátal (12, komiks), Terka Meduňová (11, úvodník), Petr
Skřivánek (11, fotoromán), Ondra Pavlas (11, grafický editor),
Adam Hurt (11, anketa), Jakub
Jedlička (10, spolupráce s Mozaikou, fotografie), Lucka Vodičková
(10, komiks), Kiki Janečková (11,
knihy, fotografie), Ondra Tománek (9, zvířata), Marek Pavlas (9,

vtipy),Tomáš
Sklenář (9,tipy
na kroužky),
Baruška Meduňová (7, kreslení k vtipům).
Sešli se zde
opravdu milí
lidé s mnoha
nápady. Baví
nás
mnoho
věcí a každý
zde bude mít podíl na určité věci
která ho baví a kterou se vás pokusí
zaujmout. Měli by se k nám připojit ještě další a pomoci nám s psaním, kreslením, hrami a s čímkoliv,
co pro vás dál chystáme!!!
To by o nás bylo asi vše,
Takže Ahoj příště!!!
Tereza a Terka

Pro děti, co rády kreslí, tu máme
soutěž!! Napadlo nás, že nakreslíte své nejoblíbenější zvířátko
na papír A4 a obrázek zašlete na
adresu obecní úřad, Pražská 137,
252 44 Psáry. Vyhrát můžete obecní kalendář na rok 2016. Obrázky
nám zasílejte do 1. dubna. Nezapomeňte jméno, příjmení, adresu
a kontakt. Nejhezčí obrázek bude
zveřejněn v dalším čísle.

Prase divoké
Prase divoké je velký sudokopytník. Jeho domovinou je část Evropy a Asie.
Dospělí samci dorůstají délky 120
a 180 cm a v kohoutku měří 55-100
cm. Jejich hmotnost je značně různorodá, v jednotlivých oblastech
se viditelně liší, v průměru však
činí 50 – 90 kg.
Mláďata prasete divokého jsou
v tzv. pyžamu, protože mají na
srsti bílé pruhy, které se pravidelně střídají s tmavými. Rodí se ve
slaměných hnízdech. Samice svá
mláďata bedlivě střeží a brání před
ostatními tvory, a to i před člověkem.
Prase divoké se živí červy, larvami
různých brouků, plži a lesními plody jako jsou žaludy, bukvice, kořínky rostlin. Nepohrdne ani hnízdem
malých myší.
Kancům
zmar!!!

zdar,

myslivcům

Ondra Tománek
foto: Mgr. Stanislav Sivaninec
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Zájmové kroužky

Ničíme to, co
není naše?

Kroužky konané v Psárech a Dolních Jirčanech
• Kroužky pořádané mateřskou školou
angličtina, tanečky
• Kroužky pořádané základní školou
kytara, klavír, kostkáček, angličtina - school tour, keramika, matematika podle Hejného, pohybovky, malý fotograf, taekwondo, výtvarný
ateliér, šachy a dáma, pinpong, němčina
• Kroužky pořádané centrem Mozaika
kroužky vaření, zpívánky, jojo
• Volnočasové aktivity v Mozaice - volnočasové aktivity
fotbálek, hokej, šipky, PC, PlayStation 4, deskové hry
• Kroužky pořádané Sk Rapid Psáry
fotbal
Prý mají sprejeři svůj vlastní jazyk,
• Kroužky pořádané Sk Čechoslovan
ale proč bychom se ho měli učit?
fotbal, volejbal, gymnastika
• Kroužky pořádané SDH Psáry
malí hasiči
Kroužky konané v Jesenici
• Kroužky pořádané základní školou Jesenice
floorball
• Kroužky pořádané v Hazard Hobbies
kytara, keyboard, flétna, housle, němčina, angličtina
Kroužky konané ve Velkých Popovicích
• Kroužky pořádané HC Slavoj Velké Popovice
lední hokej, školička bruslení
Tomáš Sklenář Opravdu si myslíte, že je to umění?

Vtip týdne
Přijde malý Pepíček
domů z fotbalu
a povídá:
"Tati, dal jsem dva góly!!!"
"A jak to dopadlo?"
"1:1"

Někteří lidé si myslí, že lavičky umí
plavat. Proto zrovna tuhle občas hází
do Kukaláku, asi aby se osvěžila.

Marek Pavlas

Tajenka

Jakub Jedlička

Anketní otázka

Vodorovně

Jaký máte názor na ničení autobusových zastávek a laviček sprejery?

1. Srst na hlavě
3. Zimní svátek
4. Jediný létající savec
1. Symbol krále

Paní asistentka v 5.A: To se mi
vůbec nelíbí, protože taková zastávka ničí obec.

2. Psáry to mají ve
znaku

Paní ředitelka školy: Můj názor nelze veřejně publikovat!!!

3. Velká sova

Dospělý kolemjdoucí: Určitě je to
špatné, protože to škodí vzhledu
obce.

Svisle

5. Obličej
Anička Krbcová
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Kočičí příběhy

Toto je ukázka z jedné knihy, kterou jsem napsala (ještě nevyšla).
Knížka se jmenuje Kočičí příběhy a vypráví jí malý kocourek Mourek.
Mourek je pořádný lump, který po boku své sestry Amy(čte se ejmi)
prožívá různá dobrodružství. Tento úryvek je z kapitoly Poslední den.
Přeji příjemné čtení a hodně zábavy...
Spali jsme velmi dlouho, ale z ničeho nic jsem se probudil. Něco se
děje! Probudil mě nějaký cizí hlas,
no vlastně dva hlasy, ale jen jeden
byl cizí. Hlasitě jsem si zívnul a
podíval se na mámu a na sestřičku.
Sestra spala, ale máma ne, jen mi
lehce muckala mourovaný kožíšek. Ty dva hlasy se začaly blížit ke
mně. Uviděl jsem dva lidi, a i když
jim nerozumím, poznal jsem, že se
baví o mně a Amy. Myslím si, že to
byly dvě ženy, jedna nízká, co mi
sypala granule do misky a druhá, o
něco vyšší a mladší. Nízká žena mě
vzala za kůži, já začal žalostně ječet,
čímž jsem probudil Amy, ale pak si
mě do náruče jemně vzala vysoká žena a hladila mě na bříšku. Já
vrněl, ale z ničeho nic mě položila
do menší klece, říkala jí přepravka,
a než jsem se nadál, dala ke mně
Amy a klec zavřela.
„Mňau!“ mňoukali jsme….
I máma přiběhla a snažila se klec

otevřít, vřískali jsme všichni tři, ale
nikomu se nepovedlo udělat v kleci velkou díru, ani ji otevřít. Máma
na klec škrábala, dokud tu klec
vyšší žena nevzala, neprošla dveřmi i s nízkou ženou a nízká žena po
nich nezavřela. Vyhlížel jsem přes
mřížky od klece mámu, která za
námi běžela, a když se dveře zavřely, začala drápat na dveře a dělat
rámus. Slyšel jsem, jak do dveří
třikrát nabourala a žalostně ječela,
vřískala a mňoukala. To všechno
pro nás udělala, ale bohužel jsem
od té doby mámu už nikdy neviděl.
Kiki Janečková
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Akce V MozaiCE
12.3. Pracovní víkend
19.3. Oslavy jara
6.5.

Základy líčení

Kde nás najdete
Sídl. Štědřík 148
252 44, Psáry - Dolní Jirčany
Otevírací doba
Po13:30-19:30
St13:30-19:30
Pá13:30-19:30
http://www.centrum-mozaika.cz/

Rozhovor - Ondra Kracman
Zrodil se nápad o založení
Mozaiky ve tvé nebo v cizí hlavě?
Nápad o založení Mozaiky se zrodil
ve více hlavách. Tento nápad se zrodil se známými, se kterými jsem se
zde, seznámil a urodila se myšlenka
založit tady Mozaiku.
A proč zrovna Mozaika, co tě k
tomu názvu přivedlo?
Co mě přivedlo k názvu Mozaika? Kamarádka Monika Mrkvová
vymyslela název Mozaika, protože
se nám nepodařilo vymyslet nějaký
jiný název, mohl to být třeba, paprsek, anebo takové věci, ale nakonec
přišla kamarádka s názvem Mozaika a nám se to všem líbilo.
Vymstilo se ti někdy, že je mozaika pro každého a musel jsi někoho vyloženě vykázat?

Více na http://psary.cz/psina

Ano musel jsem vykázat za tu dobu
tři lidi, a jestli jsem tím někoho
naštval? Ano, já sám vím, že naštval.
Na co nového se můžeme v
Mozaice těšit a jaké v ní plánuješ
úpravy?
Určitě chtěl bych sem dostat víc lidí,
kteří by tady byli s dětmi, abych tady
nebyl pořád jenom já, aby to pro ně
bylo zajímavější a taky bych sem
chtěl dostat víc starších dětí.

nebo protože cítíš povinnost
prezentovat Mozaiku?
Já si myslím, že ty akce dělám,
protože chci a Mozaiku budu muset
začít pořádně prezentovat.
Ondro, děkujeme za rozhovor!!!
Lukáš Chvátal

Vím, že rád pracuješ s dětmi, máš
nějaké vlastní?
Nemám.
Na základní škole učíš tělocvik,
máš nějaké oblíbené sporty?
Lakros, Futsal a Volejbal.
Ondro jsi skoro na každé akci,
která je v Jirčanech a ve Psárech,
chodíš na ně, protože chceš,
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Komiks na závěr

Lucka Vodičková
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