
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: 

 EKOLOGICKÉ A SPORTOVNÍ 

AKTIVITY V PŘÍRODĚ – 6. TŘÍDA 

 NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

 SOUTĚŽ  

O NEJAKTIVNĚJŠÍHO 

SPORTOVCE 

 SOUTĚŽ  

„MŮJ ČAS“ 

 BUBNOVÁNÍ 

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 HUBERTSKÝ 

DEN 2019 

 SOUTĚŽ  

O NEJ… HOUBU 

 

 ČTENÁŘSKÁ  

SOUTĚŽ JESENÍČKU 
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ve vzpomínkách se k zážitkům z týdenního kurzu vždy rádi vracejí.   

EKOLOGICKÉ A SPORTOVNÍ 

AKTIVITY V PŘÍRODĚ - 6. TŘÍDA 

 Nikoho nepotěšilo, když jsme se 

v pondělí ráno probudili do deštivého 

počasí. Náš kurz právě začínal – a teď 

tohle! Museli jsme zrušit plánovanou 

jízdu na kolech a turistickou trasu podél 

Javornice a místo toho zajistit autobus, 

který by nás odvezl. Naštěstí nám velmi 

ochotně vyšel vstříc pan Vavřička. Déšť 

nás provázel i při cestě na Krakovec, 

kde jsme si prohlédli hrad a vyslechli 

zajímavosti z jeho historie. 

 Z Krakovce nás autobus dopravil do rekreačního areálu Pohoda ve Zvíkovci. 

Hned jsme zašli do krbem vytopené jídelny, kde nám přišla k chuti teplá polévka. 

Ubytovali jsme se a poté se vydali na krátkou procházku proti proudu Javornice. Za 

drobného deště jsme ji dvakrát překonali po lávkách, zahráli si frisbee, Hu-tu-tu-tu a 

vrátili se na večeři.   

Od pondělí 9. září do pátku 13. září 2019 se naši 

novopečení šesťáci zúčastnili ekologicko-sportovního 

kurzu na Zvíkovci, kde v minulosti utužovali vzájemné      

   vztahy v třídním kolektivu i jejich předchůdci. Z těch 

      jsou již většinou dospěláci, ale jak sami přiznávají, 
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 Večerní program patřil společné zábavě a veselým 

hrám, například oblíbené šátkované. Každý se dobře bavil, 

a protože se nikomu nechtělo končit, dopřáli jsme si ještě 

noční hru. Pak byla vyhlášena večerka.  

Napsali Jirka a Lukáš  

  

Vstávali jsme do chladného rána, 

ztuhlá těla rozhýbali při rozcvičce a pak se 

po snídani pustili do dopoledního programu. 

Byl upraven pro dvě skupiny, na které jsme 

se rozdělili. První šla trénovat střelbu ze 

vzduchovky, druhá se odebrala do terénu 

studovat listy stromů. Potom si obě skupiny své činnosti 

prohodily. 

 Po obědě a poledním klidu přišly ke slovu míčové 

hry a poznávačka vodních živočichů. V blízkém potůčku 

jsme ulovili například larvy chrostíků, blešivce, ploštěnky či larvy jepice a určovali je 

pomocí klíče. Podle zjištěných živočichů lze soudit, že voda v tomto potůčku je docela 

čistá. Našli jsme také skokana hnědého. Pohyb nám rozhodně nechyběl. Odpočinout 

jsme si mohli až při přednášce o obyvatelích lesa, kterou si pro nás připravil Ondra 

z IC LČR z Křivoklátu. Čas do večerky jsme vyplnili hrou „na slepou bábu“, při které 

jsme si opět užili spoustu legrace. 

Napsali Štěpán, Jéňa, Dan a Kuba  

 

     Spojení pěší turistiky s poznáváním přírody 

představuje výlet ke Skryjským jezírkům coby 

nezbytná součást ekologicko-sportovního kurzu. 

Tentokrát připadl na středu, což bylo vzhledem 

k vývoji počasí pochopitelné.  

 Cesta k uvedené lokalitě byla sice dlouhá, 

ale naštěstí s přestávkami. Jde však o krásné místo  

a také známé muzeum ve Skryjích mělo co nabídnout. 

Samozřejmě jsme uvítali i možnost nákupů v místním 

obchodě. Nakonec jsme se pustili do hledání zkame-

nělin trilobitů, v němž si nejlépe vedli Kuba a Eliška, 

protože jejich nálezy byly nejhezčí. To už ale každý 

pomýšlel na návrat. Zpět do tábora jsme dorazili kolem půl páté a 

do večeře v 18.00 se ještě stihli vykoupat v Berounce. Celkem 

jsme tento den zdolali 17 km a také spatřili mloka.  

 O večerní program se dnes staraly chatky číslo 3 a 4. Hrálo 

se lidské pexeso, ale nevynechali jsme ani testík o Křivoklátsku  

a trilobitech. Když se šlo po náročném dni konečně spát, nikdo 

neprotestoval.   

Napsaly Míša, Naty a Sára 
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Opět jsme vstávali do kruté zimy. Následovala rozcvička, hygiena a snídaně. 

Zhruba po půl deváté jsme se vypravili do lesa hledat výtrusné organismy a poznávat 

přírodu všemi smysly. Dostali jsme mističky a cestou sbírali vše, co se rozmnožuje 

výtrusy. Na kopci v lese došlo k zhodnocení našich „úlovků“. Druhově nejbohatší 

zastoupení měly houby a mechy. Zábavné bylo také hledání stromů pouze podle hmatu 

a rovněž naslouchání rozmanitým zvukům lesa. Nakonec jsme došli až na vyhlídku Na 

Plazích, odkud jsme viděli náš tábor a také kus včerejší cesty – Hradiště, Čilou apod. 

Asi po půlhodince jsme se vydali na zpáteční cestu, protože oběd se dnes vydával již v 

11.30.  

Po obědě pro nás přijel autobus a odvezl nás do kempu U Potůčků, kam za 

chvíli přivezli loďky. Jel s námi také děda Jirky, který nám pomáhal na řece s loděmi. 

Naším příštím úkolem bylo vrátit se na 

loďkách zpět do Zvíkovce. Chvíli jsme 

trénovali kormidlování a pádlování a řekli 

si o bezpečnosti na řece. Každý se na 

plavbu moc těšil. Jízdu po Berounce jsme 

si fakt užívali. Ani o legraci nebyla nouze. 

Nejvíc nás pobavilo, když Jirka a Naty 

Václavíková zajeli loďkou do větví.   

Plavbu jsme přerušili, když jsme si 

zašli prohlédnout kostelík svatého Petra a 

Pavla v Dolanech, kde jsme též posvačili. 



5 

 

Společně jsme se vyfotili a pak pokračovali 

v jízdě. V kempu Pohoda už na nás čekaly paní 

učitelky Peterová, Doležalová a Vodrážková, 

které nám pomohly přenést lodě pod jez. Rádi 

jsme se s nimi pozdravili a popovídali si. Do 

večeře jsme se ještě vykoupali v Berounce, 

zahráli si různé hry, například přehazovanou, 

frisbee, chodili po „sleklajně“ nebo házeli 

šipkou. Samozřejmě nemohl chybět shrnující 

testík a předávání diplomů v jídelně. Venku 

nás čekal ještě táborák a bobřík odvahy. Večerkou ve 23:00 náš předposlední den na 

Zvíkovci skončil. 

Napsala Miluše Vachtlová 
 

 „Pátek třináctého“ sice nezní moc dobře, ale nikdo si tím hlavu 

nelámal. Každý se už těšil domů, i když mu pobyt v kempu Pohoda 

přinesl spoustu nádherných zážitků. Ještě jsme však měli před sebou 

sportovní dopoledne, které prověřilo naši fyzičku v těchto disciplínách: 
 

 skok z místa       hod kládou 

 přetahovaná lanem  přehazovaná 

 štafeta 

Když sportovní pětiboj skončil, odebrali 

jsme se do jídelny na oběd (bramborová kaše 

s uzeným masem). Poté se dokončil úklid a do 

auta se naložila zavazadla. Nakonec jsme se 

rozloučili se svými hostiteli a ve dvou skupi-

nách se vydali na cestu domů.   

Napsaly Naty a Káťa 

Na kolech se nás vracelo šest včetně dvou učitelů. Místy jsme dělali krátké 

zastávky, tu nejdelší pak v Čisté u prodejny COOP. Každý si něco koupil, většinou pití 

nebo nanuky. Cesta dále pokračovala směrem na Velkou Chmelištnou, Svatý Hubert, 

Drahouš až do Jesenice. I když byl profil cesty poměrně náročný (pětkrát nahoru a 

dolů), všichni si jízdu na kole užívali. Ke škole jsme dorazili o hodinu a půl dříve, než 

se předpokládalo. Pro někoho si pak přijeli rodiče, někteří zamířili domů sami. Byla to 

skvělá projížďka i důstojná tečka za neméně skvělým kurzem.  

Napsal Jirka Klementovič 

POSTŘEHY 

Na mě nejvíc zapůsobil bobřík odvahy. Ve čtvrtek kolem jedenácté v noci jsme šli 

přes most na procházku, avšak zpět jsme se vraceli už v rámci bobříka. Svým 

podpisem na papíru jsme stvrzovali splnění zkoušky odvahy. Na vše dohlížel pan 

učitel Knapp a paní Šimpachová. Do tábora jsme se vraceli ve dvojicích.  
M. Vachtlová 

 

 

Ve čtvrtek jsme sbírali rostliny, které se 

rozmnožují výtrusy. Také jsme se plavili 

na loďkách. Všem se to náramně líbilo. 
J. Hlaváček 

 

O největší zážitek se mi postarali pavouci 

pod mou postelí. 
N. Václavíková 
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O pravdivosti závěrečné věty příspěvku Jirky Klementoviče svědčí i následující 

PŘEHLED OBLÍBENOSTI. Body u jednotlivých položek jsou hlasy, které děti udělily 

prostřednictvím čárek. 

OBLÍBENOST B.  OBLÍBENOST B.  OBLÍBENOST B. 
        

PŘEDNÁŠKA 17  PANÍ KUCHAŘKA 14  NA PLAZÍCH 13 

KRAKOVEC 14  PAN VEDOUCÍ 13  KRONIKA 10 

PŘEHAZOVANÁ 17  UBYTOVÁNÍ 13  ŽIVOČICHOVÉ 10 

HRY V LESE 13  JÍDLO 13  STŘELBA 15 

POLEDNÍ KLID 16  SPORT. PĚTIBOJ 16  TRILOBITI 13 

TESTÍKY 10  TÁBORÁK 12  KOUPÁNÍ 11 

PŘÍRODA 12  ROZCVIČKY 9  SKRYJE 14 

VEČERNÍ HRY 15  KÁNOE 17  BOBŘÍK 13 

 

BODOVÁNÍ ÚKLIDU 

CHATKA 
BODY 

CELKEM MÍSTO 
10. 9. 11. 9. 12. 9. 

1 7 7,5 7 5 4 7 37,5 5. 

2 10 10 8 9 9,5 9 55,5 2. 

3 10 9,5 9 9,5 9 10 57 1. 

4 8,5 8 8 7,5 9 6 47 4. 

5 10 8,5 7 7 9,5 7 49 3. 

 

HODNOCENÍ KURZU 

   Letošního 16. ročníku kurzu ekologické a sportovní aktivity v přírodě pro 

šestou třídu se zúčastnilo 16 žáků. Jelikož v pondělí pršelo, odjeli jsme na kurz 

autobusem (pan Vavřička), se zastávkou na Krakovci, kde jsme měli objednanou 

prohlídku. Cena kurzu 1 300,- Kč se nám zvedla na 1 514,- Kč hlavně kvůli pondělní 

autobusové dopravě, se kterou jsme původně nepočítali. Sportovní program zajišťoval 

Pavel Knapp, ekologické aktivity probíhaly v režii Vlastimily Knappové a Jana 

Šimpachová  řešila zdravotní problémy a pomáhala s dětmi. 

Také v letošním roce jsme byli ubytováni v kempu Pohoda na břehu Berounky. 

Stravování probíhalo v jídelně, děti dostávaly jídlo 5krát denně, pitný režim byl 

zajištěn. Jídlo všem chutnalo a bylo ho dost. K ubytování sloužily chatky se čtyřmi 

postelemi s prostěradly.  

   Každý den jsme postupovali podle předem stanoveného plánu. Po budíčku 

následovala rozcvička, pak dopolední program, po poledním klidu odpolední program 

a večer patřil hrám a testíkům. Ve středu jsme podnikli celodenní pěší výlet po CHKO 

Křivoklátsko (17 km) a ve čtvrtek odpoledne sjeli na kanoích řeku Berounku (asi 10 

km). Večer byl bobřík odvahy a táborák. V pátek dopoledne měly děti na programu 

sportovní pětiboj.  
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Po zhodnocení kurzu jsme se vydali na zpáteční cestu: část na kolech (rodiče 

dovezli čtyřem dětem kola), ostatní jeli autobusem a vlakem, anebo je odvezli rodiče. 

Kolaři dorazili ke škole v půl čtvrté, ostatní děti již v půl třetí.   

Počasí nám opět velmi přálo (kromě pondělí), program jsme splnili. Děkuji 

rodičům Jirky a Lukáše za zajištění dopravy zavazadel a kol z kurzu. Poděkování patří 

též dědovi Jirky Klementoviče za pomoc při sjíždění řeky a dále lesnímu adjunktovi 

Ondrovi z IC Lesů ČR Křivoklát za zajímavou přednášku o myslivosti. Velké 

poděkování náleží rovněž majiteli kempu Pohoda Martinovi Veselému za vstřícnost a 

ochotu při zajišťování chodu kurzu, majiteli firmy Dronte, který nám za výhodných 

podmínek zapůjčil kánoe, a krakoveckému kastelánu Jiřímu Sobkovi.  

    Nejpořádnější z děvčat byly Natálie Kuncová a Káťa Halámková, z kluků Jirka 

Klementovič a Lukáš Kougl. Ve vědomostních testících si nejlépe vedli Jirka 

Klementovič, Míša Braunová, Kristýna Řezáčová a Miluška Vachtlová. Nejlepším 

střelcem se stal Jirka Klementovič. 

         Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným. Kurz probíhal ve velmi v přátelské 

atmosféře. Děti byly ukázněné a do všech aktivit se se zájmem zapojovaly.  

Mgr. Vlastimila Knappová – vedoucí kurzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policejní loď pluje kolem malého ostrůvku. Kapitán se dívá dalekohledem a vidí, jak 

po břehu pobíhá a zoufale mává otrhaný, zarostlý muž.  

„Nevíte, kdo to je?“ ptá se prvního důstojníka.  

„Nemám tušení, pane kapitáne, ale každý rok, když tudy projíždíme, vždycky takhle 

vyšiluje.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Při štědrovečerní večeři se ptá Pepíček svého 

otce: „Tati, máš v krku kost?“  

„Nemám, synku.“  

„A na čem ti tedy drží hlava?“ 
 

Přijde trpaslík do knihovny a ptá se knihovnice: 

„Máte nějakou knížku o diskriminaci 

trpaslíků?“ 

„Horní police.“ 
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   Nový ročník populární soutěže O nejaktivnějšího sportovce začal atletickým 

čtyřbojem ve čtvrtek 19. 9. 2019. Podívejme se společně na přehled výsledků. 

KATEGORIE: 2011 + MLADŠÍ  

JMÉNO – CHLAPCI 60 m 600 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

Tobiáš Řezáč 14,44 4:41 190 6 11 
 

JMÉNO – DÍVKY 60 m 600 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

Karolína Pavelková 13,05 3:52 240 12 4 

Julie Danielová 14,50 4:00 210 11 9 

 

KATEGORIE: 2009 – 2010   

JMÉNO – CHLAPCI 60 m 600 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

David Rampas 10,70 2:40 320 20 5 

Jan Bouda 11,30 3:00 300 21 7 

Ondřej Dlouhý 12,60 4:25 240 17 12 
 

JMÉNO – DÍVKY 60 m 600 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

Kateřina Trpáková 10,10 2:24 340 15 5 

Kateřina Kovářová 10,10 2:31 334 15 7 

Štěpánka Danielová 13,42 3:45 255 13 12 

Karolína Blahová 13,85 5:10 225 12 16 

 

KATEGORIE: 2007 – 2008   

JMÉNO – CHLAPCI 60 m 600 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

Dan Max Weber 10,26 2:44 280 25 8 

Jan Trpák 10,5 2:31 295 23 9 

Lukáš Kougl 10,68 3:05 345 24 10 

Vlastimil Sojka 12,30 3:50 265 26 13 
 

JMÉNO – DÍVKY 60 m 600 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

Lucie Benešová 9,7 2:40 375 15 7,5 

Michaela Narovcová 9,45 2:44 360 15 8,5 

Tereza Procházková 9,99 2:41 327 23 9 

Eliška Pavlisová 11,13 3:09 270 19 14 

Michaela Braunová 12,06 3:14 260 15 18,5 

Martina Jelínková 12,40 3:33 180 10 22 
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KATEGORIE: 2006 + STARŠÍ   

JMÉNO – CHLAPCI 60 m 800 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

Tomáš Spurný 8,15 2:30 462 59 5 

Martin Spielberger 8,40 2:30 460 49 10 

Matěj Duna 8,30 0 432 46 17,5 

Jaroslav Lazar 8,50 0 420 52 18 

Matyáš Finta 9,20 4:51 410 52 18,5 

Jaroslav Ciesarik 8,80 3:09 400 36 21 

Dan Kinský 9,70 0 385 40 27,5 

Vladimír Bouda 10,56 4:21 255 33 30 

Petr Pošta 10,10 0 310 19 32,5 

Richard Dulaj 11,00 0 0 0 40 
 

JMÉNO – DÍVKY 60 m 800 m DÁLKA MÍČEK BODY 
      

Kristýna Rampasová 9,45 3:47 270 22 4 

 

 
 

Sport je přínosem pro tělo i duši. V pátek 20. 

září si s chutí zasportovali žáci školní družiny, a to 

v těchto disciplínách „na čas“: 

- stavění kuželek 

- běh s míčkem na pálce 

- chůze po laně 

Děti se opravdu snažily. Odměnou jim byla nejen drobná sladkost, ale hlavně 

radost z veselého soutěžení. A zde jsou naši vítězové:  

KUŽELKY  PÁLKA + MÍČEK  PROVAZ 
     

1. Štěpánka Danielová  1. Pavlína Žebrakovská  1. Matyas Naxera 

2. Laura Zelenková  2. Adam Chochola  2. Nikola Vaicová 

3. Adam Chochola  3. Nella Rezanková  3. Pavlína Žebrakovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vychovatelky ŠD 
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Každý z nás má rytmus v sobě a rád se občas nechá rytmem ovládnout. Skvělou 

příležitostí k takovému uvolnění je skupinové bubnování, které pomáhá rozvíjet 

hudební sluch, navozuje kolektivní souznění a rozvíjí představivost. Pozitivní účinek 

této aktivity jsme si mohli ověřit v pondělí 23. 

září, kdy k nám do školní družiny přijeli pan 

Jareš a paní Ivana.    

Děti se posadily na koberci do kruhu a 

řídily se pokyny paní Ivany. Ta jim nejprve 

rozdala barevné trubky, se kterými zkoušely 

rytmická cvičení. Teprve potom přišly na řadu 

bubínky. To bylo něco pro děti! Do akce se 

vrhly s velkým elánem. Když vše skončilo, 

čerstvé a silné dojmy naprosto převážily nad 

únavou z usilovného bubnování.     

Vychovatelky ŠD 

 

Tradici Hubertského dne si žáci 1. až 6. třídy naší školy připomněli v úterý 24. 

září. Přestože počasí nebylo akci příliš nakloněno (chvílemi se z oblohy spustil déšť), 

zaměstnanci Lesů ČR se překonali. Pro děti připravili bohatý program, za který si 

zaslouží velké poděkování.  

Na Sv. Hubert se jednotlivé třídy 

vydaly pěšky se svými učiteli. Pro ty 

starší připravila paní učitelka Knappová 

soutěž v poznávání hub, s níž jí na trase 

pomáhaly dívky z 9. třídy, autorky tohoto 

článku. Hlavní program se však odehrával 

v okolí loveckého zámečku. Příchozí 

nejprve přivítala dvojice žen fanfárou na 

lesní roh a poté je informovala o akcích, 

které jsou pro ně připraveny.  

Začínalo se okružní cestou podle 

fáborků, kde zhruba po sto metrech čekala 

na děti projížďka s nádherným černým koníkem Gulliverem. Taková atrakce hned na 

úvod! Děti byly nadšené a těšily se na další překvapení. Užívaly si je na celkem osmi 

stanovištích – viz tabulka: 

1. Plody 

podzimu 

2. Poznávání stromů 

podle listů, jehličí  

a dřeva 

3. Zastávka  

u včeliček – 

s ochutnávkou medu 

4. Máš odhad? 

Která přírodnina k čemu 

patří?  

5. Výcvik 

loveckého 

psa 

6. Lovecká vášeň – 

poznávání zvířecích 

stop  

7. Ptačí svět – 

poznávání ptačích 

druhů 

8. Bystré oko – střelba 

vzduchovkou  

na siluetu zvířete 
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Na každém stanovišti dostávaly děti 

razítko do osobní kartičky, kterou si předtím 

vyzvedly na startu. „Poznávačka“ skončila  

u loveckého zámečku. Než se děti pustily do 

plnění dobrovolných dovednostních aktivit, 

vybraly si drobnou odměnu za absolvování 

trasy (přívěsky, propisky, barevná ohebná 

pravítka, …) a poté občerstvení v podobě 

balené vody, tatranky a špekáčku (či sekané) 

na opékání na ohni. Bylo znát, že si to každý 

užíval.  

Cesta zpět do Jesenice sice postrádala kouzlo pěší procházky, doplněné o sběr 

kaštanů v jírovcové aleji, ale návrat autobusem ulevil nejmladším dětem a napravil 

časové manko způsobené deštěm. Přeháňky však v žádném případě nepokazily dojem 

ze skvělého Hubertského dne! 

Napsaly Marie Duchková a Vlasta Rácová, IX. třída 

 

 

Mykologické výstavy a soutěže se pomalu stávaly v Jesenici pravidlem a těšily 

se velkému zájmu jak z řad dětí, tak i jesenické houbařské veřejnosti. Vloni nám 

houby nerostly a letos si užíváme houbařských žní. Bohužel se nám nepodařilo zajistit 

odborníka (Michal Polata je nemocen), takže jsme uspořádali alespoň soutěž O Nej… 

houbu.  

To Nej… mohl každý pojmout po svém. Největší, nejokousanější, nejčervivější, 

nejzvláštnější… Celkem se nám ve škole sešlo 28 hub, častěji celých houbových 

dekorací. Asi nejzajímavějším „úlovkem“ byl květnatec Archerův, který našla Vlasta 

Rácová v okolí Krt, zajímavý byl také nález stročka trubkovitého, který přinesla Míša 

Burstová z hubertských lesů.  

Vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 2. 10. v pracovně přírodopisu. Hlasování 

se zúčastnilo 139 dětí a zaměstnanců školy. Nejvíce hlasů, a to 52, získala houbová 

dekorace děvčat z 5. třídy: Kačky Trpákové, Kačky Kovářové a Emči Casasové. S 31 

hlasy obsadila 2. místo Janina Klementovičová ze 3. třídy a na pomyslný bronzový 

stupeň vystoupali hned tři soutěžící: Vlasta Rácová z 9. třídy a Tereza Procházková 

s Eliškou Machovou ze 7. třídy. Ostatní obdrželi čestné uznání či diplom za účast.  

Houbám byly věnovány i úkoly, které plnili páťáci a šesťáci cestou na Hubert. 

Z „pětky“ si nejlépe vedla dvojice Míša Burstová a Míša Narovcová se dvěma chybami, 

z 6. třídy byli nejlepší Kuba Hlaváček a Jirka Klementovič se čtyřmi chybami.    

A aby nebylo hub málo, i první kolo soutěže Od podzimu do jara se věnuje 

houbařské problematice. Otázky budou viset na nástěnce v pavilonu A do pondělí 7. 

10. Soutěžící mohou používat houbařské atlasy, které jsou jim k dispozici, a vyplněné 

kartičky odevzdají do připravené krabice.    

Děkuji všem účastníkům za „houbičky“ a Majdě Duchkové a Vlastě Rácové za 

pomoc.  

Mgr. Vlastimila Knappová 
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3.- HISTORICKÝ KVÍZ – KAREL IV.  

1a) 1316   2a) Eliška Přemyslovna  3c) Václav 

4a) Lucemburků  5b) Blanka z Valois   6b) 4 manželky 

7b) Karlštejn   8b) Anglickou královnou  9a) Zápal plic 

4.- V CUKRÁRNĚ  

Eliška totiž na pult položila 20 Kč v několika mincích. Bylo tedy jasné, že chce velkou 

zmrzlinu. Martina položila na pult jen jednu minci v hodnotě 20 Kč. Proto mohla chtít 

buď malou zmrzlinu a 10 Kč nazpět, anebo velkou zmrzlinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANKY Z ČÍSLA 1/2019-2020: 

1.- DETEKTIV ŠTIKA  

Detektiv Štika si všiml, že v popelníku se objevily zbytky 

vykouřených cigaret a že knihy na stole mají obrácené 

hřbety. 

2.- LOGICKÁ ÚLOHA  

Eva 3. podlaží 4. třída 

Jana 5. podlaží 1. třída 

Karel 4. podlaží 5. třída 

Petr 1. podlaží 3. třída 

Zdeňka 2. podlaží 2. třída  

Sečti čísla ve zvýrazněných 

polích sudoku a součet nám 

napiš. 

 Alice má před sebou plnou 

sklenici čaje. Vypije polovinu 

a dolije sklenici až po okraj 

mlékem. Potom vypije jednu 

třetinu a opět dolije mlékem. 

Nakonec vypije jednu šestinu, 

doplní naposledy mlékem a 

všechno vypije.  

Kolik čaje a kolik mléka Alice 

vypila? 

/Z učebnice M7/ 

 


