
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Burza škol je dobrou příležitostí, jak si ujasnit výběr střední 

školy. Jedna taková burza se konala v úterý 22. 11. v Kulturním centru 

Rakovník, kam jsem se spolu s dalšími žáky vypravila.  

V „kácéčku se prezentovalo kolem 30 středních škol. 

Nabízely ukázky nejrůznějších výrobků, například pochutin, 

nápojů či přístrojů, ale také letáčky a brožury o studiu. 

Mohla jsem se zde nechat učesat i nalíčit. Všichni lidé 

kolem byli velmi příjemní a vstřícní. Sama za sebe jsem si 

vybrala Střední zdravotnickou školu v Berouně, případně 

v Kladně, ale lákavé byly i jiné obory. Burza trvala od 

osmi hodin do pěti a já jsem tam strávila bezmála celé 

odpoledne. Moc se mi to líbilo. 

Napsala Lucie Cinková 
 

Dne 22. listopadu 2016 ráno odjeli někteří žáci   

9. třídy vlakem do Rakovníka na burzu středních škol.  

V kulturním centru se sešli zástupci jejich různých typů - 

gymnázií, učilišť a odborných středních škol. Nejvíce 

mě zaujala Soukromá hotelová škola Bukaschool  
v Mostě. Dostávali jsme letáčky a všichni byli velmi ochotní odpovídat na mé otázky.  

Napsal Vladimír Maršík 

 

 

Vlastivědné muzeum Jesenice 

poskytlo prostory Vánoční výstavě, 

na jejíž přípravě se podílela i naše 

základní škola. Začalo to tím, že nás 

(skupinu dívek z 9. třídy) oslovila 

paní učitelka Valešová a my jsme se 

do příprav výstavy ochotně zapojily.  

Důležitým momentem bylo 

vhodné rozmístění nástěnek, na které 

se následně zavěšovaly výrobky 

žáků. Káťa a Terka připravovaly 

nástěnku první a druhé třídy, já 

s Luckou jsme vyvěšovaly práce třeťáků a čtvrťáků. Pak přišlo na řadu zdobení váz 

s větvičkami a také příprava fotokoutku pro focení zájemců.  

Následující den, ve středu 30. listopadu 2016, příprava výstavy vrcholila. Připevnily 

jsme na síť rybičky, které vyrobili žáci čtvrté třídy, a dokončily výzdobu oken. Konečnou 

vánoční podobu získaly i nástěnky 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Nakonec jsme ozdobily stromeček a 

naaranžovaly stůl s výrobky školní družiny. Nyní bylo vše připraveno. 

Vernisáž Vánoční výstavy se konala ve čtvrtek 1. prosince. Kdo přišel, mohl se 

přesvědčit, že jsme odvedly dobrou práci. Paní ředitelka D. Vopatová to také ve své řeči 

ocenila a popřála všem nejen hezký zážitek z výstavy, ale i pohodové dny nadcházejících 

svátků. Sváteční atmosféru dne pak umocnilo vystoupení školního sboru, který zahrál 

přítomným vánoční koledy.   
Napsala Tereza Alexijová   
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Děti, které chodí do školní družiny, vědí, že nuda tady nemá 

místo. Pořád se něco děje, stejně jako ve čtvrtek 1. 12. odpoledne, kdy 

k nám do školy přijeli herci plzeňského divadla Řimbaba s pohádkou 

Tři čerti. Víc nám o tom prozradil Matěj Herčík z 5. třídy. 

Jak název napovídá, vše se točilo kolem čertů. Nejdůležitější 

z nich byl Lucifer. Musel dávat pozor na ostatní dva pekelníky, kteří 

by nejraději pořád spali a nic nedělali. Však si také „vykoledovali“ trest, že půjdou na 300 let 

sloužit do starého mlýna. Když 300 let uplynulo a čerti se ještě nevrátili, začal je Lucifer 

hledat. Našel je, jak ve mlýně hrají karty. Řekl jim tedy, že půjdou do pekla po svých a musí 

tam dorazit do tří úplňků. To nebylo tak jednoduché, ještě že jim poradila malá holčička. 

Nakonec všechno dobře dopadlo.  

Pohádka se mi líbila a i ostatní děti se dobře bavily, protože představení bylo veselé. 

Napsal Matěj Herčík 

 

 

Mikuláš, anděl a čert 

– kdo by je neznal? Do těchto 

známých postav se v pondělí 

5. prosince 2016 převtělilo 

několik žáků z 9. třídy, aby 

v tomto přestrojení navštívili 

děti v mateřské školce a na 

naší základce. 

Do kostýmů jsme se 

převlékli během velké přes-

távky. Já (Pepa Kougl), Terka 

Alexijová a Kačka Loužen-

ská jsme byli za čerty, Dan 

Braun za ctihodného Mikuláše a Lucka Cinková byla 

náš krásný anděl. Takto nastrojené nás pan učitel Koníř 

vyfotil a pan školník následně odvezl autem do školky. 

Zdejší děti z nás měly velký zážitek a za hezké básničky 

dostaly od Mikuláše a anděla sladkosti. 

Návštěva tříd pak pokračovala na naší škole. 

Děti nám opět recitovaly básničky a také dostávaly 

drobné sladkosti. Čerti však našli i pár zlobilů, kteří pak 

museli slíbit, že už budou hodní, že se polepší.  

Poté, co jsme obešli všechny třídy, jsme se 

převlékli do „civilu“ a zapojili se do vyučovacího 

procesu. Popravdě však musím přiznat, že to byla 

pořádná šichta a že jsem byl docela rád, že už to mám 

za sebou. 

                                                                                                          Napsal Pepa Kougl 
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Vánoční kapr je přírodovědná soutěž, jejíž 

školní kolo se konalo v úterý 6. prosince 2016. 

Účastníci se sešli v učebně přírodopisu, kde byli 

rozděleni do tří skupin podle tříd: čtvrtá – pátá, 

šestá – sedmá, osmá – devátá. Každý mohl získat 

maximálně 70 bodů (30 + 20 + 20 = 70). 

Nejúspěšnější žáci budou naši školu reprezentovat 

v okresním kole dne 13. 12. 2016 v DDM Rakovník. 

Napsal Vojta Stibor, IX. třída 

KATEGORIE  4. – 5. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY BODY MÍSTO 

Jan Trpák 9 12 4 25 1. 

Eliška Machová 10 6 4,5 20,5 2. 

Natálie Mottlová 9 2,5 3 14,5 3. 
 

KATEGORIE  6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY BODY MÍSTO 

Dominik Prchal 18 17 13,5 48,5 1. 

Tomáš Tran 18 13,5 15 46,5 2. 

Daniel Kinský 12 19 6,5 37,5 3. 

Roman Bešík 12 18 6,5 36,5 4. 

Markéta Laubrová 13 11 9,5 33,5 5. 

Matěj Louženský 9 2,5 4 15,5 6. 
 

KATEGORIE  8. – 9. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY BODY MÍSTO 

Julie Rácová 21 19,5 16 56,5 1. 

Vojtěch Stibor 20 16 9,5 45,5 2. 

Václav Kabela 18 14 8,5 40,5 3. 

Pavel Sunkovský 19 10 5,5 34,5 4. 

 
 

 

 

V adventním čase připravila Integrovaná střední 

škola Jesenice soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních 

škol. Jde o ukázky vánočního aranžování, kterého se 

děvčata z naší třídy zúčastnila již v loňském roce. A ne-

jinak tomu bylo i letos. 

Ráno 7. 12. v 7:45 jsme se sešly (dívky z 9. třídy) 

v učebně výtvarné výchovy, abychom si připravily potřebné pomůcky, například tavné pistole 

a nůžky. Do integrované školy dorazila naše skupina kolem půl deváté. Nejprve jsme 

absolvovaly krátký kurz aranžování a pak se seznámily s prvním soutěžním výrobkem.  
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Byla jím podkova, na kterou bylo třeba 

navázat zeleň a potom doplnit výzdobu pomocí 

hvězdiček, kuliček, křížal a dalšího materiálu. 

Po patnáctiminutové přestávce na svačinu 

začaly práce na druhém výrobku – netradičním 

stolním svícnu. I tentokrát jsme použily zeleň a 

různé ozdoby. Na zhotovení každého výrobku 

byl vymezen čas 1,5 hodiny. Soutěžní výtvory 

nakonec vyhodnotila porota sestavená z učitelů 

odborných předmětů. Jak jsme si vedly my, 

dokládají přiložené diplomy.  

Napsala Dominika Laubrová 

 

 

 

 

 

 

 

PRASKLÁ NÁDOBA V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby. Visely 

na obou koncích klacku, který nosil na krku. V jedné nádobě byla prasklina, druhá vždy 

udržela plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty od potoka k domu mívala prasklá nádoba 

vodu vždy jen z poloviny.  

Dva roky nosič nosil do domu každý den jen jednu a půl nádoby vody. Dokonalá 

nádoba byla na svůj výkon pyšná, prasklá se za svou nedokonalost styděla. Po dvou letech 

soužení oslovila nosiče u potoka: „Stydím se, protože voda teče po celou cestu domů.“    

A nosič jí odpověděl: „Všimla  sis, že kytky rostou jen na tvé straně chodníku, a ne na straně 

druhé? Protože vím o tvém nedostatku, zasadil jsem na tuto stranu cesty semena květin. To ty 

jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné květiny, 

abych si jimi ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla 

rozzářit můj domov. Všichni máme nějaké své chyby, všichni jsme prasklé hliněné nádoby. 

Ale tyto praskliny a chyby dělají náš život zajímavým a vzácným. Jen musíme každého 

přijmout takového, jaký je, a vidět v něm to dobré.“  
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7. 12. 2016 

KATEGORIE 2007 A MLADŠÍ: 

JMÉNO PROSTNÁ PŘESKOK BODY MÍSTO 
 

Lucie Benešová 4,5 10 14,5 1. 

Adéla Čóková 3,5 10 13,5 2. 

Anna Herčíková 3 9,5 12,5 3. 

Kateřina Trpáková 4,5 6 10,5 4. 

Tereza Dragounová 4 5,5 9,5 5. 

Lucie Bejlková 2,5 3 5,5 6. 

Markéta Rojíková 2,5 1 3,5 7. 
 

Jan Králíček 3 9,5 12,5 1. 
 

KATEGORIE 2005 – 2006: 

JMÉNO PROSTNÁ PŘESKOK BODY MÍSTO 
 

Marie Duchková 9 9,5 18,5 1. – 2. 

Klára Prasková 8,5 10 18,5 1. – 2. 

Tereza Kejlová 6 8 14 3. 

Eliška Kudráčová 7 6 13 4. 

Vlasta Rácová 2 9 11 5. 
 

Matěj Herčík 5 9,5 14,5 1. – 2. 

Zbyněk Hudček 4,5 10 14,5 1. – 2. 

Daniel Kinský 3,5 10 13,5 3. 

Matyáš Finta 3 10 13 4. 

Roman Bešík 4 8,5 12,5 5. 
 

KATEGORIE 2003 – 2004: 

JMÉNO PROSTNÁ PŘESKOK BODY MÍSTO 
 

Martina Laubrová 7 9,5 16,5 1. 

Veronika Doležalová 7,5 8,5 16 2. 

Markéta Laubrová 8 7 15 3. 
 

Tomáš Spurný 4 7 11 1. 

Jan Blaho 2 7 9 2. 
 

KATEGORIE 2002 A STARŠÍ: 

JMÉNO PROSTNÁ PŘESKOK BODY MÍSTO 
 

Tomáš Horvát 9,5 11 20,5 1. 

Jakub Rampas 9 10,5 19,5 2. 

Martin Pokorný 8,5 10 18,5 3. 

Jan Drábek 7,5 10 17,5 4. 

Daniel Krejčí 7 9,5 16,5 5. 
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V úterý 13. 12. 2016 se vítězové školního kola soutěže Vánoční kapr zúčastnili kola 

okresního. Konalo se v Domě dětí a mládeže Rakovník, kam nás doprovodila paní učitelka 

Knappová.  

V DDM jsme se zapsali a rozdělili na tři skupinky. Já, Dominik Prchal a Daniel 

Kinský jsme nejdříve absolvovali hlavní test, který se mi zdál docela těžký. Následovala 

poznávačka vodních živočichů (promítání na plátně) a po ní další poznávačka, která se však 

živočichů ani rostlin v rybníce vůbec netýkala. 

Tím to ale ještě nekončilo. Stál před námi úkol identifikovat jednotlivé rybí druhy. 

Teprve potom jsme se přesunuli zpět do hlavní místnosti na vyhlášení výsledků. Já jsem 

skončil třináctý, což se mi moc nelíbilo. 

Po soutěži jsme si dali krátký rozchod na náměstí a potom hurá na nádraží a vlakem 

zpátky do Jesenice. Stihli jsme oběd i odpolední vyučování.  

Napsal Tomáš Tran, VII. třída 

KATEGORIE  4. – 5. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Jan Trpák 11 6 3 2,5 22,5 5. 

Eliška Machová 12 4,5 2,5 2,5 21,5 6. 

Natálie Mottlová 10 0 1,5 3 14,5 11. 

 

KATEGORIE  6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Daniel Kinský 14 14,5 0,5 8,5 37,5 9. 

Dominik Prchal 14 11,5 2 9,5  37 10. 

Tomáš Tran 13 10 2,5 9 34,5 13. 

 

KATEGORIE  8. – 9. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Julie Rácová 18 18,5 4,5 10,5 51,5 3. 

Vojtěch Stibor 14 8,5 3 5 30,5 9. 

Václav Kabela 14 8 3 3 28 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PERLIČKY 

Manželka kata je Katka a jejich děti jsou kaťata. 

Řízky z kapra musíme jíst velmi opatrně, aby se nám 

nezapíchly do krku. 

Ježci jsou užiteční, protože pomáhají zahradníkům 

požírat brouky.  

Vdovec je manžel vdovy.  

Kromě malin jsme v lese žádné houby nenašli. 

Přijelo k němu policejní auto a na něco se ho zeptalo. 

Na konec řady jsem nešel, protože už tam někdo stál. 

 



8 

 

 
 

Díl 4.                             Předválečná Osvětim 

    Osvětim je spjata zejména s obdobím  

2. světové války a s temnou kapitolou dějin 

pod názvem „holocaust.“ Historie tohoto 

polského města však začala o pár století dříve. 

    První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1179, kdy je v historických pramenech 

zaznamenáno jakési hradiště Osvětim, což ve 

staropolštině znamenalo „místo patřící Osvětimovi“. O 100 let později (r. 1272) 

obec získala od opolského knížete Vladislava I. městská práva. V roce 1315 se 

Osvětim stala centrem stejnojmenného knížectví, v němž vládli příslušníci jedné 

pobočné větve Piastovců, z jejichž řad pocházela řada polských králů. 

    V roce 1327, za vlády českého krále Jana Lucemburského, se Osvětimsko 

stalo na více než 100 let lénem Českého království. Od roku 1454, kdy kníže Jan 

IV. složil vazalskou přísahu polskému králi Kazimíru IV., pak oblast až do tzv. 

1. dělení Polska náležela k polské koruně. Od roku 1772 Osvětim patřila 

habsburské monarchii a před 1. světovou válkou se stala součástí Německa. 

   Po 1. světové válce (1918), na základě Versailleské mírové smlouvy 

s Německem, Osvětim připadla obnovenému Polsku. Město se zdárně rozvíjelo 

a jeho význam vzrůstal. V letech 1929 – 1931 byla Osvětim dokonce okresním 

městem. 

    Před rokem 1939 zde žilo asi 12 000 

obyvatel, z toho 40 % tvořili Židé. 

Po porážce Polska v září 1939 byla 

Osvětim i s přilehlými obcemi začleněna do 

tzv. Třetí říše a přejmenována na Auschwitz. 

Již v červnu 1940 byl v místě bývalých 

polských jezdeckých kasáren otevřen kon-

centrační tábor Osvětim I – Auschwitz I.  
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VRTÁNÍ DŘEVA 

VRTÁNÍ = Třískové obrábění, při kterém vrták vniká  

do obráběného materiálu, přičemž břity vrtáku materiál 

odřezávají a vytvářejí díru. 

 a) Nebozez 
Ruční vrták k navrtávání děr pro vruty a 

vrtání malých otvorů. 

b) Špulíř Vrtání přesných děr o větším průměru.   

c) Hadovitý vrták Vrtání přesných a hlubokých děr. 

- Šroubovitý vrták Vrtání do tvrdších dřev (použití vrtačky). 

- Kopinatý vrták Vrtání malých děr do tenkých dřev. 

 

DLABÁNÍ DŘEVA 

DLABÁNÍ = Třískové obrábění, jehož podstatou je přesekávání 

vláken dřeva dlátem a jejich odštipování pracovní částí dláta. 

Dláta: 

Ploché dláto Nejčastěji používané. 

Čepovací dláto Drážky a pravoúhlé dlaby. 

Duté dláto Tvar U nebo V. 

 

HOBLOVÁNÍ DŘEVA 

HOBLOVÁNÍ = Třískové obrábění, při kterém vysunutý nůž 

hoblíku vniká do obráběného materiálu a odebírá třísky (hobliny). 

 

 

 

Hoblík: 

Uběrák 
Pro hrubé opracování dřeva – úzký nůž 

s oblým ostřím. 

Rovnač (macek) 
Pro hrubé opracování dřeva – široký nůž 

s rovným ostřím, velmi dlouhé tělo. 

Hladík 
Pro jemné opracování dřeva – ostří rovné,  

na rozích mírně zaoblené. 

Klopkař 
Pro jemné opracování dřeva – široký nůž 

s rovným ostřím, pomocné železo (klopna). 

Cídič 
Pro jemné opracování dřeva – klopkař se 

strměji postaveným nožem. 

Zubák 
Speciální hoblík se zubovitým ostřím pro 

zdrsňování ploch před lepením. 

 

SPOJOVÁNÍ DŘEVA 

SPOJOVÁNÍ DŘEVA HŘEBÍKY → Nerozebíratelný spoj. Vruty: 

Značení  

hřebíků: 

Například 1,4 x 32 znamená: 

Průměr dříku = 1,4 mm, délka hřebíku = 32 mm. 

SPOJOVÁNÍ DŘEVA VRUTY → Rozebíratelný spoj. 

Značení 

vrutů: 

Například 3 x 25 znamená: 

Průměr krčku = 3 mm, délka vrutu = 25 mm. 
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Kopretina 

 

Kopretina jako víla, 

nožka dlouhá, hlava bílá. 

Kopretina v plné kráse 

lehce větrem kolébá se. 
 

Petrklíč 

 

Brána se otvírá, 

zima je pryč. 

Jaro nám ohlásí  

sám petrklíč. 
 

Růže 

 

Kdopak za to může, 

že trní má růže? 

Nevadí nám trní, 

růže krásně voní. 
 

Sněženky 

 

Dlouho jste pod sněhem, 

dlouho jste spaly. 

Hlavičky vystrčte  

kousíček malý. 
 

Fialka 

 

Co nám to pod oknem, 

co nám to voní? 

Kvete už fialka 

tak jako vloni. 
 

 

Pampeliška 

 

Říkala mi Eliška, 

že kvete pampeliška. 

Prý až bude veliká, 

pozve na ni králíka. 
 

Tulipán 

 

Na procházku sobě vyšel 

pán, 

červený a žlutý tulipán. 

 
 

Konvalinka 

Co to zvoní, co to cinká? 

Vzbudila se konvalinka. 

 

Sedmikráska 

Všude radost, všude láska, 

vykvetla i sedmikráska. 
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ZÁBAVNÝ KVÍZ – ODPOVĚDI: 

1/ Pojede se víckrát. 2/ Dvanáct. 3/ Dvě: zatáčku vpravo a zatáčku vlevo. 4/ 4 nebo IV.   

5/ Předevčírem – včera – dnes – zítra – pozítří. 6/ C v jejich zakončení se vyslovuje jako K.  

7/ Jako houba ano. 8/ V jiném pořadí písmen. 9/ Vodník. 10/ Při tělocviku bychom ji nemohli 

přeskakovat. 11/ Čelist. 12/ Kapesník. 13/ Očekávat to nelze, bude totiž půlnoc. 14/ Slovo 

JINAK. 15/ Dva diktáty. 16/ Tři husy. 17/ Řekne například: „Rád bych si koupil sluneční 

brýle.“ 18/ Ve 24
00

 hodin. 

     1/ Jak lze dopravit 

     do školy celou  

devátou třídu 

v jediném osobním 

automobilu pana  

školníka? 

2/ Kolik měsíců má 

přestupný rok? 

3/ Kolik 

různých 

zatáček napočítáš  

v Jesenici cestou z náměstí 

k nám do školy? 

4/ Jak uděláš ze tří zápalek čtyři, aniž bys 

některou zlomil? 

5/ Vyjmenuj pět za sebou následujících 

dnů v týdnu tak, aby žádný z nich 

neobsahoval ve svém názvu písmeno U 

nebo K. 

6/ Co mají společného Balzac, Mallorca  

a San Francisco? 

7/ Dokáže liška obecná stát na jedné noze 

bez hnutí deset dnů? 

8/ Jaký je rozdíl mezi SPIKLENCEM  

a SKLEPNICÍ? 

      9/ Je to zelené  

         a není to. Co je to? 

10/ Proč koza 

nemá bodliny jako 

ježek? 

11/ Která část 

hlavy obsahuje část 

rostliny? 

      12/ Má         to čtyři   

      rohy a uprostřed je  

      PES. Co je to? 

                                       13/ Jestliže prší  

                            ve dvanáct hodin v noci,    

             lze očekávat, že za 72 hodin bude 

slunečné počasí? 

14/ Které české slovo se jinak píše a jinak 

čte? 

16/ Jde jedna husa za druhou. Kolik jich 

je? 

15/ Co může být pro žáka (který se neučil) 

horšího než diktát? 

18/ V kolik hodin skončil loňský 

silvestrovský program? 

 

17/ Němý zákazník si chce koupit 

kartáček na zuby. Předvádí čištění zubů, 

prodavač pochopí a prodej se uskuteční. 

Jestliže si chce slepý koupit sluneční 

brýle, jak se vyjádří on? 
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3.- FILMY 

a) Spider-Man 

b) Kung Fu Panda 

c) Kocour v botách 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA  

7/2016-2017: 

1.- TROJUTKÁNÍ 

1. Fousek – Sokol  4. Cvrkal – Spartak 

2. Kříž – Spartak  5. Sklenář – Sokol  

3. Andrysík – Tatran   6. Procházka – Tatran 

2.- OSMISMĚRKA 

… hady a měkkýše … 

Najdi cestu 

ke hvězdě. 

☺Běží padesátá léta a zdravotní sestra Marie je přeložena 

na zapadlou venkovskou štaci v pohraničí. Tady potkává 

zkušenou a světaznalou kolegyni. 

Postačí vám tato nápověda k vyluštění názvu české  

filmové komedie z roku 1983? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         
 

1/Hlodavec z vyjmenovaných slov 
po S. 2/Druhý den v týdnu. 3/Strom, 

který dal název Jesenici. 4/Malý 

vodní tok. 5/Zbytek po poraženém  

stromu. 6/Dravá ryba. 7/Domácí mazlíček. 8/Část 

ruky (ohebná). 9/Komunikační program, který 

umožňuje bezplatné telefonování přes internet. 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 

a) Kolik vyučujících na ZŠ Jesenice má celý 

monogram z římských číslic? 

b) Jaký je součet těchto čísel? 


