
 

 

 

  

Obrázková osmisměrka

Tipy na krátké a zábavné hry

Tik...Tak...Bum! 

Tahle hra nás baví, protože si předáváme tikající bombu 

a my musíme být rychlejší, než vybuchne.

Hra začíná tehdy, když otočíte kartičku s obrázkem 

a hráči musí říkat slova, která je napadnou, mezitím 

si předáváme bombu. Ten hráč, kterému bomba 

si bere kartičku jako trestný bod. Vyhrává hráč, který 

má nejméně kartiček. 

Obrázková osmisměrka 

Tipy na krátké a zábavné hry 

Tahle hra nás baví, protože si předáváme tikající bombu 

uchne. 

Hra začíná tehdy, když otočíte kartičku s obrázkem  

a hráči musí říkat slova, která je napadnou, mezitím  

si předáváme bombu. Ten hráč, kterému bomba vybuchne, 

si bere kartičku jako trestný bod. Vyhrává hráč, který 

Pukec 

Je velmi rychlá hra a je u ní veliká sranda. Hrají 

dva hráči, každý má na svém poli pět koleček a ty 

pak pomocí gumičky musí 

soupeři na jeho stranu. Vyhrává hráč, 

který na svém poli nemá žádné kolečko.

Cink 

Hru Cink mohou hrát děti, které umí počítat do pěti. 

jsou různé druhy ovoce. Ve chvíli, kdy se objeví stejný počet 

jednoho druhu ovoce, musí člověk zacinkat na zvonek. 

ten, kdo získá největší počet karet. 

Je velmi rychlá hra a je u ní veliká sranda. Hrají 

dva hráči, každý má na svém poli pět koleček a ty 

pak pomocí gumičky musí prostřelit brankou 

soupeři na jeho stranu. Vyhrává hráč,  

nemá žádné kolečko. 

ěti, které umí počítat do pěti. Na kartách 

e chvíli, kdy se objeví stejný počet 

at na zvonek. Vyhrává 

K. D. 

K., S., A. 
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Ochutnejte vynikající palačinky v
Nemohli jsme si nevšimnout nově otevřené Férové palačinkárny v

jasné, s kým budeme dělat rozhovor pro toto číslo 

Rozhovor nám poskytla slečna Klára, která v

pšeničných a pohankových palačinkách, sladkých i slaných. Nejprodávanější palačinkou je 

palačinka s nutelou a vanilkovou omáčkou. Sladké i slané palačinky se prodávají stejně, 

jen v době oběda spíše slané. Kromě palačinek si tu můžete dát domácí limonády, kávu a další 

dobroty. 

 Férová palačinkárna vznikla v

najdete v Pardubicích. Jejich logo znamená spirálu

vydávají studenti, školáci a maminky s

Palačinkárna se nám moc líbila, mají to tam útulné a krásné, bylo to super! 

Děkujeme slečně Kláře za rozhovor 
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Ochutnejte vynikající palačinky v 
Nemohli jsme si nevšimnout nově otevřené Férové palačinkárny v naší ulici a tak bylo hned 

kým budeme dělat rozhovor pro toto číslo  

Rozhovor nám poskytla slečna Klára, která v palačinkárně pracuje. Pochutnáte si tady na 

alačinkách, sladkých i slaných. Nejprodávanější palačinkou je 

nutelou a vanilkovou omáčkou. Sladké i slané palačinky se prodávají stejně, 

době oběda spíše slané. Kromě palačinek si tu můžete dát domácí limonády, kávu a další 

árna vznikla v Hradci Králové, v Liberci se otevřela 

Jejich logo znamená spirálu života. Za dobrými palačinkami se nejčastěji 

vydávají studenti, školáci a maminky s dětmi. 

bila, mají to tam útulné a krásné, bylo to super! 

za rozhovor  
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 naší ulici 
naší ulici a tak bylo hned 

palačinkárně pracuje. Pochutnáte si tady na 

alačinkách, sladkých i slaných. Nejprodávanější palačinkou je 

nutelou a vanilkovou omáčkou. Sladké i slané palačinky se prodávají stejně,  

době oběda spíše slané. Kromě palačinek si tu můžete dát domácí limonády, kávu a další 

Liberci se otevřela 15. 1., další pobočku 

života. Za dobrými palačinkami se nejčastěji 

bila, mají to tam útulné a krásné, bylo to super!  

Míša L. 



  
Setkání loutkových divadel  

Začátkem dubna proběhlo ve Véčku 5. setkání loutkových divadel. 

Na setkání se sjela amatérská divadla téměř z

na rtech dětem vykouzlili např. pohádkami 

Tři prasátka a vlk nebo Kašpárek na skalním hradu. V rámci 

workshopu si děti mohly vyrobit také vlastní marionetu. Celkem 

na představení přišlo 670 diváků. Setkání organizovalo loutkové 

divadlo Spojáček, které již 25 let sídlí v

Větrník. 

Soutěž Moje město Liberec 2018

I letos V-klub ve spolupráci s Eurocentrem pořádá další ročník soutěže Moje 

město Liberec, tentokrát s podtitulkem

souvislostech“. Zábavně vzdělávací soutěž je určena 

a studentům primy až kvarty, a je pojata tak, aby podnítila zájem o město, 

ve kterém žijeme. Věděli jste, že letošní olympijská vítězka Ester Ledecká 

je spjata s Libercem? Že v Liberci najdete sochy z

součástí velké výstavy? Dozvíte se, že je město čím dá

natáčení zahraničních filmů, včetně oscarových režisérů. Soutěžní archy 

najdete na našich webových stránkách. Slavnostní vyhlášení proběhne 

ve V-klubu 10. 5. 2018 od 16:00. 

                                                                                                  

Začátkem dubna proběhlo ve Véčku 5. setkání loutkových divadel. 

Na setkání se sjela amatérská divadla téměř z celých Čech. Úsměv 

tem vykouzlili např. pohádkami O zvědavém slůněti,  

Tři prasátka a vlk nebo Kašpárek na skalním hradu. V rámci 

workshopu si děti mohly vyrobit také vlastní marionetu. Celkem  

na představení přišlo 670 diváků. Setkání organizovalo loutkové 

divadlo Spojáček, které již 25 let sídlí v Domě dětí a mládeže 

Kuba, pracovník V-klubu 

Ahoj, 

připravil jsem si pro vás osmisměr

slova, která vystihují jaro. Slova si musíte 

najít sami. Můžu vám jen prozradit, že tam je 

schovaných 7 slov. 

 

město Liberec 2018 

Eurocentrem pořádá další ročník soutěže Moje 

podtitulkem „Úspěchy Liberce v evropských 

. Zábavně vzdělávací soutěž je určena žákům 6. – 9. tříd  

je pojata tak, aby podnítila zájem o město,  

ve kterém žijeme. Věděli jste, že letošní olympijská vítězka Ester Ledecká  

Liberci najdete sochy z 60. let, které byly 

součástí velké výstavy? Dozvíte se, že je město čím dál více vyhledáváno pro 

natáčení zahraničních filmů, včetně oscarových režisérů. Soutěžní archy 

najdete na našich webových stránkách. Slavnostní vyhlášení proběhne  

                                       Lucka, pracovnice V-klubu 

smisměrku, kde jsou 

vystihují jaro. Slova si musíte 

najít sami. Můžu vám jen prozradit, že tam je 

Marek (Akel GP) 

Erika R. 



 

   C'est la vie 

Ve středu 14. 3. od 15:30 do 18:30 jsem se zúčastnil workshopu C'est la vie  

(v češtině: To je život). Cílem bylo projít si „Hru na život“. Bylo třeba 

nasbírat co nejvíce životních bodů. Body jsme dostali například za to, že jsme 

si dokázali vyřídit občanský průkaz nebo za dokončení školy a sehnání práce. 

Naopak jsme mohli o body přijít u Kuby, který představoval hazardéra a lákal 

nás k hraní rulety. A Pája s námi trávila volný čas. A za to jsme taky dostávali 

body. Tuhle hru připravil klub V kleci (Člověk v tísni). Hra se mi líbila a dokonce 

jsem ji vyhrál. Nejvíc se mi líbil Kuba, jak nás lákal na ruletu, ale mě nenalákal. 

Sam 

Naše ulice bude slavit! 

5. května je významné datum – připomínáme si květnové povstání 

českého lidu a také slavíme svátek naší ulice! Tento rok 5. května 

připadá na sobotu, ale svátek naší ulice oslavíme už ve čtvrtek  

3. května. V odpoledních hodinách bude v naší ulici rozmístěn malý 

kvíz, týkající se naší ulice a obchůdků. Každý, kdo se zapojí  

a správně odpoví na pár otázek, dostane malou odměnu u nás  

ve V-klubu   

Pája, vedoucí V-klubu 

V-klub je velmi krásné místo, kde se cítím 

svá a spokojená. Jsou tu velmi hodní 

pracovníci, které mám moc ráda. Je to pro mě 

jako vlastní rodina, moc pro mě znamenají. 

Choďte sem, oblíbíte si je. Jsou to lidé, 

kteří mají hodné a laskavé srdce… Kuba je 

můj nejoblíbenější pracovník na světě,  

je to skoro jako můj druhý tatínek… 

Anička R. 

Děkuji za to, že tu můžeme trávit náš volný 

čas! Jste milí lidé, se kterými se vždy 

pobavíme a kterým můžeme věřit! V tomto 

prostředí se cítím dobře. Ještě jednou 

děkuji, že tu pro nás jste. 

Erika R. 

Véčko je krásné místo, ve kterém se cítím dobře. 

Pracovníci jsou hodní, skvělí a srandovní. Ve V-klubu si 

můžeme zahrát skvělé hry, např.: fotbálek, kulečník, šipky 

a různé stolní hry nebo můžeme i na počítač. Je to skvělé 

místo, kde se odreaguješ. 

Pepa Ch. 

V-KLUB 

Erika R. 


