Ve dnech 18. – 19. 6. 2019 se
uskutečnila další dějepisná exkurze
žáků naší školy. Tentokrát měla tři
cíle: město Terezín, zámek v Děčíně
a koncentrační tábor Sachsenhausen
v Německu. Exkurze se spolu s námi
zúčastnili i žáci ZŠ Kralovice. Tento
výlet za poznáním byl již 3. v pořadí
návštěv bývalých koncentračních a
vyhlazovacích táborů (v minulých
letech jsme si prohlédli Mauthausen
a Osvětim).
První den jsme si s průvodcem
prošli terezínské podzemí (celková
délka chodeb se pohybuje kolem 30
kilometrů) a poté se vydali na více
než dvouhodinovou prohlídku bývalého ghetta. Zastavili jsme se například u bývalé
budovy školy, kde za války fungoval domov pro 10 – 15leté chlapce, u vlečky, odkud
byli od roku 1943 deportováni vězni do vyhlazovacích táborů na východě, u Magdeburských (sídlo židovské samosprávy) a Hamburských kasáren (tzv. šlojska) a na náměstí.
O jednotlivých budovách i o samotném ghettu nám vyprávěla paní učitelka Hrůzová.
Prohlídku tohoto ponurého místa jsme zakončili zhlédnutím pietního místa u Ohře, kde
Němci v roce 1944 vysypali do řeky popel asi 20 000 obětí. Poté jsme se pěšky vydali
k Malé pevnosti a Národnímu hřbitovu s ostatky obětí z bývalé policejní věznice
pražského gestapa, ghetta, koncentračního tábora v nedalekých Litoměřicích i z
transportů smrti z Lovosic.
Odpoledne jsme se přesunuli do Děčína,
kde jsme absolvovali asi hodinovou prohlídku
zámku s průvodkyní.
Druhý den brzy ráno, už v osm hodin,
jsme vyrazili do Sachsenhausenu, který byl
hlavním cílem naší exkurze. Zde nás čekala
dvouhodinová komentovaná prohlídka tohoto
nechvalně známého tábora.
Sachsenhausen, nacházející se asi 35 kilometrů
severně od Berlína, byl založen v roce 1936. V síti nacistických táborů hrál
velice důležitou úlohu. Byl totiž sídlem inspektora KT i správní centrálou
všech KT a též fungoval jako vzorový a výcvikový tábor SS, v němž se
měli zaučit budoucí táboroví funkcionáři a velitelé. Není bez zajímavosti,
že zde ve funkci zástupce táborového velitele v letech 1938 – 1940 působil
Rudolf Höss, pozdější první velitel vyhlazovacího tábora Osvětim.
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Celkem sem bylo deportováno kolem
200 000 osob, z nichž zahynulo více
než 60 000. Sachsenhausen sice nebyl
vyhlazovacím táborem, přesto tu byly
tisíce vězňů ubity, udušeny v plynové
komoře (plyny Cyklon A, B), zastřeleny
nebo zavražděny injekcemi. Spousta
ubožáků zemřela rovněž následkem
bezohledného vykořisťování pracovní
síly ve spojení s týráním, nedostatečným

přísunem kvalitní stravy, nevhodným
ošacením a chybějící lékařskou péčí.
Někteří vězni pak byli nuceni pracovat
v tzv. padělatelském komandu (Falscherkommando), které vyrábělo falešné dolary a
libry, a v komandu opravujícím pro SS hodinky po zavražděných Židech (Uhrmacherkommando).
Mezi známé vězně patřili např. bývalý rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg,
Stalinův syn Jakov Džugašvili nebo Georg Elser, který v roce 1939 provedl neúspěšný
atentát na Adolfa Hitlera. Uvězněno zde bylo také 1 200 Čechů po zavření českých VŠ
v listopadu 1939, roky tu trpěl i malíř Josef Čapek a pozdější čs. prezident Antonín
Zápotocký.
Tábor byl osvobozen 22. – 23. dubna 1945 Rudou armádou a Poláky. Po válce
byl využíván Sověty jako tábor pro nacistické zločince, odpůrce SSSR a pozdějšího
východoněmeckého režimu (např. vlasovce). Vězňové zde sice nemuseli těžce pracovat,
ani nebyli vystaveni lékařským pokusům, mučení a popravám, přesto zde zemřelo asi
16 000 osob. Sovětský tábor byl uzavřen r. 1950 a v následujících letech se nechráněná
plocha tábora stala oblíbeným zdrojem dřeva pro místní obyvatele. Proto se do dnešních
dnů zachoval jen malý počet budov. V roce 1961 zde byl zřízen památník a od 90. let
20. století místo prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Naše skupina si s průvodkyní postupně prohlédla vše, co z bývalého tábora
zbylo, např. vstupní bránu s nápisem „Arbeit macht frei“, ubikace vězňů, kuchyni nebo
zbytky „stanice Z“, kde docházelo k hromadným vraždám vězňů.
Prohlídka tohoto ponurého místa v nás zanechala hluboký dojem. Určitě nikdo
by se zde nechtěl ocitnout jako vězeň.
Každý z nás může napomoci tomu, aby
se podobné hrůzy nikdy neopakovaly.
Dějepisná exkurze se vydařila.
Přálo nám počasí, byli jsme spokojeni
s ubytováním, prohlídky Terezína, Děčína i tábora Sachsenhausen splnily naše
očekávání. K pohodovému průběhu výletu také přispěli svým bezproblémovým chováním žáci naší i kralovické
školy.
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Na závěr bych ráda poděkovala
Mgr. Kronďákové a Mgr. Duxové ze
ZŠ Kralovice za skvělou spolupráci při
organizaci exkurze. Jednalo se již o třetí
společnou akci. Věřím, že spolupráce
mezi oběma školami bude úspěšně
pokračovat i v příštích letech. Děkuji
také Mgr. Lence Valešové za pomoc
při plánování exkurze a za zajištění
ubytování i Mgr. Evě Konířové. V neposlední řadě patří poděkování rodičům
všech účastníků za podporu a ochotu
financovat tento výlet za poznáním.
Jménem ZŠ a MŠ Jesenice děkuji také panu řidiči Zdeňku Vavřičkovi a jeho firmě
Vatra Bohemia z Kralovic za to, že nás dovezl vždy bezpečně a včas a velmi ochotně
plnil všechna naše přání.
Mgr. Petra Hrůzová

Cyklovýlet žáků sedmé třídy do Mariánské Týnice a Kralovic se uskutečnil ve
čtvrtek 20. června. Po osmé hodině jsme vyjeli s paní učitelkou Hrůzovou a paní
učitelkou Valešovou směrem k jesenickému viklanu a po lesních cestách dorazili ke
křižovatce mezi obcemi Žihle a Podbořánky. Jízda se bohužel neobešla bez
komplikací. Francisco píchl duši, a tak se naše skupina rozdělila. Já (Viki), Kiki,
Zbyňda, Tonda a paní učitelka Hrůzová jsme pokračovali v cestě do Mariánské
Týnice, ostatní žáci s paní učitelkou Valešovou zůstali s Franciscem. Ukázalo se, že
měl v duši celkem čtyři díry! Dopadlo to tak, že mu matka přivezla nové kolo a
skupina po tomto zdržení zamířila rovnou do Kralovic.
My jsme už mezitím obdivovali Mariánskou Týnici. Objektem nás prováděla
milá paní průvodkyně, která vše doprovázela komentářem. Zmíním kupříkladu
figuríny oblečené do slavnostních kostýmů, kdy jsme hádali, k jaké příležitosti to asi
bylo. Moc se nám to líbilo. Po prohlídce si někteří nakoupili suvenýry a mohlo se
vyrazit do Kralovic. Zde jsme se znovu setkali s paní učitelkou Valešovou,
Franciscem, Tomášem a Matyášem. Každý uvítal 45minutový rozchod na oběd. Potom
jsme znovu nasedli na kola a přesunuli se ke kralovickému kostelu sv. Petra a Pavla.
Tady jsme si vyslechli povídání o jeho historii a také navštívili hrobku s mumiemi
členů rodiny Floriána Gryspeka, který v 16. století kostel renesančně přestavěl. Zhlédli
jsme i krátké video.
Čas rychle ubíhal a bylo třeba myslet na návrat. Pro Franciska přijel
pan školník, protože Franc píchl duši i u druhého kola. Vraceli jsme se
polními a lesními cestami se zastávkou u paní učitelky Břinkové, kde jsme
si do lahví doplnili pití. Ve Žďáru jsem se od skupiny oddělila, ostatní
dojeli do Jesenice.
Děkujeme paní učitelce Valešové a paní učitelce Hrůzové za hezký
výlet, moc jsme si ho užili.
Napsala Viktorie Vacková
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„Pohádky z našeho statku“ – tak se nazývalo představení Divadélka pro školy
z Hradce Králové, které v pátek 21. června přijelo zahrát dětem z prvního stupně naší
školy. Vystoupení dvou herců ve školní tělocvičně bylo velmi vtipné a posluchači se
dobře bavili. Vyprávění o pejskovi Voříškovi, co zapomněl štěkat, o beranu Matějovi,
který utekl a začal všechny trkat, nebo o lupiči kradoucím slepice každého rozesmálo.
Zábavné povídání doprovázely písničky a hra na kytaru.
Napsal Jakub Hlaváček, V. třída

Den dětí, jak známo, připadá na první
červen. Žáci osmé a deváté třídy ho však pro
nás (žáky prvního stupně) připravili v pondělí
24. června. Celé dopoledne tak připomínalo
táborovou pouť, kdy děti navštěvují různá
soutěžní stanoviště, kde za splněné úkoly dostávají žetony. Za ně si pak mohou
v obchůdku koupit zboží dle svého výběru. Soutěžních stanovišť bylo celkem deset:
1) STŘELBA
(VZDUCHOVKA)

6) CHŮDY

2)
FLORBAL

(KOPY NA BRÁNU)

7)
KROUŽKY

8) MÍČEK
NA ŠŇŮRCE

3) FOTBAL

4) KUŽELKY

5) SKOKY
V PYTLI

9) SLALOM

10) HODY
MÍČEM

Součástí programu byla rovněž ukázka vybavení sanitky záchranné služby
Medevac a poskytování první pomoci. A protože nám přálo i počasí, musel se první
den posledního týdne tohoto školního roku všem líbit.
Napsal Jiří Klementovič, V. třída

Soutěž probíhala od října do května a každý měsíc byla zaměřena na určité
téma. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií: 2. – 4. třída a 5. – 8. třída. V osmi kolech
se soutěže zúčastnilo 34 dětí, převážně z nižšího stupně. Nejmladším účastníkem,
který „vydržel až do konce“, byl Ondra Kondelík z 2. třídy. Nejvíce bodů nasbírala
Míša Burstová ze 4. třídy. Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za to, že byli
ochotni udělat něco „navíc“ – některé úkoly byly časově náročnější. O to více si vážím
těch, kteří zvládli všech osm kol. A na ty, kteří se chtějí o přírodě dovědět něco více i
v příštím školním roce, se těším v září.
Mgr. Vlastimila Knappová
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Vybírat z pěti disciplín mohli účastníci atletického závodu započítávaného do
Soutěže o nejaktivnějšího sportovce. V úterý 25. června se jich sešlo celkem 64.

KATEGORIE: 2010 + MLADŠÍ
JMÉNO – CHLAPCI
60 m
DÁLKA
František Šíma
Patrik Václavík
Jan Bouda
Václav Ptáček
Milan Döme
Miroslav Bláha
Tomáš Václavík
Tobiáš Kováč
Tobiáš Řezáč
Lukáš Pavlis
Václav Štercl

11,06
11,27
11,49
11,63
11,71
11,99
12,63
13,16
14,70

JMÉNO – DÍVKY

60 m

Štěpánka Danielová
Sofie Worofková
Nella Rezanková
Bella Oláhová
Nela Lazarová
Julie Kinštová
Julie Bešeneiová
Julie Danielová
Karolína Paveleková

12,27
12,65
12,70
12,90
13,11

KATEGORIE: 2009 – 2008
JMÉNO – CHLAPCI
60 m
Zdeněk Švandrlík
Lukáš Kougl
Matěj Kadeřábek
Josef Lieber
Ondřej Dlouhý
Jakub Hlaváček
Jan Štulík
Radek Ibl
Tomáš Polák
Matyas Naxera
Michal Rezanka
Dan Max Weber
Vojtěch Gasper
Adam Černohlávek

10,32
10,41
11,71
11,73
12,16

VÝŠKA

MÍČEK

800 m

17 m
300 cm
3 : 52
3 : 50
3 : 54
8m
255 cm
165 cm
245 cm
230 cm

DÁLKA

80 cm

VÝŠKA

MÍČEK

800 m

13 m
3 : 32
175 cm
165 cm
243 cm
300 cm
238 cm
200 cm

DÁLKA

5 : 21
5 : 16

VÝŠKA

MÍČEK

800 m
3 : 25
3 : 36

240 cm
20 m
27 m
14 m
12 m
10 m
12 m
11 m

300 cm
265 cm
220 cm
205 cm
178 cm
150 cm
115 cm
105 cm
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3 : 34
22 m
12 m

JMÉNO – DÍVKY

60 m

DÁLKA

Michaela Narovcová
Kateřina Kovářová
Kateřina Trpáková
Anna Herčíková
Laura Zelenková
Michaela Burstová
Nikola Kulíšková
Lucie Benešová
Tereza Dragounová
Markéta Rojíková
Eliška Hortová

9,77
10,28
10,28
11,45
11,53
11,70
12,46

340 cm
280 cm

VÝŠKA

MÍČEK

800 m

3 : 32
5 : 10
300 cm
280 cm
13 m
350 cm
280 cm
205 cm

125 cm
95 cm

VÝŠKA

4 : 46
10 m
13 m

KATEGORIE: 2007 – 2006
JMÉNO – CHLAPCI

60 m

DÁLKA

Jaroslav Ciesarik
Jan Kadlec
Jan Trpák
Robin Žebrakovský
Vlastimil Sojka

9,05
9,30
10,60

390 cm

JMÉNO – DÍVKY

60 m

DÁLKA

Tereza Procházková
Michaela Braunová
Eliška Pavlisová
Martina Jelínková

10,31

330 cm
300 cm
300 cm

MÍČEK

800 m

MÍČEK

800 m

22 m
13 m

3 : 59

MÍČEK

800 m

125 cm
320 cm
346 cm
287 cm

VÝŠKA

KATEGORIE: 2005 + STARŠÍ
JMÉNO – CHLAPCI

60 m

Dominik Lekeš
Francisco Čechman
Jaroslav Lazar
Roman Bešík
Zdeněk Konček
Tomáš Spurný
Matěj Duna
Jan Blaho

8,12
8,58

JMÉNO – DÍVKY

60 m

Viktorie Vacková
Vlasta Rácová

DÁLKA

475 cm
410 cm
356 cm

VÝŠKA

145 cm

145 cm
140 cm

DÁLKA

VÝŠKA

340 cm
315 cm

105 cm
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53 m
57 m
52 m
45 m
42 m
58 m
45 m
45 m

MÍČEK

2 : 26,5

2 : 26,0

800 m

Atletikou se uzavřel dlouhý seriál soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Ti, co se
dílčích soutěží poctivě zúčastňovali, dosáhli zpravidla na příčky nejvyšší. Pojďme se
tedy seznámit s našimi nejaktivnějšími sportovci.
KATEGORIE: 2010 + MLADŠÍ
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO
Václav Ptáček
Jan Bouda
František Šíma
Patrik Václavík
Lukáš Pavlis
Milan Döme

BODY
6

MÍSTO
1.

5

JMÉNO
Štěpánka Danielová

MÍSTO
1.

8

2.

7.

3.

BODY
31
22
21

MÍSTO
1.
2.
3.

Julie Danielová
Sofie Worofková
Isabella Tišerová

2.

4

BODY
13

3.

KATEGORIE: 2009 – 2008
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO
Lukáš Kougl
Dan Max Weber
Josef Lieber

BODY
38
33
18

MÍSTO
1.
2.
3.

JMÉNO
Lucie Benešová
Michaela Narovcová

Kateřina Trpáková

KATEGORIE: 2007 – 2006
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO
Jan Kadlec
Jaroslav Ciesarik
Vlastimil Sojka

BODY
36
19
18

MÍSTO
1.
2.
3.

JMÉNO
Tereza Procházková
Michaela Braunová

BODY
31
20

MÍSTO
1.
2.

11

3.

BODY
19
17
16

MÍSTO
1.
2.
3.

Anna Kudráčová
Eliška Pavlisová

KATEGORIE: 2005 + STARŠÍ
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO
Jaroslav Lazar
Tomáš Spurný
Roman Bešík
Matěj Duna
Dominik Lekeš

BODY
30

MÍSTO
1.

23

2.

22

3.

JMÉNO
Vlasta Rácová
Markéta Laubrová
Klára Prasková
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ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Do letošního 5. ročníku soutěže bylo zařazeno 14 dílčích soutěží, kterých se
alespoň jednou zúčastnilo celkem 114 soutěžících. Mezi nejaktivnější patřili: Lukáš
Kougl, Dan Max Weber a Jéňa Kadlec s dvanácti účastmi. Nejpočetněji zastoupenou
sportovní soutěží byla atletika – 64 dětí, nejméně Jesenický festiválek – 2 závodníci.
Nejčastější počet na jednotlivých soutěžích se pohyboval od 20 do 30 dětí. V letošním
roce byla nově zařazena lukostřelba (zakoupili jsme dva luky se šípy), která se setkala
s pozitivním ohlasem. Pochvalu si zaslouží všichni zúčastnění, zvláště pak děvčata z 9.
třídy, která se ujala organizace soutěže.
Mgr. Vlastimila Knappová
Školní indiánská stezka termínově spadá do samého závěru školního roku.
Letos připadla na středu 26. června 2019. Stezka vedla trasou značenou fáborky (start
i cíl v jesenickém autokempu) a zahrnovala celkem 13 stanovišť:
1/ LANO

2/ OŠTĚP A GRANÁT

4/ PLÍŽENÍ

5/ MORSEOVKA

8/ DOPRAVNÍ ZNAČKY

3/ HRADY A ZÁMKY
6/ KIMOVKA

7/ PAMÁTKY

9/ UZLY

10/ SAVCI

11/ OBVAZOVÁ TECHNIKA

12/ MYSLIVOST

13/ STŘELBA ZE VZDUCHOVKY (starší) A HODY ŠIŠKOU (mladší)
Družstva, kterých bylo celkem 29, tvořili 3 až 4 žáci. Za nesplněné úkoly nebo špatné
odpovědi se jim započítávaly trestné minuty. V horkém letním dopoledni si nejlépe
vedla tato družstva:
1. TŘÍDA
KOBRY

Miroslav Bláha, Vojtěch Čóka, Milan Döme, Lukáš
Kinský, Matyáš Popek

1 : 07,29

2. TŘÍDA
PONÍCI

Julie Kinštová, Jana Klementovičová, Isabella
Oláhová, Pavlína Žebrakovská

0 : 58,20

3. TŘÍDA
ŠTÍŘI

Jan Bouda, Matěj Kadeřábek, Jan Štulík, Laura
Zelenková

1 : 05,17

4. TŘÍDA
FOTBALISTI

Josef Lieber, Matěj Šika, Zdeněk Švandrlík, Petr
Vošahlík

0 : 54,52

5. TŘÍDA
NEJ ČTYŘKA

Lucie Benešová, Michaela Braunová, Kateřina
Halámková, Lukáš Kougl

1 : 02,00

6. + 7. TŘÍDA
TÉČKA

Eliška Pavlisová, Tereza Procházková

0 : 58,50

Na stanovištích a jako doprovod mladších ročníků pomáhalo 31 žáků ze 7. až 9. třídy.
Všichni si zaslouží poděkování za dobře odvedenou práci.
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Mýty severoamerických indiánů vyprávějí o Velkém
Stvořiteli či Velkém Duchu, který přivedl na svět lidi a
zvířata. V pověstech řady kmenů žila na zemi dříve zvířata
než lidé a zvířata také pomáhala lidem s příchodem na svět,
naučila je lovit a zakládat oheň.
Kmen od kmene se legendy liší, jedno mají však
společné: velkou úctu k přírodě a ke zvířatům zvlášť.
Přesvědčení, že každý člověk v sobě nese znaky „svého“
zvířete, vyjadřuje INDIÁNSKÝ HOROSKOP.
VYDRA (20. ledna – 18. února)
Vydra je symbolem naděje a změny k lepšímu. Její
totem přináší optimismus, elán, aktivitu a pracovitost. Má
rovněž silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Nesnese křivdu a neváhá se postavit na
obranu kohokoli i proti převaze
Životní překážky jsou pro vydru výzvou. Je silná, snadno navazuje vztahy a
jako vtipný společník je všude vítaná. Přátele v nouzi neopouští.
VLK (19. února – 20. března)
Totem vlka je spojován se severem, zimou a nocí. Je to tajemné zvíře, jehož
velkou sílu a pevný stisk zubů se nevyplácí podceňovat.
Lidé ve znamení vlka si cení lásky, ale touží i po nezávislosti. Umějí snít, jsou
dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Není však radno dostat vlka do situace, kdy se cítí
ohrožen. Pak neváhá dát svou sílu najevo.
SOKOL (21. března – 19. dubna)
Sokol je ztělesněním vzletu, symbolem vítězství. Na svých křídlech přináší
svobodu a záruku vysoké morálky. Lidé v něm narození bývají stateční a pohotoví,
schopní bleskové reakce. Nebojí se převzít iniciativu a postavit se do čela jako rození
vůdci. Sokol nesnáší přetvářku a lež. V takovém případě je velmi tvrdý.
BOBR (20. dubna – 20. května)
Indiáni věřili, že bobr vládne kouzelnou silou, která mu umožňuje stavět složité
stavby. Jeho schopnost přizpůsobit si prostředí vlastním potřebám je ohromovala.
Bobr je rozvážný, zručný, vynalézavý a maximálně efektivní. Všechny tyto schopnosti
mu slouží k dosažení zásadního cíle: bezpečného zázemí. To je často spojováno s
principem ženství a smyslem pro rodinu. Bývá šetrný a praktický.
JELEN (21. května – 20. června)
Jelen je ztělesněním tajemné lesní síly. Bývá spojován s posvátným Stromem
života. Umí být nehybný, tichý, moudrý a prozíravý pozorovatel. Působí vznešeně a
zároveň je velmi milý. Snadno se seznamuje. Dovede skvěle mluvit, je rozený
diplomat. Lidé z totemu jelena proto bývali často vyslanci indiánských kmenů při
mírových jednáních.
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DATEL (21. června – 21. července)
Datel je symbolem lásky, pokory, obětavosti a trpělivosti. S velkým nasazením
i sebezapřením usiluje o soulad a dobré vztahy. V indiánské tradici jde o nejjemnější
a nejtaktnější stvoření. Tyto vlastnosti činí z datlů skvělé partnery a rodiče.
LOSOS (22. července – 21. srpna)
Losos symbolizuje sílu osobnosti a nesmírnou energii. Mezi severoamerickými
indiány byli lidé z totemu lososa často náčelníky, vůdci válečných a loveckých výprav.
Věřili totiž, že tak jak lososa nic nezastaví na jeho cestě proti proudu dravé řeky, tak
i člověka zrozeného v jeho totemu nezastaví žádná překážka ani žádný nepřítel.
MEDVĚD (22. srpna – 21. září)
V indiánské tradici jde o nejposvátnější zvíře, symbol síly a neohroženosti.
Medvěd je rozvážný a trpělivý, svou sílu nijak nepředvádí. Člověka z totemu medvěda
nepoznáte na první pohled. Pokud se však probudí jeho skrytá síla, jdou všechny žerty
stranou.
Medvědí lidé mluví hlasem rozumu a logiky. Jsou praktičtí, což z nich dělá
oblíbené obchodní partnery. Pro své vlastnosti bývají skvělými učiteli a duchovními
vůdci. V atmosféře lásky se z nich stávají lidé plní laskavosti a štědrosti.
HAVRAN (22. září – 22. října)
Havran ztělesňuje v severoamerické indiánské kultuře diplomatické schopnosti.
Umí se výborně pohybovat ve velké skupině, cítí se v ní jistě a sebevědomě. Pokud je
od skupiny odtržen, může z něj vyrůst tichý a romantický tvor.
Havraní lidé si vše pečlivě promýšlejí a spěchat na ně s názorem či odpovědí
nemá smysl. Někdy váhají tak dlouho, že promarní chvíli vhodnou k činu. Ve vztazích
jsou upřímní, trpěliví a tolerantní.
HAD (23. října – 22. listopadu)
Had je symbolem pronikavé intuice a hloubavé moudrosti. V totemu hada se
rodili šamani.
Hadí lidé jsou obdařeni nadáním odhalit i ta nejskrytější tajemství. Jsou
neúprosně přímí, nedělají kompromisy. Dobro, nebo zlo, pravda, nebo lež. Nic mezi
tím. Pokud milují, pak zcela oddaně a navždy. Totéž žádají od partnera.
SOVA (23. listopadu – 21. prosince)
Sova je hlasatelkou ušlechtilých ideálů a symbolem moudrosti. Je mrštná,
obratná a nebojí se rizika. Rovněž se vyznačuje velkou pracovitostí a houževnatostí.
Souhrn těchto vlastností dělá ze sov skvělé vojáky, záchranáře, hasiče, lovce, ekology
a společenské aktivisty.
HUSA (22. prosince – 19. ledna)
Husa je symbolem energie, ctižádostivosti a obrovské píle. Chcete-li realizovat
nějaký projekt, zvolte si za společníka právě ji. I když nemá rychlý rozjezd, (vše
mnohokrát zváží a promyslí), je zárukou úspěchu.
Husy jsou zdatnými obchodníky a sportovci. Ke vztahu přistupují zodpovědně,
jen tak se citově neotevřou. Odměnou partnerovi je však jejich oddanost a bezpečný
domov.
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 23/2018-2019:
1.- OSMISMĚRKA
… pohádkách.

2.- ZAMALOVANÉ ČÍSLICE
53 – 28 = 25 → 5 + 8 = 13

1/ Indiánské pojmenování
července je:

2/ Telefonní číslo
Policie ČR je:

3/ Díváme-li se v noci na
hvězdu Polárku, hledíme:

a) měsíc vran
b) měsíc trávy
c) měsíc bouří (hromu)
d) měsíc lovu

a) 150
b) 155
c) 158
d) 185

a) na sever
b) na východ
c) na jih
d) na západ

4/ Cyklisté ve skupině jezdí po silnici
za sebou. Nejvyšší rychlost při tom je:

5/ Nejčastějšími příznaky úžehu jsou:
a) hyperaktivita a upovídanost
b) bolest hlavy, malátnost a žízeň
c) neodůvodněný pocit strachu
z přicházející bouřky
d) nepříjemně svědící pupínky

a) 10 km/h
b) 20 km/h
c) rychlost nejpomalejšího člena
d) rychlost nejméně 30 km/h

Jistý odsouzenec si má vybrat mezi třemi
místnostmi. První je plná plamenů, v druhé
číhají masoví vrazi na svou příští oběť a ve
třetí místnosti jsou lvi, kteří už dva roky
nežrali. Která místnost je pro odsouzence
nejbezpečnější?

SOUTĚŽNÍ KUPON
JMÉNO
TŘÍDA
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