
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOPIS ZŠ A MŠ JESENICE 
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Do seznamu sportovních soutěţí 

na naší škole se ve středu 5. října zařadil 

JESENICKÝ SPRINT, jehoţ se zúčastnili milovníci pohybu z první aţ deváté třídy. Výsledky 

nejúspěšnějších trojic přinášejí následující tabulky. 

 

1. TŘÍDA 

JMÉNO SPRINT 50 m 

H 

1. Vojtěch Lacina 10,45 s 

2. Roman Bešík 10,87 s 

3. Denis Matějka 11,11 s 
 

JMÉNO SPRINT 50 m 

D 

1. Markéta Laubrová 11,42 s 

2. Vlasta Rácová 11,90 s 

3. Martina Laubrová 12,13 s 

 

2.– 3. TŘÍDA 

JMÉNO SPRINT 50 m 

H 

1. Matyáš Devera 8,85 s 

2. Tomáš Horvát 9,05 s 

3. Jan Blaho 10,30 s 
 

JMÉNO SPRINT 50 m 

D 

1. Julie Rácová 10,28 s 

2. Valerie Bartošová 11,80 s 

3. Tereza Jančová 11,90 s 

 

4.– 5. TŘÍDA 

JMÉNO SPRINT 50 m 

H 

1. Martin Pokorný 8,30 s 

2. Jakub Rampas 8,40 s 

3. Dominik Kolář 8,46 s 
 

JMÉNO SPRINT 50 m 

D 

1. Kristina Sojková 9,61 s 

1. Eliška Kinská 9,61 s 

3. Veronika Kulinová 9,80 s 

JMÉNO MÍČEK 

H 

1. Matyáš Devera 29 m 

2. Tomáš Horvát 26 m 

3. Miroslav Jelínek 18 m 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

JMÉNO MÍČEK 

H 

1. Jakub Rampas 34 m 

2. Dominik Kolář 30 m 

3. Jan Drábek 26 m 
 

JMÉNO MÍČEK 

D 

1. Veronika Kulinová 21,5 m 

1. Dita Kulhánková 18 m 

3. Adéla Ujváryová 16,5 m 

 
 



 

[3] 
 

6.– 7. TŘÍDA 

JMÉNO SPRINT 60 m  JMÉNO MÍČEK 

D 

1. Ivana Horvátová 9,74 s  

D 

1. Ivana Horvátová 33,5 m 

2. Kateřina Vanická 9,76 s  2. Kateřina Vanická 33 m 

3. Štěpánka Kouglová 10,40 s  3. Pavla Petrániová 28,5 m 

 

8.– 9. TŘÍDA 

JMÉNO SPRINT 60 m  JMÉNO MÍČEK 

H 

1. Jan Hazucha 8,15 s  

H 

1. Václav Dlask 70 m 

2. Jakub Svatoň 8,40 s  2. Jakub Svatoň 52 m 

3. Karel Červenka 10,10 s  3. Jaroslav Mutínský 52 m 

 

JMÉNO SPRINT 60 m  
 

D 1. Monika Drábková 9,40 s  

 

JMÉNO KOULE  

 
H 

1. Václav Dlask 12,04 m  

2. Jan Hazucha 9,62 m  

3. Zdeněk Vondrák 7,80 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ Před školou stojí Pepíček a utírá si slzy. 

Přijde k němu paní učitelka a ptá se, proč 

brečí. 

"Protoţe před chvílí šel do školy pan ředitel, 

upadl na naší klouzačce a zlomil si nohu." 

"To nemusíš brečet, on se brzy uzdraví." 

"Já vím, ale všichni kluci ze třídy to viděli, 

jenom já ne." 
 

Ptá se synek maminky: „Mami, víš, kolik 

zubní pasty je v jedné tubě?“ 

„Nemám tušení, Honzíku.“ 

„Já uţ to vím, od televize aţ ke gauči.“ 

 

Majitel pohřebního ústavu volá do 

prodejny motocyklů: „Prosím vás, kolik 

jste prodali těch super silných 

 a rychlých motorek?“ 

„Do dnešního dne dvacet kusů.“ 

„Děkuji, tak to sedí. Dva se nám ještě 

někde toulají.“ 
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      Na čtyři stovky dětí z několika škol Rakovnicka přijely a přišly ve čtvrtek ráno k zámečku 

Svatý Hubert na Jesenicku. Za pořadatele Lesy České republiky nám řekl lesní správce           

z Lesní správy Luţná Pavel Vomastek: „Jedná se už o osmý ročník oslav svátku patrona 

myslivosti svatého Huberta, a kde jinde bychom měli slavit, nežli stylově právě na zámečku 

Svatý Hubert v překrásné krajině Jesenicka...“ Sv. Hubert má sice svátek aţ 3. listopadu, ale 

kvůli počasí byly oslavy přesunuty o měsíc dříve. Pavel Vomastek vysvětlil, ţe v předchozích 

ročnících, kdy bylo datum zachováno, jim dokonce dvakrát mrzlo, a tak s ohledem na počasí 

přistoupili na jiný termín oslav.   

      Zájem o svatohubertské slavnosti na Jesenicku rok od roku roste. „Ten zájem nás 

pochopitelně moc těší a dětí zatím není tolik, abychom akci nedokázali k plné spokojenosti 

všech zúčastněných zvládat. Myslím, že si děti i učitelé 

s sebou pokaždé odnášejí mnoho pěkných zážitků z hezky 

prožitého i poučného dne. To by se jinak nevraceli a 

jejich počet by každoročně nerostl.“ A tak ani letos 

nechyběli u zámečku místní, tedy ZŠ a MŠ Jesenice, ZŠ, 

MŠ speciální a Praktická škola Jesenice. Přijeli ale také 

školáci ze ZŠ Kvílice na Slánsku, ze ZŠ a MŠ Mšec, ZŠ 

a MŠ Čistá a milí hosté ze stacionáře Srbeč.  

      Hned jak děti k zámečku přijdou, dostanou startovní 

lístek a vyjdou na trasu, kde plní různé úkoly. Je třeba 

říci, ţe na několika stanovištích zdatně pomáhali 

pořadatelům deváťáci z jesenické základky. Lesní pedagog 

Iveta Pešulová popsala: „Postupně je například čeká 

lanolezení, poznávání zvířat, rostlin, hub, střelba ze 

vzduchovky, poznávání větviček stromů, seznamování  

s myslivostí a ukázka výcviku loveckých psů. Není to    

v žádném případě o soutěži, nic nevyhodnocujeme.     

Nádherné slunečné počasí vyšlo na čtvrtek 6. října 2011, kdy se u loveckého 

zámečku Sv. Hubert konal tradiční Hubertský den. Co všechno přinesl spokojeným 

návštěvníkům, popsala ve své reportáţi redaktorka Rakovnického deníku paní Jana 

Elznicová, jejíţ článek byl publikován na internetu na adrese  
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/oslavili-svatek-sv-huberta20111007.html 
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Je to spíše o zábavě a poučení. A nakonec na základě vyplněného účastnického listu si 

školáci mohou vybrat dárek ve formě našich propagačních předmětů.“ Děti tak dychtivě 

sahaly po tuţkách, pravítkách, reflexních prouţcích na kolo, dřevěných hlavolamech... Dalším 

bonusem byla moţnost projíţďky na koni i ve voze taţeném párem koní. A úplným blahem 

pak v slunečném dni bylo pro děti závěrečné vlastnoruční opečení buřtu.   

     Dodejme, ţe svatý Hubert je mimo jiné patronem: myslivců, střelců, lesních dělníků, lovců 

koţešin, soustruţníků, optiků, matematiků a loveckých psů. 
                    Jana Elznicová, Rakovnický deník 

 

POŘADÍ DRUŢSTEV V SOUTĚŢI 
      Trasu na Sv. Hubert tradičně lemovaly soutěţní otázky pro děti z prvního i druhého stupně 

školy. Druţstva s nejlepším umístěním představujeme v následujícím přehledu. 

 

1. + 2. TŘÍDA 
Sladkou odměnu (bonbony) obdrţel kaţdý, neboť výsledky v obou třídách byly téměř shodné. 
 

3. TŘÍDA 

MÍSTO DRUŢSTVO BODY 

1. Matyáš Devera, Milan Šika, Tomáš Horvát 18 

2. David Halámek, Daniel Krejčí 17 

3. Veronika Doleţalová, Anna Chválová, Aneta Moučková 16 
 

4. TŘÍDA 

MÍSTO DRUŢSTVO BODY 

1. Eliška Kvíderová, Tereza Kvíderová 19 

2. Stanislav Čermák, Petr Jaroš, Pavel Sunkovský 18 

3. Michal Bešík, Petr Koníř, Josef Kougl, Tomáš Vašmucius 17 
 

5. - 6. TŘÍDA 

MÍSTO DRUŢSTVO BODY 

1. 

Eliška Stupková, Barbora Svatoňová, Simona Šindlerová, Klára 

Švidroňová 17 

Milan Ondič, Jan Sejpka 

2. 
Eliška Gorolová, Markéta Kinštová, Gabriela Svašková 

16 
Aneţka Číţková, Lucie Wünschová 

3. 
Adéla Hronová, Štěpánka Kouglová, Pavla Petrániová 

14 
Roman Jaroš, Tomáš Uher 

 

7. - 9. TŘÍDA 

MÍSTO DRUŢSTVO BODY 
1. Šárka Hudčeková, Barbora Komárková 22 

2. Zdeněk Cink, Jiří Čech, Michal Jungman, Lenka Fišerová 20 

3. 

Adéla Krejčová, Petra Sunkovská 

18 Patrik Přikryl, Tomáš Vyleta, Michal Ţebrakovský, Eliška Blahová, 

Michaela Sajfridová 
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V sobotu 8. října  

jsme se sešli v 7
00

  

u hasičské zbrojnice 

v očekávání 

hasičských závodů, 

které dnes měly 

proběhnout  

na autokempinku  

v Jesenici.  

Šlo o 1. kolo hry 

„Plamen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na místo dorazilo 280 soutěţících, 50 vedoucích a členů doprovodu, 25 rozhodčích    

a 20 členů SDH Jesenice, kteří pomáhali jako technická četa, tedy zhruba 400 lidí, počítáme-li 

i diváky. Nás bylo patnáct. Rozdělili jsme se do tří druţstev: starší (já - Z. Cink, M. Jelínek, 

G. Svašková, L. Wünschová, S. Kvíderová), druţstvo mladších A (M. Laubrová, M. Jelínek, 

R. Bešík, E. Kvíderová, T. Kvíderová) a druţstvo mladších B (L. Cinková, M. Bešík, S. 

Svašek, P. Koníř, D. Lekeš).  

V 9
00 

vyběhlo na trať první druţstvo - Luţenští psi z Luţné. Na nás přišla řada aţ po 

dvanácté hodině polední, čili po obědě. Branný závod byl dlouhý 2,5 km a obsahoval šest 

stanovišť pro mladší (střelba ze vzduchovky, zdravověda, vázání uzlů, ručkování po laně, 

topografické značky a práce s buzolou, materiál k uhašení ohně) a sedm stanovišť pro starší 

(navíc způsoby hašení ohně).  

Záhy poté, co trasu dokončili poslední závodníci, se vyhlásily výsledky. Mladší tým 

Jesenice A se umístil na 12. místě ze 16 druţstev, mladší tým Jesenice B se umístil na 7. místě 

ze 16 druţstev a starší tým Jesenice obsadil 13. místo z 22 druţstev. Bez ohledu na umístění 

však kaţdý dostal nějakou cenu.  

Po skončení závodů jsme se vrátili do hasičské zbrojnice, kde jsme své účinkování 

oslavili vyuzenou klobásou a oříškovou roládou! Panečku, to byla bašta! 
                 Napsali Zdeněk Cink a Michal Bešík 
                           

    

  

12. 10. 2011 

KATEGORIE JMÉNO 1 000 m MÍSTO 
CH - 2 Matyáš Devera 5 : 05  15. 

D - 2 Julie Rácová 5 : 32 12. 

CH - 3 

Marek Doleţal 4 : 11 10. 

Martin Pokorný 4 : 20 16. 

Dominik Kolář 4 : 34 20. 

Jakub Rampas 4 : 40 24. 

D - 3 
Kristina Sojková 4 : 58 12. 

Gabriela Svašková 5 : 07 13. 
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♣ Ve středu 19. října se vypravila 2. třída 

a třída 4. A do Kladna na přírodovědnou 

exkurzi. 

       Uţ od rána pršelo, ale nás to neodradilo. 

Nastoupili jsme do autobusu a těšili se na 

nové záţitky. Zhruba po hodince jízdy jsme 

zastavili poblíţ záchranné stanice Čabárna. 

Nový areál se nám moc líbil. Vlídně nás zde 

přivítali a usadili do skupin ve velké učebně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Měli jsme objednaný program „Proměny lesa“, který probíhal částečně uvnitř a částečně 

venku. Kvůli neustávajícímu dešti však došlo k jeho úpravě tak, abychom mohli být v teple a 

suchu.  

       Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o lese, stromech a ţivočiších. Určovali jsme stromy 

podle znaků a třídili je do různých typů lesa. Všechny skupiny obstály bez chybičky a byly za 

svůj výkon náleţitě pochváleny. 

       V další fázi jsme pracovali s interaktivní tabulí a dotvářeli příběh o sovách, které bydlely 

v dutině stromu. Ten jim ovšem dřevorubec pokácel. I tak naše příběhy skončily většinou 

dobře. Na konci programu jsme volili miss lesa z několika vycpaných zvířátek. Vyhrál malý 

třídenní srneček. 

       Venku jsme všichni zalezli do indiánského stanu týpí. A také se hromadně vyfotili. Na 

závěr jsme prošli záchrannou stanici ţivočichů, kde byly většinou sovy a jejich ohroţené 

druhy (puštík). Odchovávají zde mladé a vypouštějí je do přírody. 

       Pršet přestalo, aţ kdyţ jsme nastupovali do autobusu. Cesta rychle ubíhala a ve 14 hodin 

jsme byli u školy. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další. 
      Napsali ţáci druhé třídy 

 

 

 

 

 

 

       V rakovnické botanické zahradě 

se kaţdoročně koná jak podzimní, 

tak i jarní kolo botanické soutěţe. 

Tématem letošní podzimní části byly 

trvalky. Mezi jedenácti školami se 

neztratila ani naše minivýprava ve 

sloţení: Vašek Hron, Káťa Vanická, 

Bára Komárková, Šárka Hudčeková 

a Petra Sunkovská (všichni 7. třída). 

Vašek vybojoval aţ po "rozstřelu" 

pěkné třetí místo (16 b). Ale ani děvčata se za svých 10 aţ 15 bodů nemusí stydět. V kategorii 

se sešlo 48 soutěţících.                        Mgr. Vlastimila Knappová 
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Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 

svíčkárna v Šestajovicích a archeologické 

naleziště nedaleko Přezletic u Prahy - to 

byly cíle exkurze, která se uskutečnila ve 

čtvrtek 20. 10. 2011.  

      Ráno vyrazili účastníci exkurze - 

ţáci druhého stupně naší základní školy 

pod vedením paní učitelky Valešové a paní 

učitelky Hrůzové - jiţ před osmou hodinou        

k první zastávce na poznávacím výletu - do 

Staré Boleslavi. Toto město je historicky 

významným místem. Nachází se v okresu 

Praha - východ a od roku 1960 tvoří jednu z částí dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou a také naším 

nejstarším poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. 

Mezi nejvýznamnější památky obce bezesporu patří románská 

bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána, zaloţená po 

roce 1039 kníţetem Břetislavem I. v místech, kde byl podle tradice 

zavraţděn sv. Václav (r. 929 nebo 935) na příkaz svého bratra 

Boleslava I. Ukrutného a kde bylo jeho tělo také několik let uloţeno. 

Vedle stojí románský kostel sv. Klimenta s výjimečnými románskými 

malbami ze třetí čtvrtiny 12. století (nejstarší dochovaný cyklus 

nástěnných maleb v Čechách). Dalšími významnými památkami 

města jsou raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 

17. století a nedaleká kaple Blahoslaveného Podivena, postavená 

podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde 

měl být umučen Podiven, sluha sv. Václava. Kostely sv. Václava a 

Nanebevzetí Panny Marie jsou národními kulturními památkami.  

      Bohuţel tyto pamětihodnosti nebyly přístupné, tak si je ţáci alespoň prohlédli zvenku 

a u kaţdé z nich se seznámili s její historií a významem. Při procházce historickým centrem 

pak ještě zhlédli městskou bránu, která je pozůstatkem středověkého opevnění, a secesní 

budovu radnice z roku 1910. 

      Z místa spjatého s počátky českých dějin zamířili natěšení výletníci do nedaleké obce 

Šestajovice, proslulé výrobou svíček. 

Samozřejmě navštívili místní svíčkárnu 

- seznámili se s historií i současností 

výroby a zkusili si dokonce sami svíčky 

ozdobit. V podnikové prodejně pak 

vyuţili příleţitost k nákupům. Velkou 

atrakcí místního objektu byla pro ţáky 

nepochybně i minifarma. 

      S batůţky plnými vlastnoručně 

ozdobených i nakoupených svíček pak 

skupinka zamířila k poslední zastávce 

exkurze - do Brandýsa nad Labem. Zde 

měli ţáci nejprve volno k občerstvení, 

aby poté zamířili k místnímu zámku. 
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Po zhruba hodinové prohlídce ještě 

následovala krátká procházka po 

nejstarší části města (včetně bývalé 

katovny).  

Asi v půl čtvrté se účastníci 

exkurze vydali směrem k Praze a 

k domovu. Při cestě ještě (aspoň 

pohledem z autobusu) viděli místo 

pravěkého osídlení - tzv. Zlatý 

kopec nedaleko Přezletic, kde je 

doloţen pobyt člověka z doby před 

700 000 lety a kde od roku 1975 

probíhá archeologický výzkum. Do 

Jesenice se výletníci, plni záţitků, 

vrátili kolem 17.30 hod. 

      Výtvarně-dějepisná exkurze se vydařila. „Na své“ si přišli nejen milovníci historie, ale 

také ti, kteří rádi tvoří a pracují s barvami. Ke zdárnému průběhu akce přispělo i počasí a 

vzorné chování účastníků. V neposlední řadě patří poděkování i R. Jarošovi ze 6. třídy a J. 

Čechovi a Z. Cinkovi z 8. třídy za připravené zajímavosti o navštívených místech (krátké 

referáty v autobusu).                                                                                     Mgr. Petra Hrůzová 

 

 

 

 

 

Všechno začalo tím, ţe jsme se ve vlastivědě 

učili o našem hlavním městě Praze. Tak se zrodil i 

nápad, ţe si do Prahy zajedeme na poznávací výlet. 

Ve čtvrtek 20. 10. přijel ke škole autobus, 

do kterého nastoupili ţáci 5. třídy, ţáci 4. B a paní 

učitelky Šiková, Konířová a Peterová. Cesta rychle 

ubíhala a zanedlouho jsme byli na Pohořelci. Odtud 

celá naše velká skupina zamířila k Praţskému hradu. 

U jeho brány se nám poštěstilo sledovat výměnu 

stráţí. Ta se koná kaţdou hodinu, v poledne dokonce s fanfárami.  

Součástí Praţského hradu je chrám sv. Víta. Kaţdý obdivoval umění středověkých 

stavitelů a také se dozvěděl spoustu zajímavostí. Samozřejmě jsme si prohlédli i jiné 

významné památky. 

Do prohlídkového okruhu Praţského hradu patří rovněţ Zlatá ulička. Návštěvníci zde 

mohou nahlédnout do historických domků, anebo třeba navštívit obnovenou expozici 

středověkého brnění a zbraní. Pozoruhodná je také věţ Daliborka, jejíţ spodní podlaţí 

slouţilo jako vězení. Prvním vězněm zde byl rytíř Dalibor z Kozojed a podle jedné pověsti je 

věţ pojmenována právě po něm. 

Další velkou atrakci představoval proslulý orloj na věţi Staroměstské radnice. Všichni 

se těšili na chvíli, aţ se v jeho oknech objeví apoštolové. Záţitky se rychle střídaly jeden za 

druhým. 

Kdyţ jsme se vrátili k autobusu, čekala nás poslední zajíţďka na Vyšehrad. Zde jsme 

navštívili hrobku Slavín – místo posledního odpočinku významných českých osobností. A to 

byla také tečka za naším výletem, který byl moc krásný. 
                                                                              Sepsáno podle příspěvků ţáků 5. třídy 
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KATEGORIE A – I. STUPEŇ ZŠ 
∑☺ V kategorii A se do soutěţe zapojilo celkem 7 690 řešitelů (ve Středočeském kraji 1472). 

∑☺ V následujícím přehledu jsou uvedeni pouze ţáci, kteří se dostali mezi 75 % nejlepších 

řešitelů základního kola. 

 

POŘADÍ 
(ŠKOLA) 

POŘADÍ 
(KRAJ) 

CELKOVÉ  
POŘADÍ 

JMÉNO 
KVANTIL 

(KRAJ) 
KVANTIL 

1. 98.-107. 540.-580. Koníř Petr 93.10 92.73 

2. 207.-220. 1176.-1246. Rácová Julie 85.56 84.27 

3. 510.-544. 2775.-2939. Bešík Michal 64.27 62.86 

4.-5. 545.-573. 2940.-3099. Moučka František 62.09 60.75 

4.-5. 545.-573. 2940.-3099. Švidroňová Klára 62.09 60.75 

6. 574.-604. 3100.-3247. Jelínek Michal 60.05 58.75 

7. 605.-633. 3248.-3397. Vyleta Martin 58.02 56.81 

8. 696.-737. 3717.-3895. Konířová Eva  51.39 50.52 

9. 738.-765. 3896.-4045. Šindlerová Simona 49.01 48.38 

10. 795.-821. 4218.-4379. Svatoňová, Barbora 45.18 44.12 

11. 892.-917. 4732.-4880. Kinska Eliska 38.62 37.52 

12. 958.-1004. 5054.-5232. Piškule Marek 33.42 33.13 

13.-15. 1005.-1036. 5233.-5389. Doležal Marek 30.74 30.95 

13.-15. 1005.-1036. 5233.-5389. Kinštová Markéta 30.74 30.95 

13.-15. 1005.-1036. 5233.-5389. Sojkova Kristina 30.74 30.95 

 

KATEGORIE B – II. STUPEŇ ZŠ 
∑☺ V kategorii B se do soutěţe zapojilo celkem 10 548 řešitelů (ve Středočeském kraji 1224). 

∑☺ V následujícím přehledu jsou uvedeni pouze ţáci, kteří se dostali mezi 75 % nejlepších 

řešitelů základního kola. 

 

POŘADÍ  
(ŠKOLA) 

POŘADÍ (KRAJ) CELKOVÉ POŘADÍ JMÉNO 
KVANTIL  

(KRAJ) 
KVANTIL 

1. 16.-17. 110.-123. Müller Miloš 98.73 98.91 

2. 246.-257. 2188.-2313. Hudčeková Šárka 79.53 78.67 

3. 326.-350. 2924.-3105. Vernerová Marie  72.47 71.43 

4. 535.-555. 4883.-5074. Sejpka Jan 55.56 52.81 

5. 582.-614. 5315.-5536. Ťažiarová Jolana  51.23 48.57 

6. 615.-644. 5537.-5777. Vanická Kateřina 48.65 46.38 

7. 716.-738. 6474.-6705. Jankovský Dominik 40.69 37.54 

8. 786.-813. 7169.-7383. Kouglová Štěpánka 34.76 31.03 

9. 814.-837. 7384.-7590. Ondič Milan 32.64 29.03 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

3/2011-2012: 
 
1.- „ZVÍŘECÍ“ RČENÍ 

1 Labutí píseň E = blíţící se konec 

2 Medvědí sluţba G 
= víc škody neţ 

uţitku 

3 Hroší kůţe F = hodně vydrţet 

4 Krokodýlí slzy A 
= neupřímný 

zármutek 

5 Zakopaný pes D = problém, potíţ 

6 Být na koni C 
= být pánem 

situace 

7 Tlouci špačky B = podřimovat 

 

2.- DOPLŇOVAČKA 
 Modrá laguna. 

 

3.- ROZDÍL 

MLŢ = měkkýš MLHA = atmosfér. jev 

MODRÁSEK = motýl MODRÁSKA = rostlina 

RYS = zvíře RYSKA = pomocná čára 

SKLÍPKAN = pavouk SKLEPNICE = můra 

KOS = pták KOSA = nástroj 

KRAB = korýš KRABICE = obal 

HAD = plaz HADICE = předmět 

 

 

                        MÓDNÍ DOPLNĚK: 
 

 

 

SOUTĚŢNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 

 

 

1.- Carmen Farkašová-Čelková je: 

      a) Carmen Mayerová 

      b) Marta Kubišová 

      c) Hana Hegerová 

 

2.- Vladimír Štancl: 

      a) Michal David 

      b) Vladimír Mišík 

      c) Jan Rosák 

 

3.- Hana Zaňáková je: 

      a) Lucie Bílá 

      b) Iveta Bartošová 

      c) Ilona Csáková 

 

4.- Luciana Krejcarová je: 

      a) Jana Fabiánová 

      b) Anna K. 

      c) Lucie Černíková 

 

5.- Ivan Varga je: 

      a) Tomáš Klus 

      b) Martin Chodúr 

      c) Martin Maxa 

 

6.- František Moravec je: 

      a) Lou Fanánek Hagen 

      b) Robert Kodym 

      c) Jarek Jaryn 

 

7.- Kateřina Blaţková je: 

      a) Kateřina Broţová 

      b) Kateřina Lojdová 

      c) Kateřina Kristelová 

 

8.- Jana Petrů je: 

      a) Petra Janů 

      b) Heidi Janků 

      c) Jana Janěková 
 

 

 

 

 


