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Do Vlašimi jsme dorazili po zhruba pětihodinové jízdě vlakem. Ve zdejším ekocentru 

nás přivítaly Lenka a Jana (vedoucí, s nimiž se známe už z loňska) a ubytovaly nás. Každý si 

chtěl samozřejmě zabrat tu nejlepší postel. Protože se však přiblížil čas oběda, pustili se 

někteří do vaření, jiní si jídlo koupili v místní jídelně.  

Hned v úvodu odpoledne na nás čekal první úkol. Spolu s vedoucími jsme se vypravili 

do přírody, kde byla spousta příležitostí k jejímu bližšímu poznávání. Také jsme si zahráli 

několik her. Změna nastala až ve chvíli, kdy se před námi objevil jakýsi polorozpadlý statek. 

Tady každá skupinka vyfasovala 

kotlík, pytlík brambor, cibuli, koření, 

sůl a pitnou vodu. Úkol zněl: uvařit 

bramborový guláš! Rozdělali jsme 

tedy dva ohně a pustili se do vaření. 

Výsledek překvapil i nás samotné, 

protože jídlo všem velmi chutnalo. 

Pochválily nás i paní učitelky. Když 

potom nastal čas odchodu, nikomu 

se nechtělo opouštět stinná zákoutí 

statku. Venku panovalo vedro, tady 

byl příjemný chládek. Ale nedalo se 

nic dělat, čekala nás ještě návštěva 

Podblanické záchranné stanice.  

Ve stanici jsme si připadali 

jako v malé domácí farmě. Měli zde spoustu zvířátek, ale nás nejvíce zaujala vydra a rys 

jménem Míša. Cestou zpět do ekocentra jsme přemýšleli o jejich osudu, ale také se těšili na 

odpočinek na pokojích. Ten však netrval dlouho. Přesunuli jsme se do rozlehlého zámeckého 

parku se spoustou stromů, altánků a dalších zajímavých míst. Zbyl nám čas i na různé hry, 

například na schovávanou, při které jsme dováděli jako malé děti. Jenže s nastupujícím 

večerem se stávalo nesnesitelným štípání komárů, a tak vedoucí zaveleli k ústupu na 

ubytovnu. Tím náš program v podstatě skončil. Protože se nám nechtělo ještě spát, vyprávěla 

jsem holkám horory, při kterých se mohly potrhat smíchy. Tak to byl náš první den ve 

Vlašimi. 

Napsala Barbora Havlíčková 

 

 

 

        Ráno jsme se probudili, vydatně posnídali a vydali se vstříc první dnešní hře, která se 

jmenovala Zvířátka. Každý si zvolil znak nějakého zvířete (například jelen → parohy) a pak 

poslal signál hráči uprostřed kruhu. Ten měl signál zachytit a poznat. Další zajímavá hra se 

jmenovala Antiviry. Cílem antivirů bylo chytat a zneškodňovat viry. Pro tento účel jsme 

všichni měli přidělené číslo, a když nás vedoucí vypustili z kanceláře, tak se každý musel co 

nejrychleji dotknout svého čísla umístěného na zemi. Čím rychleji to vir provedl, tím větší 

měl šanci, že nebude polapen.   

Netrpělivě očekávaný den D nastal pro naši sedmou 

třídu ve středu 9. května 2012, kdy jsme se s paní učitelkou 

Knappovou a paní učitelkou Doležalovou sešli na jesenickém 

železničním nádraží. Naším cílem byla Vlašim a tajuplná 

expedice 4P. 
 



3 

 

         Další program pokračoval ve vlašimském 

parku, kde jsme si přečetli dopis. Stálo v něm, že 

máme podle GPS souřadnic najít místo, která 

ukrývá důležitá informace. Informace se týkala 

neduhů přírody (invazní druhy, hnízdní možnosti, 

řepková pole, …). Také jsme tam vždy našli část 

souřadnice pro další úkol a písmeno, které nám 

mělo pomoci při hledání místa srazu na večerní 

misi.  

Odpolední program zahájila tzv. Rogerova 

hra (něco na způsob piškvorek) o čokoládu. Úspěch 

v ní slavila obě družstva. Byl to takový rozjezd k následné simulační hře. V ní jsme se všichni 

stali občany Jahodína, kteří mají rozhodnout, zda postavit (nebo nepostavit) sportovně 

zábavní centrum. Každý měl nějakou roli – například já jsem byl ekologický aktivista Alois 

Žába, Radim představoval pana Cihličku, zástupce stavební firmy, byli tu občané Evžen Třes, 

Vojtěch Větvička, Vladimír Borovička a další. 

Každý se dobře bavil a něco se i přiučil. 

Večer jsme si v parku zahráli míčové hry, 

a to až do chvíle, než začala ohlášená mise. Ta 

probíhala formou stezky s otázkami o předešlých 

expedicích. Končila u romantického Čínského 

pavilonu, kde jsme našli v truhle svitek papíru se 

záhadnými znaky a každý pro sebe srolovaný 

dopis s indicií k vyluštění poselství budovatele 

vlašimského parku. Po chvilce jsme měli před 

sebou tento nápis: „Není větší síly než mnoha 

drobných činů obyčejných lidí. Nepečují – li o 

zem a krajinu, vládci sami nic nezmůžou.“ Zpět 

do ekocentra jsme se vraceli parkem a usínali až 

po dvanácté hodině. 

Napsal Václav Hron 

 

 

 

     Dnes jsme si mohli konečně přispat – budíček byl až v 8
30

. 

V devět hodin pak začínal program. Navrhovali jsme plán rozvoje obce 

Hruškov, přičemž jsme vycházeli ze skutečnosti, že v sousedním 

Jahodíně včera schválili projekt výstavby sportovně zábavního 

komplexu. Naším úkolem bylo nalákat do obce turisty, zajistit lidem 

práci a bydlení, postavit vysílač a přestavět staré kino. Pracovali jsme ve 

skupinkách a každý to pojal po svém. Skupina s Karlem stavěla 

jadernou elektrárnu, někdo vsadil na turistiku, navrhovala se 

cyklostezka nebo ekofarma. Po 45 minutách jsme si všechny projekty 

odprezentovali a pak vybrali ty, které se líbily nejvíce.  

Dalším úkolem byla stavba věže z 30 papírů, které se nesměly stříhat nebo jinak 

upravovat. Nejvyšší věž postavila Katka Vanická s Vaškem Hronem. Po této aktivitě jsme 

měli čas na oběd, sbalení zavazadel a uklizení ubytovny. A samozřejmě na rozloučení s Janou 

a Lenkou. Popřáli jsme si, že se snad nevidíme naposledy. Takže když vše dobře dopadne, ve 

Vlašimi za rok na shledanou!                                                           Napsala Kateřina Dolejšová 
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Botanická zahrada Rakovník, pátek 18. 5. 2012 

Téma: ŽIVOT V ZAHRADĚ 

KATEGORIE JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO 

 Simona Šindlerová V. 10 5. – 10. 

Eva Konířová V. 8 12. – 21. 

Marek Doležal V. 8 12. – 21. 

Michal Jelínek V. 8 12. – 21. 

Barbora Svatoňová V. 5 26. 
     

 Václav Hron VII. 16+ 3. 

Petra Sunkovská VII. 16 4. 

Šárka Hudčeková VII. 13 7. – 8. 

Kateřina Vanická VII. 13 7. – 8. 

Dominik Břicháč VII. 12 9. – 14. 

Barbora Komárková VII. 12 9. – 14. 
     

 Tereza Bekárková VIII. 12,5 7. – 8. 

Zbyněk Fiala VIII. 11,5 9. – 11. 

Tomáš Vyleta VIII. 11,5 9. – 11. 

Eliška Blahová VIII. 10,5 13. – 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet Klubu mladého diváka ZŠ a MŠ Jesenice 22. 5. 2012 započal nástupem do 

autobusu u základní školy v 7:45. Prvním cílem byl Petřín a jeho zrcadlové bludiště a 

samozřejmě i proslulá rozhledna v jeho sousedství. Kdo by si takové atrakce nechal ujít?   

Cestou z Petřína jsme se zastavili u sochy Karla Hynka Máchy, vytvořené v roce 1911 

Josefem Václavem Myslbekem. Jde o patrně nejznámější sochu zdejšího parku. Samotného 

Karla Hynka Máchu, zakladatele moderní české poezie, jistě není třeba představovat. 

U Karlova mostu jsme dostali krátký rozchod. Skoro každý hned zamířil do 

McDonaldu. Je to marné, restaurace McDonald´s se svými lákadly jsou stále v kurzu.   

Po této příjemné vsuvce jsme zamířili k autobusu, který nás dovezl k Divadlu Pod 

Palmovkou, hlavnímu cíli našeho výletu. Zde jsme zhlédli vtipnou veselohru „Nájemníci 

pana Swana“, v níž se sešlo mnoho známých herců. O čem komedie byla? Pan Swan 

vymyslel způsob, jak chytře přijít k penězům prostřednictvím fiktivních nájemníků. Protože 

šlo vlastně o podfuk, začala se mu situace záhy vymykat z rukou. To s sebou přineslo spoustu 

komických momentů, takže jsme se všichni náramně bavili.  

Konec veselého představení znamenal i konec našeho výletu. Naposledy jsme 

nastoupili do autobusu a vydali se na cestu domů. Opět jsme díky KMD prožili jedinečný den. 

Napsaly: Eliška Brdová a Katka Vančová, IX. třída 
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DDM Mělník, 24. 5. 2012 
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BODY MÍSTO 

Václav Hron 12 11 15 54,5 92,5 9. 

Šárka Hudčeková 11,5 11 11,5 54,5 88,5 13. 

 
Brzy ráno ve čtvrtek 24. května se 

na cestu po železnici vypravila tříčlenná 

skupinka: já (Šárka Hudčeková), Vašek 

Hron a paní učitelka Hrůzová. Cílem naší 

cesty byl Mělník a krajské kolo biologické 

olympiády, které se v tomto městě konalo. 

Nejprve nás vláček dovezl do Rakovníka, 

kde jsme přestoupili na autobus do Prahy, 

odkud jsme dalším autobusem dojeli do 

Mělníka. 

Město nad soutokem Labe a Vltavy 

přivítalo celkem 32 účastníků soutěže. Na 

nástupu nám organizátoři sdělili, kam kdo půjde. Já a 

Vašek jsme se odebrali na poznávačku rostlin a 

živočichů, která byla vcelku lehká. Pak následoval 

test, ten už byl poměrně těžký, a nakonec došlo na 

laboratorní práci. Ta se nám zdála středně obtížná. 

No, dělali jsme, co jsme mohli. 

Když jsme zvládli všechny úkoly biologické 

olympiády, vydali jsme se s paní učitelkou do místní 

kostnice. Ta patří spolu se sedleckou kostnicí u Kutné 

Hory k největším v České republice. Jsou tady lebky 

různých tvarů a velikostí, dokonce malých dětí, které 

zemřely na mor. Uvádí se, že zde spočívají ostatky 

10 000 až 15 000 lidí.  

Po prohlídce jsme se vydali na autobusovou 

zastávku a vyčkávali na autobus do Prahy. Čekala nás 

zpáteční cesta stejnými dopravními prostředky, jen 

v opačném pořadí. Že jsme se všichni už těšili domů, 

snad ani nemusím připomínat. Celý dnešní den byl 

sice fajn, ale přece jen dost náročný. 

Napsala Šárka Hudčeková, VII. třída 
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Do čtyř dnů zasáhl poznávací výlet mladých ekologů 

naší školy, kteří se pod pedagogickým dohledem pana učitele 

Koníře a paní učitelky Knappové vypravili za krásami a 

zajímavostmi Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. O své 

postřehy se s námi podělili dva z účastníků – Radim Měchura 

ze 7. třídy a Eva Konířová z 5. třídy.  

 

Radim Měchura napsal:  
ČTVRTEK 24. 5. 2012 

Výlet na kolech pořádal DDM v Rakovníku. Jesenickou výpravu tvořilo sedm žáků, 

dále pan učitel Koníř a paní učitelka Knappová. V Rakovníku jsme do přívěsu za autobusem 

naložili kola a zamířili do Bělé pod Bezdězem. Pětatřicet kilometrů před cílem nás autobus 

vysadil pod Vrátenskou horou. Trasa vedla na hrad Houska, který jsme si samozřejmě 

prohlédli. Poté jsme se jeli ubytovat do Bělé pod Bezdězem do chatové osady Pohádka. 

 

PÁTEK 25. 5. 2012  

 Dnes byla před námi trasa 

dlouhá zhruba 65 kilometrů, která 

vedla bývalým vojenským prostorem 

Ralsko. Cestou jsme sjeli na tehdejší 

ruské letiště Hradčany, které má 

délku 3,650 km – to jsme zjistili, 

neboť jsme ve skupince Káťa D., 

Káťa V., Péťa a já jeli až na konec a 

zpět. Stoupání na vrchol Ralsko 

vedlo přes neobydlené a stromy 

zarostlé sídliště, kde před lety žily 

rodiny ruských vojáků. Nejzazším místem naší dnešní cesty byl čedičový kopec Ralsko, 

odkud byl nádherný výhled do kraje. Ten se však naskytl pouze čtyřem statečným. Ostatní si 

alespoň prohlédli pískovcové útvary na Juliině vyhlídce, kde se nám také líbilo. Cestou zpět 

jsme projížděli oborou Židlov, kde se chovají vzácní zubři (cca 200 kusů). Škoda, že nám 

nebylo dopřáno některého potkat! Vrátili jsme se mírně unavení, o to víc jsme si však 

pochutnali na dobré večeři. 

 

SOBOTA 26. 5. 2012 

 Sobotní program zahrnoval 

prohlídku hradu Bezděz, odkud byl 

rovněž nádherný výhled do kraje. 

Odtud jsme pak sjeli ke známému 

Máchovu jezeru. Mohli jsme se 

vykoupat, což znamenalo příjemné 

osvěžení. Také jsme se projeli na 

šlapadle ve tvaru autíčka. S panem 

učitelem jsme pak sháněli špalíky 

k brzdám, ovšem neúspěšně. Ujeli 

jsme přibližně 60 kilometrů. 
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NEDĚLE 27. 5. 2012  

 Poslední den přibylo na naše cyklistické 

konto dalších padesát kilometrů. Viděli jsme 

zajímavé skalní útvary, kterým se říká pokličky. 

Před Mělníkem jsme pak vyměnili kola za 

pohodlné sedačky v klimatizovaném autobusu. 

Náš výlet plný pohybu se tím naplnil.  

 

Eva Konířová napsala: 
ČTVRTEK 24. 5. 2012 

 Výlet do CHKO Kokořínsko začal ve 

čtvrtek 24. května v Rakovníku. Tam na nás 

čekal autobus s přívěsem na kola. Tímto autobusem jsme dojeli až pod Vrátenskou horu, kde 

jsme na kola nasedli. Ještě musím napsat, že s námi cestovali i žáci ze 3. ZŠ Rakovník. 

 Šlapali jsme do kopce až k Vrátenské rozhledně. Z rozhledny se naskýtal krásný 

výhled, což byla odměna za naši námahu. Dalšími zajímavými místy na naší cestě byly hrad 

Houska a písčité domy. Teprve potom jsme zamířili do Bělé pod Bezdězem, kde budeme mít 

ubytovnu. Ujeli jsme celkem 35 kilometrů. 

 

PÁTEK 25. 5. 2012 

 Ráno jsme vstali, posnídali a vypravili 

se na prohlídku starého letiště v bývalém 

vojenském prostoru Ralsko. Zkoumali jsme, jak 

je veliké, a vyšlo nám, že je dlouhé více než tři 

kilometry. Podívali jsme se také na hangáry a 

pak jeli dál. Z vrcholu Ralsko bylo možné vidět 

skoro všechny kopce Máchova kraje. Na 

zpáteční cestě jsme minuli ohradu pro zubry, ale 

žádného jsme nespatřili. Škoda. Ovšem počet 

najetých kilometrů byl úctyhodný – šedesát pět! 

 

SOBOTA 26. 5. 2012 

Dnes byl hlavním cílem hrad Bezděz. Kdybychom tušili, jaký k němu vede krpál! Ale 

výhled z hradní věže stál za to.  

Mnohem příjemnější byla jízda k Máchovu jezeru. Vykoupali jsme se a projeli se na 

šlapadlech. Ani se nám nechtělo vracet se na ubytovnu.  

 

NEDĚLE 27. 5. 2012  

 Kokořínské pokličky – to je název 

podivuhodných pískovcových útvarů, na které 

jsme se dnes jeli podívat. Byly opravdu 

zajímavé. Potom jsme se vrátili k autobusu a 

těšili se domů, protože náš výlet končil. 

Dobrodružství na kolech zažili: Štefan Čerňák, 

Radim Měchura, Katka Dolejšová, Katka 

Vanická, Kája Pokorná, Péťa Sunkovská, Eva 

Konířová, pan učitel Petr Koníř a paní učitelka 

Vlastimila Knappová. Všem se nám to moc 

líbilo! 
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Jednou z aktivit Střední zdravotnické školy v Chomutově je i nabídka tzv. peer 

programů (programů se zapojením vybraných vrstevníků). Peer program zaměřený zejména 

na první pomoc byl přínosem pro žáky druhého stupně naší školy v pátek 25. května.  

Vyslechli jsme si povídání o drogách, plánovaném rodičovství a samozřejmě o první 

pomoci. První pomoc a obvazovou techniku si každý vyzkoušel i prakticky. Mnozí byli 

překvapeni, jak náročné je například provádění srdeční masáže. Ale zvládli jsme to všichni a 

mnohému jsme se i přiučili.   

Napsali: Václav Hron a Dominik Břicháč, VII. třída   

 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 

6. třída 
PRVNÍ 

POMOC 

NÁVYKOVÉ 

LÁTKY 

OBVAZOVÁ 

TECHNIKA 

 

7. třída 
NÁVYKOVÉ 

LÁTKY 

PRVNÍ 

POMOC 

PLÁNOVANÉ 

RODIČOVSTVÍ 
 

8. třída 
OBVAZOVÁ 

TECHNIKA 

PLÁNOVANÉ 

RODIČOVSTVÍ 
PRVNÍ POMOC 

NÁVYKOVÉ 

LÁTKY 

9. třída 
PLÁNOVANÉ 

RODIČOVSTVÍ 

OBVAZOVÁ 

TECHNIKA 

NÁVYKOVÉ 

LÁTKY 

PRVNÍ 

POMOC 

 
 

 

 

 

Krajské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka – 

Zlatý list pro střední Čechy se konalo v neděli 27. května 

v Hostivici. Sem se s paní učitelkou Hrůzovou vypravila 

tato pětice žáků: Dominik Břicháč, Karel Červenka, Vašek 

Hron, Šárka Hudčeková a Barbora Komárková.   

Po příjezdu do Hostivice a vyhledání areálu nás 

jménem organizátorů přivítal pan Kučera. Kolem půl 

desáté dopoledne pak začala vlastní soutěž. Její součástí 

bylo rovněž představení činnosti jednotlivých kolektivů. 

Osobně si myslíme, že některá stanoviště (například 

geologie) byla pro žáky sedmé třídy hodně obtížná.  

Jakmile se z trasy vrátilo poslední družstvo, došlo ke zveřejnění výsledků. Byli jsme 

hodně nervózní, ale nakonec jsme se rychle smířily s konečným 4. místem.  

                                  Napsali: Václav Hron a Dominik Břicháč, VII. třída 

DRUŽSTVO BODY MÍSTO 

Jasánci A Karel Červenka, Václav Hron 71,5 

4. 
Jasánci B Dominik Břicháč, Šárka Hudčková, Bára Komárková 68,5 

 

 
CELKEM: 140 
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1/ Obhajoba 

vlastní práce 

2/ Rostliny  

a houby 

3/ Ryby, plazi, 

obojživelníci 
4/ Ptáci 5/ Geologie 

6/ Bezobratlí 
7/ Stromy a 

keře 
8/ Savci 

9/ Ochrana prostředí  

a ekologie 

10/ Práce  

na startu 

 

 
 

 

 

Valné shromáždění Organizace spojených národů v roce 1972 ustanovilo 5. červen 

Světovým dnem životního prostředí. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je 

oslava tohoto dne považována za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je 

rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na 

zásadní ekologické výzvy současnosti.  

V roce 2012 se již 40. Světový den životního prostředí koná v Brazílii a jeho 

ústředním mottem je "Zelená ekonomika - týká se také Tebe?" Pojem „zelená ekonomika“ 

znamená takový hospodářský model, který vytváří pracovní místa a hodnoty, ale současně 

bere ohledy na životní prostředí.  
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                                       Hájovna je od vesnice vzdálena 8 km. Právě ve chvíli, 

kdy vyšla ze vsi žena hajného, vyšel jí hajný z hájovny naproti. Oba šli rychlostí 

4 km/h. S hajným vyběhl jeho pes rychlostí 10 km/h. Pes utíkal tak dlouho, 

dokud nepotkal hajnou, potom se vrátil k hajnému a takto běhal od jednoho 

k druhému tak dlouho, dokud se tito nesetkali. Kolik kilometrů pes naběhal? 

Vědec Trevor Anderson, jeho synovec Sean a jejich průvodkyně v průběhu 

vědecké výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným 

možným únikem pronikat hlouběji a hlouběji do hlubin Země. Tam však 

objeví nepoznaný svět… 
To je nápověda k doplňovačce, jejíž tajenkou je název akčního filmu. 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       
 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

15/2011-2012: 
 
1.- CÍSAŘŮV PEKAŘ  

A PEKAŘŮV CÍSAŘ: 
1b) Alchymista popisuje výrobu zlata ze 

švestek. 

2c) Rudolf II. v galerii s obrazy Mony Lisy. 

3c) Císařský lazebník ke svému kolegovi. 

4a) Matěj o Kateřině. 

5a) Scotta vysvětluje císaři, proč nemá elixír 

mládí. 

 

2.- ZÁHADNÉ ZNAKY: 

 

 
Jde o číslice 1, 2, 3, 4, 5 spojené se svým 

zrcadlovým obrazem. 

1/ Část peckovice. 2/ Světelný úkaz za bouřky. 

3/ Škraboška. 4/ Indiánský symbol. 5/ Hlavní 

město ČR. 6/ Potřeba parašutisty. 7/ Vzdělávací 

instituce. 8/ Sypký stavební materiál. 9/ Hnací 

stroj. 10/ Zbytek po stromu. 11/ Dívčí jméno 

(13. 8.). 12/ Zimní měsíc. 13/ Oblé pravidelné 

těleso. 14/ Řídící orgán nervové soustavy. 15/ 

Snížení ceny zboží. 16/ Obyvatel Rumunska.  17/ Opěrná zeď. 
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              Pták, jehož jméno je tajenkou dnešní 

osmisměrky, je velký jako káně, ale má delší křídla a ocas. Létá klouzavým 

letem nevysoko nad terénem s křídly rozevřenými do tvaru písmene V. Živí se 

drobnými obratlovci a větším hmyzem. Hnízdo si staví v porostech rákosu 

v blízkosti vodních ploch. 

Ž Á R M K Í N T U O D N Í V A R K S 

P O Y H L E D I S K O P A K I T O G 

Ř R B R U T A L I T A R J O B U O S 

E Á O T B R O Á Á Š K O P O S C O K 

D M L N B V K Ř H Z V T A T Ú U E Í 

P O O E E R S Á L Ý S L R R Č R C N 

O K V N D T O O V O Ú A K Á T G I L 

N O Í C V O Č Ž L J S K S V E E V E 

A R E Í P I M Y U T E T I N N N N Ž 

H R D I N S T V Í R K L J Í K C O U 

A N I N C O M D O A A P U K A E K K 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: BROŽURA, BRUTALITA, DCERA, DOUTNÍK, DRN, GOTIKA, 

HLEDISKO, HRDINSTVÍ, JISKRA, KLUB, KOMÁR, KONVICE, KRAVÍN, KRUH, 

KUPA, KUŽELNÍK, MODELÁŘ, NOTÁŘSTVÍ, ODMOCNINA, OSLOVENÍ, OTYLOST, 

PROTLAK, PŘEDPONA, RYBOLOV, SOUBOJ, SOUČÁSTKA, SOUSTRAST, TENOR, 

TRÁVNÍK, ÚČTENKA, ULEJVÁK, URGENCE, ÚSEK, VŠI, VÝVOJKA, ZLOČIN, ŽÁR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vyplnění všech políček sudoku 

sečti čísla ve zvýrazněných polích 

a tento součet nám napiš. 

SOUTĚŽNÍ 

KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO: 

TŘÍDA: 
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Do rubriky přispěl Tomáš Uher ze VI. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Haló, to jsou vodárny?“ 

„Ano, co si přejete?“ 

„Z mého vodovodu teče voda!“ 

„A co jste očekával?“ 

„No, podle účtu aspoň šampaňské!“ 

Žádá mladík kamaráda s motorkou: 

„Hele, půjč mi na chvíli tu motorku.“ 

„Nezlob se, nepůjčím.“ 

„Proč ne?“ 

„Nemám benzín.“ 

„Hele, jede sem policie.“ 

„Vrrrrrrrrr…“ 

                               

„Tati,” zajímá se malý Karlík, „kdo 

je to pašerák?” 

„To je člověk, který něco pašuje přes 

hranice, a chytí ho,” vysvětluje otec. 

„A když ho nechytí?” 

„Tak to je pašák!” 

 

„Řekněte,“ ptá se soudce kapesního 

zloděje, „vy jste si neuvědomil, že jde 

o cizí peníze?“ 

„Ne. Byly mi tak povědomé…“ 
 

Přijde mladík ke kartářce, aby si nechal vyložit 

osud. Kartářka rozloží karty na stole a chvíli 

přemýšlí. Potom pohlédne na mladíka a uznale 

pokývá hlavou: „Máte neuvěřitelné štěstí, mladý 

muži. Nikdy nepoznáte žádnou nemoc.“ 

Mladík se zamračí: „To jste mě moc nepotěšila. 

Už třetím rokem totiž studuji medicínu.“ 
 

Paní učitelka se 

ptá Pepíčka:  

„Co nám  

můžeš povědět  

o vlaštovkách?” 

„Že to jsou velice 

moudří ptáci - jak 

začne škola, odletí 

do jižních krajin.“  
 
„Kdo to byl  

Mozart?“ ptá se paní učitelka. 

Zuzanka se přihlásí a řekne: 

„To byl, prosím, hudební 

skladatel.“  

Paní učitelka se opět zeptá: 

„Byl to Čech, děti?“  

Přihlásí se  

Anetka a povídá:  

„Néé, paní učitelko,  

Čech je přece  

fotbalista!“ 

 
 „Obžalovaný,  

to přepadení banky vám         nelze dokázat. Jste volný.“ 

„Znamená to, že si ty peníze můžu nechat?“ 
 

                            Blondýnka   

                             dostala na  

                            soutěži krásy  

                               otázku: 

„Kdybyste mohla hovořit  

s jakýmkoliv myslitelem 20. 

století, živým nebo mrtvým, 

koho byste si vybrala?” 

„Asi toho živého.” 

 

„Dědo,“ ptá se vnouček, 

„může přijít konec světa?“ 

      „Asi ano.“ 

       „A jak bude vypadat?“ 

       „Svět prostě přestane   

       existovat, nikde nic 

     nebude, všechno skončí.   

  Rozumíš?“ 

„Rozumím, dědo. A myslíš,  

        že až jednou konec světa  

        přijde, budeme mít  

        ve škole volno?“ 

         

 
 

JESENÍČEK 

ČASOPIS  

ZŠ A MŠ JESENICE 


