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 Padesát let Klubu železničních modelářů v Jesenici jsme oslavili stavbou modulového 

kolejiště v kulturním domě a jeho předvedením veřejnosti ve dnech 8. - 11. 5. 2014. S prací se 

začalo ve středu 7. května, 8. května odpoledne se zapojovala elektronika a večer se zkoušel 

provoz podle jízdního řádu z 60. a 70. let minulého století.  

 V pátek jsme předváděli provoz železnice pro pozvané lidi. Přijel se na nás podívat i 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek. Mně se nejvíce líbilo jezdit 

s modely T 555.089 (Němkou) a T 478.2 (Bardotkou) po hlavní trati Petrov - Polipsy, stejně 

jako na lokálce Bílý Potok - Loket. 

 V sobotu a v neděli probíhaly jízdy pro veřejnost. Jsem přesvědčen, že ti, co přišli, 

rozhodně nelitovali. Bylo se opravdu na co dívat a návštěvníci nešetřili chválou. V neděli 

odpoledne se pak začalo s rozebíráním modulů a úklidem kulturního domu. Myslím si, že se 

nám oslava půlstoletí Klubu povedla. 

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída 

  

  

 

Rakovník, středa 7. 5. 2014 

6. ROČNÍK                                           7. ROČNÍK 

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 

Petr Koníř 11 6. – 8.  David Kadeřábek 3 19. 

Michal Bešík 8 12. – 15.  
Soutěže se zúčastnilo 23 žáků. 

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků.  

 Každý soutěžící mohl získat maximálně 15 bodů. 

 Úspěšným řešitelem okresního kola se stal žák, který získal alespoň 9 bodů.  
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V úterý 13. 5. 2014 v 6:45 jsme měli sraz na autobusové zastávce na náměstí, kam 

v 7:00 přijel autobus. Cesta do Rakovníka nám trvala zhruba půlhodinku. Nejprve jsme 

vyhledali budovu autoškoly vedle 2. ZŠ, kde jsme byli poučeni, jak jezdit na křižovatce, po 

kruhovém objezdu či jak máme odbočovat vlevo. Nyní bylo třeba uplatnit nabyté vědomosti 

na dopravním hřišti.  

Na dopravním hřišti jsme se rozdělili do dvou skupin - na kluky a holky. Dívky 

dostaly na příděl kola a začaly jezdit po vyznačených trasách, kdežto kluci dělali chodce. Po 

určité době se skupiny vyměnily. Každý se projel dvakrát.  

Když nácvik dopravních dovedností skončil, odebrali jsme se do Roubenky, kde jsou 

vystaveny divadelní loutky. Je zde i místnost, kde si děti mohou hrát a odpočívat, číst knihy 

nebo časopisy se Čtyřlístkem. Krátce jsme zde pobyli a pak se odebrali na vlak, který nás 

odvezl do Jesenice. Byl to velmi hezký a poučný výlet. 

Napsala Nela Havlíčková, IV. třída   
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Druhá exkurze členů dějepis-

ného kroužku se uskutečnila v pátek 

16. 5. 2014. Jejím cílem byla výstava 

„Slované“ v rakovnickém Muzeu T. 

G. Masaryka. 

☺ Jelikož jsme všichni měli 

vyučování do 13:10 (já, Milan Ondič, 

Petr Jaroš, Radim Měchura), omluvila 

nás paní učitelka z poslední hodiny. 

Autobus nám jel ve 12:45. Do Rakovníka jsme dorazili až kolem půl druhé, protože autobus 

zastavoval v okolních vesnicích při cestě.   

Po příchodu do muzea nám paní průvodkyně řekla pár informací o místním historikovi 

F. Markupovi. Poté jsme se přesunuli do mansardy, kde byla již jmenovaná expozice o 

Slovanech na Rakovnicku. Například jsme se dozvěděli, kde v Čechách sídlily slovanské 

kmeny a jak se jmenovaly, byly zde k vidění různé předměty, které se dávaly do hrobu 

mrtvého, atd. Mě nejvíce zaujala zdařilá rekonstrukce 

chatrče, ve které Slované žili. Součástí expozice bylo 

také mnoho naučných her, například skládání kostry, 

hrnečků apod.  

Když jsme dokončili úvodní část prohlídky, 

sešli jsme do prvního patra, kde se nachází stálá 

expozice o Rakovnicku. Také tady jsme si vše pečlivě 

prohlédli. V poslední místnosti byla paní, která tam 

měla ukázku lidových krojů. Mohli jsme se na ně 

podívat a dokonce si je i obléknout. Jako figurína 

nám ochotně posloužil můj bratr Petr (viz fotografie).  

Návštěvu muzea jsme zakončili v přízemí, kde 

své výrobky prezentovala firma RAKO. Rovněž jsme si přečetli některé zajímavosti o našem 

prvním prezidentovi T. G. Masarykovi. Poté nám paní učitelka dala půlhodinový rozchod na 

náměstí. Všichni zamířili do blízké pizzerie Pizza House. Po občerstvení jsme se odebrali na 

vlakové nádraží, kde se s námi paní učitelka rozloučila. Zatímco my jsme odjížděli vlakem do 

Jesenice, jí jel za hodinu autobus do Kralovic. Moc děkuji paní učitelce Hrůzové, že pro nás 

tento výlet zorganizovala.  

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída 

 

 

 
 

 

 

Prvním místem v okresním kole biologické olympiády jsem si před časem zajistil 

účast v krajském kole (viz Jeseníček č. 14/2013-2014, str. 7), které se uskutečnilo v Mělníku 

v pátek 16. května. Na soutěž jsem cestoval s panem učitelem Konířem.   
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Hned po příjezdu jsme našli budovu DDM, kde soutěž probíhala. Následoval zápis a 

pak chvilka čekání na zahájení. Podle vylosovaných čísel nás pořadatelé rozdělili do 

pracovních skupin, které se postupně prostřídaly. Psali jsme test, poznávali rostliny a živočichy 

a prováděli praktickou laboratorní práci. Ta spočívala v detailním průzkumu květu sedmi-

krásky. Výsledky mé práce nakonec stačily na 22. místo ze 32 účastníků.  

Cestou domů jsme s sebou vzali paní učitelku z Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník 

a jejího žáka Borka Požára, který skončil na 11. místě.   

Napsal Václav Hron, IX. třída 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při příjezdu do Hostivice bylo stále ošklivo, ale ještě nepršelo. Dozvěděli jsme se, že 

hned v 9:30 startuje jako první trojice Venca, Dominik a Katka. My (Péťa, Barča a já) jsme 

zatím čekaly v místní sokolovně. Paní učitelka Knappová nám čekání zpříjemnila tím, že nás 

vzala do prodejny Lidl na dobroty. V 

obchodě jsme potkaly bývalého hejtmana 

Středočeského kraje pana Davida Ratha. 

To už se ale přiblížil okamžik startu.  

Vyrážely jsme v 10:40 do plného 

deště. Celá trasa byla díky tomu nepří-

jemně bahnitá. Ve ztížených podmínkách 

jsme zdolávaly jednotlivá stanoviště a 

těšily se na horký čaj. Do sokolovny jsme 

se vrátily promočené na kost. Hned jsme 

se připojily k první trojici v sušení oble-

čení a během této činnosti čekaly na 

vyhlášení výsledků. Záhy jsme se všichni 

dočkali nepříjemného překvapení - nikdo nám totiž nic neřekl o dobrovolných úkolech. Díky 

tomu jsme nezískali body potřebné k lepšímu umístění. Domů jsme se tak vraceli s diplomem 

za třetí místo. 

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída 

Neděle 18. května  byla velice deštivá. 

Za tohoto nepříznivého počasí se naše skupina 

(Venca Hron, Dominik Břicháč, Káťa Vanická, 

Péťa Sunkovská, Barča Komárková a já) 

vypravila s paní učitelkou Knappovou vlakem 

do Hostivice na středočeské krajské kolo pří-

rodovědné soutěže Zlatý list. 
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V Jeseníčku č. 16/2013-2014 vyšel článek MLADÍ LIDÉ V EVROPSKÝCH LESÍCH, 

kde jsem čtenáře informoval nejen o soutěži stejného jména, ale též o postupu trojice Šárka 

Hudčeková, Petra Sunkovská a Václav Hron do jejího národního kola. Národní kolo bylo 

dvoudenní a doprovodila nás na něj paní učitelka Knappová. 

YPEF (Young People in European Forests) – Mladí lidé v evropských lesích je 

znalostní soutěž, jejímž cílem je zlepšit povědomí o významu lesů a zdůraznit význam 

lesnictví v současné době. Národní kolo probíhalo v Kostelci nad Černými lesy a zúčastnilo 

se ho celkem osm tříčlenných týmů, vítězů regionálních kol.   

ÚTERÝ 20. 5. 2014  

Po příjezdu do Kostelce nad Černými lesy jsme se zúčastnili zahájení soutěže na 

nádvoří pěkně opraveného a zrekonstruovaného kosteleckého zámku. Následoval oběd a poté 

ubytování. Zatímco dívky s paní učitelkou měly svůj pokoj se sprchou, já jsem musel sdílet 

pokoj s jedním žákem z Manětína.  

Jakmile jsme se ubytovali, nastoupili jsme k prvnímu úkolu. Šlo o předvedení předem 

připravené prezentace o oblíbeném lese, a to v anglickém jazyce. Že naše prezentace dopadla 

velmi dobře, vděčíme také paní učitelce Hrůzové, 

která její textovou část poopravila.  

Po skončení úvodního úkolu jsme se vydali 

na prohlídku zámku a města. Město má příhodný 

název, protože tu v nevelkých vzdálenostech od 

sebe stojí vždy nějaký kostelík, kaplička nebo věž, 

připomínající kostel. Prohlídka byla velmi zajímavá 

a také nám při ní patřičně vytrávilo. Večeři jsme 

měli v místním pivovaru, kde se podával řízek 

s brambory.  

Na Fakultě lesnické a dřevařské 

proběhlo první regionální kolo 

pro Prahu a Středočeský kraj 

mezinárodní soutěže  

Mladí lidé v evropských lesích - 

YPEF. 
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Ve zbylém čase jsme se šli učit na pokoj. Takový byl aspoň původní plán. Pak jsme ale 

dostali nápad zahrát si prší, bohužel s tím „vylepšením“, že kdo prohrál, byl počmárán 

řasenkou. A tak jsme nakonec skončili počmáraní všichni, kromě paní učitelky, samozřejmě. 

STŘEDA 21. 5. 2014 

Ráno jsme vstali v sedm hodin, nasnídali se a šli si sbalit věci. Čekal nás písemný test, 

zaměřený na znalosti o lesním ekosystému a lesním hospodářství, a to jak z pohledu ČR (15 

otázek), tak i z pohledu evropského lesnictví (opět 15 otázek). Pět otázek přitom bylo 

v anglickém jazyce, takže slovníky, kterými nás vybavila paní učitelka Hrůzová, přišly vhod. 

Po obědě (bavorské vdolečky) pokračoval program v Arboretu FLD Kostelec, kde 

jsme na devíti stanovištích poznávali živé rostliny, lesní škůdce a zvířata z obrázků, určovali 

růstová stádia lesa, pracovali 

s lesnickou mapou, z dřevěného 

polena odřezávali kolečka apod. 

Následně jsme si opekli buřty a 

čekali na výsledky. A ty nás 

celkem překvapily, protože jsme 

skončili „až“ na třetím místě (od 

druhého místa nás dělily necelé 

2 body). Útěchou nám však bylo, 

že jsme zde soutěžili poprvé.  

           Děkujeme organizátorům 

za krásné zážitky a paní učitelce 

Knappové, že s námi jela.  

Napsal Václav Hron, IX. třída 

 

 

 

Ve čtvrtek 22. 5. se skupina žáků naší školy vypravila do rakovnické botanické 

zahrady na jarní kolo tradiční botanické soutěže. Skupina nebyla příliš početná, jelikož se 

tento den uskutečnil i zájezd Klubu mladého diváka do Prahy.  

Do soutěže se nejprve zapojili žáci 6. a 7. třídy. Já (Šárka Hudčeková), Karel 

Červenka a pětice dívek z páté třídy jsme se dostavili k DDM, kde si páťáci zahráli soutěžní 

hru Zahrádkoriskuj. Dívkám, konkrétně Adéle Parpelové, Veronice Končekové, Veronice 

Honzíkové, Lucii Marešové a Julii Rácové, se velice dařilo, i když někdy dostaly minusové 

body. Velkým překvapením pro ně bylo první místo. Skvěle je to naladilo na samotnou 

botanickou soutěž, kterou jsme já a Karel také absolvovali, avšak v jiné podobě. Plnili jsme 

deset lichých (otázky) a deset sudých (poznávačky) 

úkolů.  

Po soutěži jsme šli na hřiště u DDM, protože 

přednáška pana Laňky měla být až od 10:45. To už se 

k nám připojila i paní učitelka Knappová s druhou 

skupinou žáků. Dozvěděla jsem se od ní, že se mi 

podařilo získat druhé místo. Paní učitelka mi předala 

igelitku, diplom a kytku. Udělali jsme společné foto a 

po krátkém rozchodu se nechali odvézt vláčkem 

domů. 

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída 
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Soutěž začala rozdělením soutěžících 

do tří skupin. První skupina vypracovávala 

třináctistránkový test, druhá pozorovala 

v rámci laboratorních prací, jak se mění 

hluchavka v obarvené vodě, a třetí skupina 

měla poznávačku rostlin a zvířat. Živých 

exponátů tam bylo 90 %, například čolek 

horský nebo beruška vodní. Všechny skupiny 

se v uvedených činnostech samozřejmě vy-

střídaly.  

Krajského kola biologické olympiády se v naší kategorii zúčastnilo celkem 36 žáků, 

přičemž jich do republikového kola postupovalo prvních pět. Já jsem skončila na 29. místě a 

Simča na 27. Byla to však pro nás obě cenná zkušenost. 

Napsala Eva Konířová, VII. třída 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
           Jako pokaždé jsme do Prahy přijeli autobusem. 

Prvním záměrem bylo navštívit kamennou mohylu na 

Bílé hoře, která připomíná porážku českých stavů 8. 11. 

1620 vojsky Ferdinanda II. K ní jsme se nakonec 

dostali, i když se paní učitelka Konířová musela 

nejednou ptát kolemjdoucích na cestu. U mohyly nám 

spolužák Roman Jaroš přečetl svůj referát o třicetileté 

válce (1618 – 1648) a bitvě na Bílé hoře, další 

informace pak doplnila paní učitelka Šiková.  

  

Krajské kolo biologické olympiády 

kategorie D proběhlo v Mělníku ve čtvrtek 

22. května 2014. Do královského města na 

soutoku řek Labe a Vltavy nás (mě a Simču 

Šindlerovou) přivezl autem p. učitel Koníř.  

 

Bohužel již poslední výlet Klubu mladého diváka ve školním 

roce 2013/2014 se uskutečnil ve čtvrtek 22. května. Navštívili jsme 

pražský letohrádek Hvězda, Staroměstskou radnici a zhlédli představení 

„Chabrus line“ v Divadle V Celetné. 
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Od mohyly jsme se přesunuli 

k nedalekému letohrádku Hvězda s 

půdorysem ve tvaru šesticípé hvězdy. 

Právě tady v roce 1619 čeští stavové 

přivítali Fridricha Falckého a nabídli 

mu českou korunu jako výraz jejich 

vzdoru Habsburkům. Letohrádek byl 

v roce 1962 zařazen na seznam 

národních kulturních památek. Dnes 

je v něm umístěna expozice o bitvě 

na Bílé hoře. Paní průvodkyně nám 

nejprve promítla film o historii leto-

hrádku, avšak kvůli špatné akustice 

nebylo pořádně slyšet. Poté jsme si 

mohli celý objekt projít. Shora dolů jsme postupně zhlédli výstavu o českém spisovateli 

Bohumilu Hrabalovi (napsal Postřižiny, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, 

Obsluhoval jsem anglického krále, …), prohlédli si prostory věnované astrologii a umění a 

nakonec zhodnotili rekonstrukci bitvy na Bílé hoře v dolní části. Někdo si ještě zakoupil 

suvenýry a mohlo se vyrazit na Staroměstské náměstí. 

Dominantou Staroměstského náměstí je Staro-

městská radnice se známým orlojem. Tentokrát jsme 

měli jedinečnou příležitost vidět orloj „z druhé strany“. 

Po celou dobu se nám věnoval průvodce, který nás 

provedl od gotické kaple přes významné sály až do 

sklepení, kam byli zavíráni podvodníci a zloději. 

Po této historické exkurzi následoval hodinový 

rozchod a posléze cesta do Divadla V Celetné, kde 

hráli představení „Chabrus line“. Mělo jít o jakousi 

pohybovou grotesku, ale mně osobně se představení 

nelíbilo. Přišlo mi, že je vlastně o ničem. To je 

samozřejmě jen můj názor, je možné, že ostatní byli 

spokojeni. Mám-li porovnat všechny čtyři divadelní 

počiny, navštívené KMD v tomto školním roce, první 

je Sen noci svatojánské v Divadle ABC, druhý 

Věštkyně, vraždy a jasnovidci v Divadle Rokoko, třetí 

představení Lhář v Divadle V Dlouhé a na poslední 

místo bych zařadil představení Chabrus line. 

      Výlet se mi ale vcelku líbil, počasí nám také přálo, a tak je na místě poděkovat paním 

učitelkám Konířové a Šikové, že pro nás všechny akce zorganizovaly. Děkujeme a moc se 

těšíme na příští školní rok s Klubem mladého diváka. 

Napsal Milan Ondič, VIII. třída 
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Firma BECKER Kralovice je na naší škole dobře známá. Provozuje sběrný dvůr, třídí 

a zpracovává odpad a žáci se svými učiteli sem jezdí na exkurze. Ve čtvrtek 29. května se do 

této firmy vypravily i naše třetí a pátá třída.  

Do Kralovic s námi jeli pan učitel 

Koníř a paní učitelka Řehořová. Navštívili 

jsme firmu BECKER, kde se nám věnovala 

jedna zaměstnankyně. Pověděla nám, jak se 

odpad sváží, jak se s ním dále pracuje a jak 

se dá ještě využít. Dozvěděli jsme se 

například, že když vytřídí plasty podle barev, 

zavolají třeba do Německa, zahraniční 

partneři si pro plasty přijedou a pak z nich 

vyrobí kupříkladu nějakou obuv. Samozřej-

mě jsme si prošli celý areál a poznali hodně 

nových věcí. 

Po zajímavé a poučné exkurzi nás autobus zavezl do nedaleké Mariánské Týnice. 

Zdejší kostel není třeba blíže představovat, hodně se o něm psalo i v Jeseníčku. Kdo měl 

zájem, mohl si zaplatit prohlídku muzea. A určitě nelitoval! Udělal si představu o životě lidí 

ve středověkém městě či vesnici, zhlédl výstavu zachycující lidové zvyky, zastavil se u 

pomníku lidických dětí. Mně osobně se to moc líbilo a věřím, že ostatním také.  

Napsala Adéla Parpelová, V. třída 
 

 

                                

 (WORLD ENVIRONMENT DAY) 

       V roce 1972 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 5. červen Světovým dnem životního 

prostředí. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento den považován za jednu z 

nejdůležitějších událostí ekologického kalendáře:  

 Stává se příležitostí k zamyšlení nad stavem planety a možnostmi jejího ozdravení.  

 Inspiruje k činům přispívajícím ke zkvalitňování životního prostředí. 

 Podněcuje lidi k zodpovědnosti za své vlastní chování k životnímu prostředí. 

Stav životního prostředí je ovlivňován celou řadou faktorů. Mezi hlavní můžeme zařadit 

například energetiku, průmyslovou výrobu, dopravu, výstavbu apod. Zejména neustále rostoucí 

automobilová doprava znečišťuje ovzduší exhalacemi a zatěžuje 

obyvatelstvo nadměrným hlukem. Intenzivní komerční vý-

stavba zase vyvolává tlak na další zábory půd a rozšiřování 

zastavěných ploch. 

         Kvalita životního prostředí je tak jedním z řady faktorů, 

které ovlivňují zdravotní stav obyvatelstva. V Česku je od 

roku 1994 provozován systém monitorování zdravotního 

stavu lidí ve vztahu k životnímu prostředí. Získané výsledky 

slouží jako podklad pro případná doporučení a návrhy na 

zlepšení situace. 
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Ahoj, čtenáři  

 

 

 

 

 

Ludvík XIV. se ujal vlády v roce 1661 po smrti vlivného 

kardinála Julese Mazarina. Do té doby byla regentkou králova 

matka Anna Rakouská a mladý Ludvík se věnoval pouze lovu a 

kratochvílím.   

Ludvík dovršil ve Francii absolutismus, který dočasně 

odpovídal hospodářským potřebám země. Velikost královské 

moci mělo podporovat rozvíjející se umění, věda, literatura. 

Hospodářský rozvoj a společenská stabilita však byly postupně 

otřeseny zrušením Ediktu nantského (1685, zaručoval hugenotům 

občanskou rovnost a náboženskou svobodu) a neustálými váleč-

nými výboji. 

Smyslem výbojných válek bylo nejen zabezpečit hranice 

Francie a rozšířit její území, ale též demonstrovat bohatství a sílu 

země. O upevnění mocenského postavení v Evropě se snažil 

dobytím Nizozemí (zejména Flander a Brabantska), německých 

zemí na levém břehu Rýna a získáním Španělska. V rámci své expanze vyvolal devoluční 

válku v letech 1667–1668, válku o Nizozemí v letech 1672–1678 a vedl válku o dědictví 

španělské v letech 1701–1714. Uplatňoval politiku reunie. Trvalými územními zisky byly: 

Alsasko, Lille, Štrasburk a Franche-Comté (čti: Franškomte, kraj ve východní Francii).  

Za vlády Ludvíka XIV. nastal vrcholný rozkvět dvorské kultury. S panovníkovým 

jménem je spojena i výstavba zámku ve Versailles (viz Jeseníček č. 9/2013-2014). Stavba 

denně zaměstnávala na třicet tisíc dělníků a náklady na ni málem zruinovaly státní pokladnu. 

Celý dvůr se sem přestěhoval z pařížského Louvru v roce 1682. Ve Versailles žil Ludvík 

XIV. obklopený přepychem. Působili zde přední umělci té doby, kteří tvořili na královu 

přímou objednávku a oslavovali úspěchy jeho panování. Francie se za Ludvíkovy vlády stala 

centrem kulturního dění celé Evropy.  

Na svém dvoře ve Versailles Ludvík XIV. rovněž soustředil co nejvíce šlechticů, které 

sice zahrnul zvučnými tituly, ale ve skutečnosti je zbavil jakéhokoliv vlivu na rozhodování ve 

státě. Navíc je podřídil svému přímému dohledu. O všem podstatném rozhodoval sám, a jeho 

moc tak byla v podstatě neomezená. I proto, že se nehodlal s nikým o svou moc dělit, tak si 

záměrně nevolil své spolupracovníky mezi královskými příbuznými a vysokou šlechtou, ale 

mezi vzdělanými měšťany, kteří byli zcela oddáni zájmům monarchie.  

Na sklonku vlády Ludvíka XIV. stála Francie na pokraji finančního bankrotu. 

Dramatické zhoršení situace obyvatel se projevovalo stále častějšími projevy nesouhlasu s 

absolutistickým režimem v zemi. Když král 1. 9. 1715 zemřel, celá Francie žehnala nebesům, 

že se konečně zbavila nenáviděného tyrana. 

Napsal Roman Jaroš 

Rubriku připravují pro čtenáře  

Jeseníčku Milan Ondič a Roman Jaroš 

z osmé třídy. 
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3.- HÁDANKY 

a) Žádný z mužů nezmokl, protože byl slunečný letní den.     4.- KŘÍŽOVKA 

b) Proč by měli živé pochovávat?     Kola u vozu. 

 

 

 

 
 

R S Í N E Z Í Ř A Z V D E Z E R T S 

A T M Z E P T K L T T A W O L I K K 

Š E D E Ř P Š U Č E B N I C E A O O 

E L Ý Ů T Á O D P O Č I N E K N V P 

L Á S Ú L I V H A O K U S I T I O R 

I Ž D H B V Š É O O T O Z I R J D E 

N H I E N O S T U D A Ě N Ž I A P Z 

A Ř A D J E R Í Ě Z L E Š S K R O E 

P H O S T I T E L Á N Í T E A K R N 

L U K L A K D I K T Á K L E N U O C 

Í N Á V O Ň O L K S A Č V A Z Í Ř E 
 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: AIDS, DEZERT, DŮL, ELEKTRIKA, ETIK, HOSTITEL, JED, 

KALKUL, KILOWATT, KONTINENT, NÁLET, NELKÁT, NEPOHODLÍ, ODPOČINEK, 

ODPOR, OKUSIT, OSTUDA, POJISTKA, POTĚŠENÍ, PREZENCE, PŘEDE, PŘIHLÁŠKA, 

RAŠELINA, REJDAŘ, RIZOTO, ŘÍZA, SKLOŇOVÁNÍ, SKOP, SMETIŠTĚ, STELÁŽ, 

ÚBOREK, UČEBNICE, UKRAJINA, VOŠTÍ, ZAŘÍZENÍ, ZAVČAS, ŽNĚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 17/2013-2014: 

1.- RÉBUSY 

a) PAMPELIŠKA, b) KRÁLÍK, c) OKOUN, d) KAVKA, e) PAVOUK 

2.- VÝSLEDKOVÁ DOPLŇOVAČKA 

Pohádkový svět. 

Potápka roháč je hezký vodní 

pták s oslnivě bílým bříškem a 

hnědým fráčkem. Na vodě má také …(tajenka)… Vystavěla si ho z rákosí z úlomků rostlin a ve 

stálém vlhku v něm vysedí z tří až šesti vajíček svá pruhovaná mláďata.  

Odhalte v následujících skrývačkách 

zvířata. 

       a) Rychlý posel dorazil se zprávou včas. 

       b) Marie nastoupila do školy jako začínající učitelka. 

c) Naši hokejisté turnaj vyhráli, bohužel vaši skončili až čtvrtí.  

d) Používej ledničku, potraviny se v teple příliš kazí!  

e) Lucka si v obchodě nejraději kupuje lentilky a karamely. 

f) Čaroděj Mrakomor čekal na prince Velena s mečem v ruce.  

g) Prorok Mohamed věděl, že musí odejít do Mediny. 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


