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Svatomartinská
světýlka
11. 11. 2015 proběhla v Drásově za školou
slavnost sv. Martina.
Sv. Martin prý vždycky přijede na bílém
Sv. Martin byl voják, který věřil v boha.
Byl velice hodný, dokonce se rozdělil ve
zimě

o

navštívili

svatomartinskou

slavnost, mohli jste si dát teplý čaj a chleba

koni a přinese sníh.

veliké

Kdybyste

svůj

plášť

s jedním

s husím sádlem a se solí.
V dílničce jste si mohli vyrobit vločku ze
špachtlí nebo z papíru a projít se ve
svatomartinském průvodu. Šlo se ke

chudákem.
Lidé ho po nějaké době chtěli zvolit

kostelu, ke hřbitovu a doleva na Stráž a
zpátky ke škole. Cestou všichni plnili

biskupem.
Sv. Martin ale nechtěl a schoval se mezi
husy. Jedna ale zakejhala a prozradila ho.

úkoly týkající se Drásova.
Za správně vyluštěnou

tajenku dostali

účastníci zlatou podkovu.

Biskupem se nakonec stal.

Poté přijel sv. Martin a přinesl papírový
Za školou byly vyvěšeny obrázky se sv.

sníh.
Nakonec se opékaly buřty, a kdo nechtěl

Martinem.
Malovali je žáci ZŠ a MŠ T.G.M. Drásov.

buřta, mohl se u ohně jen ohřát a
vychutnávat příjemnou atmosféru.
Marek Večeře, 5. třída

Mikuláš ve škole

čertů bojí. A úplně se bojím, když třeba

Byl jednou jeden Mikuláš, ale nebyl to jen

zlobivá holka a ten čert pak stojí vedle mě

tak ledajaký Mikuláš, protože to nebyl

a dává jim brambor. Ty vogo, oni mě úplně

Mikuláš ale školník.

děsí, a přitom jsou to jen deváťáci.

Měl dokonce i

kamarády anděly a také čerty. To děti ve
škole, teda jenom některé děti, třeba já, se

blízko mě sedí nějaký zlobivý kluk nebo

Marek Jaroš, 4.třída

KAM NA VÝLET
CENTRUM EDEN
Centrum eden je na Vysočině.
Nachází se v Bystřici nad Pernštejnem.

A v Panském dvoře můžeš jít na exkurzi
do zámečku a zjistit jak žilo panstvo v 19.
století
V Horácké vesnici uvidíš dobová stavení
z 19. století, můžeš si vyzkoušet různá
řemesla a třeba si i umlít vlastní mouku.

Zajímá tě, jak se vaří pivo? Určitě se
nezapomeň podívat do pivovaru.

Karolína Sadílková, 5. třída

Nebo máš rád zvířata a chceš se na ně
podívat? Jsou tu např. koně, slepice, ovce a
mlsné krávy.

biskupovi Tasovi mimo jiné polovinu vsi

Porčův mlýn

Býkovic s tvrzí, dvorem a rybníkem „u

Porčův mlýn je historická památka, která
se nachází v malé obci Býkovice blízko
Černé Hory. Tento mlýn na horní vodu se

Bejkovic“.
Druhou polovinu vsi „s půl dvorem“
obdržel dne 11. dubna téhož roku Jaroslav.

podařilo zrekonstruovat a otevřít veřejnosti
v roce

2009.

opravdového

Můžete
mletí

obilí

se

zúčastnit
s odborným

výkladem pana mlynáře, prohlédnout si
celý mlýn, mlýnské kolo i celé mlýnské
složení v chodu. Nakonec se můžete
občerstvit v místní stylové restauraci a
pokochat se pohledem na přilehlý rybník.
První zmínka o Porčově mlýně je při dělení
majetku po Benešovi Černohorském z
Boskovic mezi syny Dobeše, Jana, Tasa a
Jaroslava v roce 1526. Ve spisech se
zmiňuje

rybník

v

Býkovicích.

Listinou vydanou v Černé Hoře 10. dubna
1526 nejstarší Dobeš přenechal svému
bratrovi

a

budoucímu

olomouckému



STAŇ SE REDAKTOREM
ŠKOLNÍHO ČASOPISU!
Rádi píšete, fotografujete, vymýšlíte, organizujete, věnujete se počítačové
grafice…?
Už Vás nebaví jen bezcílně surfovat po internetu nebo donekonečna hrát
počítačové hry?
Staňte se redaktorem školního časopisu Drásováček! Přijmeme všechny, kteří
mají nápady a chtějí se aktivně zapojit. Informace: paní učitelka Jarošová.

LUKÁŠ PAVLÁSEK
Ahoj děti. Jmenuji se Lukáš a narodil jsem
se v Humpolci. Žil jsem tam ale jenom dva
týdny, protože pak mě převezli sanitkou do
Prahy, kde od té doby bydlím.
Narodil jsem se uprostřed léta 1978 svojí
mámě, která mě porodila, což od ní bylo
velice hezké. Byl u toho ještě lékař a
zdravotní sestra, kteří měli té noci službu,
ale jejich jména si nepamatuji, protože
jsem měl ten den problémy sám se sebou a
měl sem co dělat, abych se vyrovnal s tím,
že jsem se tak najednou ocitnul na světě.
Bylo to rok po Chartě a čtyři roky před
úmrtím Brežněva, což mi bylo jedno,
protože já se o politiku v té době
nezajímal. Hodně jsem četl Mayovky a
poslouchal hudbu, což mi vydrželo dodnes.
Taky jsem měl rád Funese, kterého jsem s
oblibou napodoval. Moje první vystoupení
bylo asi ve dvou letech, kdy jsem sehrál
divadelní hru, jak jde děda se psem

Lumpem do práce a máma jednou rukou
pere prádlo a druhou kouří cigaretu. Mělo
to úspěch, ale ještě jsem v té době nebyl
pevně rozhodnutý, že se stanu hercem,
takže jsem si za tím nešel a chodil jsem v
klidu dál do školky.
A co dělám dnes? Zajímám se o kdeco,
chci totiž vědět o všem všechno, když už
jsem tady na světě, což mě teda
mimochodem dost baví, to přiznávám. Je
to docela dobrej pocit bejt živej a moct
poznávat. A taky rád jezdím do přírody a
přemejšlím, že zase začnu lepit letadýlka.
http://lukaspavlasek.cz/

Hádanky
1. Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. Kdo jsem?
2. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné?
3. Může se muž oženit se sestrou své vdovy?
4. Je to tvé, ale tví přátelé to používají více než ty. Co je to?
5. Co je nejnesmyslnější bitka?
6. Je to stříbrné a lítá to. Co to je?
7. Co je maximální blbina?
8. Co je to? Je to za plotem, je to zelené a nejde to přeskočit.
9. Co je to- je to černý a letí to přes rybník.
10. Co je to prd?:)
11. Víte co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátu elektrického vedení?
12. Co zastaví padání vlasů?
13. Co má mít správný hypochondr na náhrobku.
14. Jaký je rozdíl mezi blondýnkou a počítačem?
15. Víte co vznikne, když zkřížíte krtka se žirafou?
16. Víš, jak se veš udrží na pleši?
17. Víte, proč nemůže šnek utíkat?
18. Jak se dá pomocí vody získat světlo?
19. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je?

Odpovědi:
1.Ticho, 2. Jeden z mužů je holohlavý, 3. Ne, 4. Tvoje jméno, 5. Když se dva holohlaví bijou o hřeben, 6. Kuře v alobalu, 7.
Koupit si za poslední peníze peněženku, 8. Záplotník zelený nepřeskočitelný, 9. Zatraceně dobře nakopnutej kocour, 10.
Marný pokus přírody naučit zadek zpívat, 11. Popelka, 12. Podlaha, 13. Já vám to říkal, 14. Do počítače musíte informaci
natlouct jenom jednou. 15. Vrtná věž, 16. Vší silou, 17. Protože by mu vlály oči, 18. Umyjeme okno, 19. Tvé jméno

Luštění

