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Slovo úvodem 
 
Milí čtenáři Dobromyslovin, 
vychází první podzimní číslo našeho školního časopisu, ale v pořadí jde 
už o čtvrté vydání. Jsme rádi, že stále přispíváte a máte zájem o dění 
v Dobromysli. Děkujeme zejména stálým přispěvatelům a přejeme 
všem pěkné počtení. 
 
Vaši redaktoři 
 
Pavla a Tadeáš 
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Křížovka   

Správnou odpověď' najdete na str. 14 
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Výpravy do centra Prahy  

aneb historie na vlastní kůži 
 
Letošním rokem zahájily starší děti výpravy do centra Prahy s cílem poznat 
zblízka naše město a jeho historii. 
V září jsme se vydali za domovními znameními na Malou Stranu, v říjnu jsme 
prozkoumali židovské město na Starém Městě. 
 
Své znalosti si můžete ověřit v následujících kvízových otázkách: 
 

1. Víte, čím byla domovní znamení za Marie Terezie nahrazena? 
2. Co domovní znamení často vyjadřovala? 
3. Víte, jak se jmenoval rabín, který dle pověsti stvořil Golema? 
4. Která synagoga je velmi bohatě zdobená? 

a. Staronová 
b. Pinkasova 
c. Španělská 

  

 Správné odpovědi najdete na str. 14 
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Omalovánky - vlak  
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BUDOU VOLBY! 

Volba starosty města Aharp 
 
1.- 22. prosince probíhají volby! 
 
Ano, byli volby do poslanecké 
sněmovny, tak Aharp nezůstává pozadu! 
PRŮBĚH VOLEB: 
1. - 10. prosince se mohou kandidáti zapsat do tabulky která bude 
vyvěšena na 
nástěnce v předsíňce. 13. prosince budou mít kandidáti proslovy,  
13. - 20. prosince budete moct volit komu nejvíce věříte!  
22. prosince budou oficiální výsledky 
předneseny. 
 
Čeho je NOVÝ STAROSTA 
povinen? 
1.) Za rok v prosinci naplánovat a 
uskutečnit nové volby, do kterých 
se může zapsat, pokud jeho věk 
nedosahuje maximálního věku. 
2.) Vládnout Aharpu spravedlivě a 
nezneužíval své moci. 
 
SLOVO PRO KANDIDÁTY: 
Nemyslete si, že budete takový ti prezidenti zeměkoule, kteří rozkazují a o 
nic jiného než o svou moc se nestarají. Budete spíše sluhové než 
starostové. Aharp potřebuje spravedlivého starostu a ochránce, ne 
nějakého nafoukaného prezidenta zeměkoule! Dobře si rozmyslete, zda 
chcete být starostou a něco pro to obětovat, nebo toho nechat a budete 
normálním občanem. 
 
Připravil: Kryštof Mucha, dosavadní starosta Aharpu, hláška: „budou volby! co vy na to?“ 
odvozeno z letáku milionů chvilek (milionchvilek.cz) 
 
 
  

Kdo se může stát kandidátem?  
Minimální věk je 2. třída, maximální 
je 4. třída. 
Ten, kdo v rámci družiny navštěvuje 
Aharp minimálně (pokud je to 
možné) 1x týdně. 
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Spojovačka  - listy 
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a 

Řešení  na str. 14 
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Hymna Dobromysl  
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Pozdrav z Příbrami 
 

Od našich kamarádů, kteří jsou podobně jako my zapojeni do projektu 
„Hudbou k sobě.“ 

 
Ahoj kamarádi, vymysleli jsme si pro vás básničku o Příbrami a do ní jsme ukryli 
začátek známé české písničky. 
Jak na to? Najděte zvýrazněná písmena v textu, čísla vám napoví, jak je 
seskládat. K písmenku o si ještě přikreslete dolů mašličku. Vznikne melodie 
písně …….?  

 
Příbram 

 
 

Svatá Hora vítá shora 
a na všechny sláva volá, 

Toník Dvořák 2 dřív tu žil, 
skládal písně, šťastný byl. 

 
Máme 3 u nás velký park,  

Říkáme mu lesopark, 
Na Fialáku 4 labutě krásně plují,  

Na Nováku si děti zaskákají. 
 

Muzeum je hodně pěkné, 
stříbro, uran velmi cenné. 1 
Horníci 5 v dolech 6 fárali, 7 8 

život za stříbro dávali. 9 
  

Odpověď na str. 14 
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Recept na narozeninový dort  
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Výlov rybníka  



      

 11 

 

Omalovánky od Verči  
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Spojovačky  
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Správné odpovědi 
 
Křížovka 
Podzim je nejbarevnější roční období. 
 
Výprava do centra Prahy 

1. Čísly 
2. Povolání nebo vlastnosti majitele domu 
3. Jehuda Löw (rabbi Löw) 
4. Za c, Španělská 

 
Listy 
BUK – EMA, DUB – TÁTA, LÍPA – MÁMA, JAVOR – TOM, 
JÍROVEC – UMÍ 
 
Pozdrav z Příbrami 
CDEFGGAAG – kočka leze dírou 
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Technický redaktor a grafická úprava:  

Tadeáš Tichý 
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