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Šplhem na tyči v únoru (viz Jeseníček č. 9 – 2019/2020) předčasně skončila 

soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Více se již bohužel nestihlo, protože došlo 

k uzavření škol. A tak se vítězi stali žáci, kteří se soutěže účastnili hned od začátku. 

Zde přinášíme jejich jména: 

KATEGORIE: 2011 + MLADŠÍ 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

Tobiáš Řezáč 7 1. Julie Danielová 9 1. 

František Šíma 4 2. Karol. Paveleková 4 2. 
  

KATEGORIE: 2010 – 2009 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

David Rampas 18 1. Kateřina Trpáková 15 1. 

Josef Lieber 11 2. Kateřina Kovářová 13 2. 

Jan Bouda 10 3. Michaela Burstová 10 
3. 

  
  

Natálie Černá 10 
 

KATEGORIE: 2008 – 2007 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

Dan Max Weber 17 1. Mich. Narovcová 16 
1. 

Lukáš Kougl 13 2. Lucie Benešová 16 

Jan Kadlec 9 3. Tereza Procházková 14 2. 

  
  

Michaela Braunová 6 3. 
 

KATEGORIE: 2006 + STARŠÍ 

CHLAPCI 

 

DÍVKY 

JMÉNO BODY MÍSTO JMÉNO BODY MÍSTO 

Martin Spielberger 19 1. Martina Laubrová 7 1. 

Tomáš Spurný 10 2. Dominika Svašková 5 2. 

Jaroslav Lazar 9 3. 
  

 
 

 

 

V minulém školním roce 2019/2020 probíhala opět přírodovědná soutěž Od 

podzimu do jara. První kola byla zveřejňována na nástěnce školy – jednalo se většinou 

o poznávačky  organismů – např. hub, dřevin apod. Soutěžící měli k dispozici klíče či 

atlasy k určování. Od března, kdy v důsledku virové pandemie zůstaly děti doma, 

dostávali soutěžící zadání úkolů prostřednictvím internetu.  
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Celkem se devíti kol zúčastnilo 

33 soutěžících ve dvou kategoriích:  

1. – 5. třída (19 účastníků, 11 z 5. třídy, 

nejmladší prvňák František Pecka) a 
6. – 9. třída (14 účastníků, 8 z 6. třídy). 

Pouze necelá polovina z nich však 

vydržela až do závěrečných kol. 

S organizací soutěže pomáhala děvčata z 9. třídy, zpočátku Klárka Prasková 

s Markétkou Laubrovou, později Vlasta Rácová a Majda Duchková, za což si zaslouží 

pochvalu.  

Nejlepší z obou kategorií byli odměněni diplomy a drobnými cenami:  

1. – 5. TŘÍDA  6. – 9. TŘÍDA 
   

1. Michaela Burstová 

2. Petr Makovský 

3. Vlastimil Sojka 

4. František Pecka a Jan Černohlávek 

 

1. Eliška Hortová 

2. Jan Trpák 

3. Michaela Braunová 

4. Jakub Hlaváček 

5. Jiří Klementovič 
 

Věřím, že většina se zúčastní i letošního ročníku. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zúčastněte se 3. MAPOVY LOTERIE a vyhrajte 

výjimečnou jazykovou deskovou hru YPSILONIE – 

Cesta do vyjmenované země. Co je vaším úkolem? 

Vyluštit zvířátkovou doplňovačku z druhého čísla 

Mapovin (str. 6), informačního zpravodaje projektu 

MAP ORP Rakovník II. Jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout ve formátu PDF 

z internetové stránky http://www.maprakovnicko.cz/mapoviny-1/. Tajenku je třeba poslat 

do 15. 10. na adresu mezlova@mas-rakovnicko.cz (telefon 736 287 148). Vyhlášení 

výsledků proběhne 20. 10. 2020.  

http://www.maprakovnicko.cz/mapoviny-1/
mailto:mezlova@mas-rakovnicko.cz
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Ráno před osmou hodinou jsme se (žáci šesté třídy) sešli u školy. 

Bylo pondělí 7. září a začínal náš ekologicko-sportovní kurz. Někteří 

měli s sebou jízdní kola, jiní se dostavili bez nich.  

Cyklisté vyjeli směrem na Oráčov. Cesta se obešla bez problémů, 

nemíjeli nás žádné kamiony, zato jsme potkali paní učitelku Šikovou, 

která ještě nedáno učila na naší škole. Trasa dále pokračovala přes 

Klečetné, Řeřichy a Václavy do Zavidova, kde jsme si koupili nanuky. Krakovec, dílčí 

cíl výpravy, byl na dosah. 

Na Krakovci se nás ujala paní průvodkyně a věnovala se nám téměř dvě hodiny. 

Vysvětlila nám rozdíl mezi hradem a zámkem a rovněž zmínila, že Krakovec před-

stavoval nejpohodlnější bydlení ve 14. století. Prohlédli jsme si studnu, věž, sklep a 

také jsme se podepsali.  

Od hradu se již nejelo po silnici, nýbrž 

lesem podél potoka Javornice. Bylo to docela 

drsné – samé bahno a brody, ani jsme je 

nepočítali. Každý se už těšil, až dorazíme na 

Zvíkovec, kde už na nás čekali. Ubytovali 

jsme se ve známém kempu Pohoda a hned se 

šli vykoupat. Není divu, že se po první večeři 

(rizoto) jen zaprášilo!    

Večerní program ovládla hra BINGO 

a tvorba erbů. To nám vydrželo až do večerky.  

Spát jsme šli ve 22
00

 hodin plni nových dojmů. Napsaly Emča a Katka 
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První noc byla dobrodružná, protože nám něco škrábalo na dveře 

a vzbudilo nás to. Pak jsme ale 

zase usnuly (dívky) a spaly až 

do nástupu na rozcvičku v 7
30

.  

Po dobré snídani (párek 
s hořčicí a chlebem) se šlo střílet 

ze vzduchovky a pak na poznávačku dřevin. 

Nejlepší střelcem se stala Míša Narovcová. 
Odpoledne jsme naopak strávili lovem vodních 

živočichů. Objevili jsme nymfu jepice, schránky chrostíků a ploštěnky. Marek navíc 

našel dva hřiby.  

Večer jsme si vyslechli povídání o lesích v České republice. Přednášel nám pan 

Pecha, který pak s námi hrál hry o zvířátkách. Když bylo po všem, vyčistili jsme si 

zuby a šli spát. 

Napsaly Míša a Míša 

 Kdo by se netěšil na kánoe? Ty jsme si užili právě dnes – ve 

středu 9. září. Nejprve se cestovalo autobusem do kempu U Potůčků na 

břehu Berounky, odkud se jednotlivé posádky vracely po řece zpět do 

tábora. Cestou jsme zastavovali u jezů, kde bylo třeba lodě přenášet, a 

také u kostelíku, kde jsme též s chutí 

posvačili. Plavbu na kánoích si každý 

z nás parádně užil! 

 Večer jsme měli chvíli volno. 

Aby té vody nebylo málo, mohli jsme 

se ještě vykoupat v Berounce. I tak 

zbyl čas na různé hry, například 

házenou. Spát se šlo ve 22
00

 hodin.   

Napsali Pepa a Vlastík 

 

Hlavním bodem 

dnešního dne byl celodenní pěší výlet do přírodní rezervace „Skryjská 

jezírka“. Rezervace se nachází v údolí Zbirožského potoka nedaleko 

obce Skryje a spadá pod Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko.  

Vyrazili jsme v 10
00

 hodin a svačinu (řízek s chlebem, 

jablko a sušenku) si dopřáli už v cíli cesty. Skryjská jezírka 

tvoří dvě malá jezírka na Zbirožském potoce, který je přítokem 

řeky Berounky. Je to krásné místo, jež turisti rádi vyhledávají. 

Když jsme ho opouštěli, dávala nám paní učitelka poznávačku 

rostlin. Určovali jsme kupříkladu pohanku obecnou, mrkev, 

krvavce či pryskyřník.   

Každý návštěvník Skryjí by měl navštívit zdejší muzeum 

trilobitů. Nese jméno jednoho z nejslavnějších archeologů v 

historii českých zemí Joachima Barranda.  
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Byl to sice Francouz, ale celosvětově proslul průzkumem geologických útvarů a 

zkamenělin právě ve středních Čechách. Muzeum jsme navštívili i my a poté se vydali 

na nedaleké naleziště trilobitů. Skoro každý něco našel. Za mostem jsme si v hospůdce 

koupili párky v rohlíku a pak už zamířili zpět do tábora. Malou zastávku jsme ještě 

udělali na krásné přírodní vyhlídce. Ten pohled na krajinu stál opravdu za to! 

Večer se zapálil táborový oheň, u kterého jsme si sdělovali své zážitky, dávali si 

hádanky a vyprávěli vtipy. Když byla zábava v nejlepším, vyhlásili učitelé bobříka 

odvahy. Na noční stezku si troufli skoro všichni. Teprve potom se šlo spát. 

Napsali Marek a Míša B. 

 

Tentokrát proběhl budíček bez rozcvičky. Byl to náš poslední den 

na Zvíkovci. Dopoledne jsme soutěžili, rozděleni do tří skupin – modré, 

červené a zelené. Sportovní disciplíny tvořily štafeta, hod kamenem, 

přetahování lanem, skoky a přehazovaná.  

Po obědě jsme si sbalili zavazadla, 

uklidili a rozloučili se s personálem, který 

se o nás staral. Bylo to tady super! Do 

Jesenice jsme se vrátili kolem páté hodiny 

odpoledne.  

Napsaly Emča, Katka a Áďa 

 

HODNOCENÍ KURZU 

Letošního 17. ročníku kurzu ekolo-

gické a sportovní aktivity v přírodě pro 6. 

třídu se zúčastnilo 13 žáků z celkového 

počtu 25 dětí ve třídě – důsledek virové pandemie! Sportovní program zajišťoval Pavel 

Knapp, ekologické aktivity probíhaly v režii Vlastimily Knappové a Petra Hrůzová 

řešila třídní záležitosti a pomáhala s programem.    

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

Stravování probíhalo v jídelně, děti dostávaly jídlo 5x 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, potom dopolední 

program, po poledním klidu odpolední 

program a večer patřil hrám a testíkům. 

Ve středu odpoledne jsme sjeli na kanoích 

Berounku (přibližně 10 km) a ve čtvrtek 

podnikli celodenní pěší výlet po CHKO 

Křivoklátsko (asi 16 km). Večer proběhl 
bobřík odvahy a zapálil se táborák. V pátek 

dopoledne měly děti na programu ještě 

sportovní pětiboj.  
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Mezi nejoblíbenější aktivity děti zařadily sjezd řeky na kánoích, celodenní výlet 

do Skryjí, táborák, sportovní pětiboj a koupání v Berounce. Musím dodat, že nejméně 

pět bodů získaly všechny aktivity. Letos jsme zvolili cestu z Krakovce na Zvíkovec 

údolím Javornice, neboť bylo poměrně sucho. Kolaři byli nakonec velmi spokojení, i 

přes drobné pády do vod Javornice…  

Po zhodnocení kurzu jsme se vydali 

na zpáteční cestu: část na kolech, ostatní 

jeli autobusem a vlakem, anebo je odvezli 

rodiče. Kolaři dorazili ke škole v půl páté, 

ostatní děti již v půl třetí.   

Počasí nám opět přálo, program 

jsme úspěšně splnili. Děkuji rodičům Báry 

Koudelové a firmě DROPS za zajištění 

dopravy zavazadel na kurz a z kurzu. 

Poděkování patří též lesnímu Miroslavu 

Pechovi mladšímu z IC LČR Křivoklát za 

zajímavou přednášku o lesní zvěři. Velké poděkování náleží rovněž majiteli kempu 

Pohoda Martinovi Veselému za vstřícnost a ochotu při zajišťování chodu kurzu    

a krakoveckému kastelánu Jiřímu Sobkovi za zajištění prohlídky hradu. 

   Žádné zdravotní problémy jsme neřešili.  

    Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným. Kurz probíhal ve velmi přátelské 

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

že tak v malém počtu… 

V. Knappová, vedoucí kurzu 

 

 

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr – tato jména 

z historie populární hudby už nikdy nezmizí. Patří totiž členům anglické rockové 

kapely The Beatles, o které nám ve čtvrtek 24. 9. 2020 přišel vyprávět pan Dan 

Kubica, výborný muzikant a znalec této skupiny.  

Přednáška byla určena žákům druhého stupně. Všichni se sešli v tělocvičně 

s nezbytnými rouškami na ústech. Protože nás to omezovalo v odpovědích na otázky, 

tipovali jsme odpovědi hlasováním. Hodně jsme se toho dozvěděli – třeba to, že 

v samých začátcích hledala skupina 

nějaké místo, kde by mohla zkoušet, že 

jim potom svou pomoc nabídl jejich 

budoucí manažer Brian Epstein a že se 

nakonec The Beatles stali nejúspěšnější 

kapelou na světě. Poslechli jsme si i pár 

živých písniček, mezi nimiž nemohla 

chybět skladba Yesterday, kterou si 

někteří potichu zazpívali společně 

s muzikantem. Bylo to moc pěkné. 

Napsal Matyas Naxera, VI. třída   
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DODATEK 

Uvedený program je vícedílným projektem chomutovské hudební agentury 

FORREST GUMP. V jeho první části, jíž jsme se ve čtvrtek zúčastnili, zazněly tyto 

písně z repertoáru skupiny The Beatles: 

 Do you want to know a secret (Please, please me) 

 All my loving (With the Beatles) 

 Things we said today (A hard day´s night) 

 Eight days a week (Beatles for sale) 

 Yesterday  (Help) 

 Nowhere man (Rubber soul)  

 

 

Také první stupeň se ve čtvrtek 24. 9. 2020 zúčastnil 

hudebního vystoupení ve školní tělocvičně. Nejprve jsme si 

zazpívali upravenou dětskou píseň „3 citrónky“, potom „Rána 

v trávě“, „Buráky“, „Sotva se narodíš“, „Holka modrooká“, „Ukolébavka“ a nakonec 

písničku „Kozel“. Bylo to moc hezké představení. 

Napsala Laura Zelenková, V. třída 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejce volá náhodně případnému zákazníkovi. Na druhém konci se ozve velmi tichý 

hlas, který zjevně patří nějakému dítěti. 

Prodejce: „Dobrý den, mohl bych prosím mluvit s majitelem?“ 

Dítě zašeptá: „Nemohl, tatínek má teď práci.“ 

„Mohl bych tedy mluvit s tvou maminkou?“ 

„Nemohl, také má teď práci.“ 

„A co nějaký tvůj starší sourozenec?“ 

„Oni mají všichni práci.“ 

Prodejce to nechce vzdát: „Je tam ještě někdo,  

s kým bych mohl mluvit?“ 

„Ano, je tady policie.“ 

„Policie? Co tam všichni dělají?“ 

„Hledají mě.“ 

 

 

 

 

Maruška děkuje dědovi: „Dědečku, 

moc ti děkuji za housle, cos mi dal 

vloni k Vánocům. Byl to nejlepší 

dárek, jaký jsem kdy dostala!“  

„Vážně?“ neubrání se děda údivu.  

Maruška radostně přikývne: „Ano! 

Pokaždé, když na ně začnu hrát, dá 

mi máma dvacku, abych s tím zase 

přestala.“ 

 

„Lojzíku,“ ptá se otec syna, „víš, jaký je rozdíl mezi náhodou a neštěstím?“ 

„Vím, tati. Náhoda je, když najdu žákovskou knížku já, a neštěstí je, když ji 

najdeš ty.“ 
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Einsteinova hádanka je v podstatě logická úloha, 

kterou údajně vymyslel v minulém století mladý 

Albert Einstein (1879 – 1955). V této souvislosti 

se uvádí, že pouze dva lidé ze sta jsou schopni 

jeho úlohu vyřešit. Každopádně to můžete zkusit, 

a pokud se vám to podaří, pak klobouk dolů. Když 

ne, zkuste to s pomocí Jeseníčku. 
 

ZADÁNÍ: 

1) Je pět domů, z nichž každý má jinou barvu.  

2) V každém domě žije osoba odlišné národnosti. 

3) Každá z těchto pěti osob pije svůj vlastní nápoj, kouří svou značku cigaret a chová 

své oblíbené zvíře. 

4) Nikdo nepije stejný nápoj, nekouří stejnou značku cigaret a nechová stejné zvíře 

jako ostatní. 

VÍ SE TOTO: 

1) Angličan žije v červeném domě 

2) Švéd chová psa 

3) Dán pije čaj 

4) Zelený dům stojí hned nalevo od bílého  

5) Obyvatel zeleného domu pije kávu 

6) Kuřák cigaret Pall Mall chová ptáka 

7) Obyvatel prostředního domu pije mléko 

8) Obyvatel žlutého domu kouří cigarety   

     Dunhill 

9) Nor bydlí v prvním domě 

10) Kuřák tabáku Blend bydlí vedle 

      chovatele kočky 

11) Chovatel koně bydlí vedle kuřáka 

      cigaret Dunhill 

12) Kuřák tabáku Blue Master pije pivo 

13) Němec kouří cigarety Prince 

14) Nor bydlí vedle modrého domu 

15) Kuřák tabáku Blend má souseda, 

      který pije vodu 

OTÁZKA: 

Kdo chová rybičky?  

 

ŘEŠENÍ: 

Nepodařilo se vám úlohu vyřešit? Nevadí, na pomoc přichází Jeseníček. Nejprve si 

ujasníme, jaké údaje jednoznačně vyplývají ze zadání: 

BARVA  NÁROD  ZVÍŘE  NÁPOJ  KUŘIVO 
         

ČERVENÁ
1
  ANGLIČAN

1
       

  ŠVÉD
2
  PES

2
     

  DÁN
3
    ČAJ

3
   

  NĚMEC
13

      PRINCE
13

 

  NOR       

Ke slovu teď přijdou logické úvahy a postupné vyplňování neúplných tabulek. Začneme 

pořadím a barvou domů: 
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9) Nor bydlí v prvním 

domě 

14) Nor bydlí vedle modrého 

domu 

7) Obyvatel prostředního 

domu pije mléko 

4) Zelený dům stojí hned nalevo od bílého + 5) Obyvatel zeleného domu pije kávu → 

→ Jedinou možností je, že 4. dům je zelený a 5. dům je bílý 

1. DŮM  2. DŮM  3. DŮM  4. DŮM  5. DŮM 

NOR
9
  MODRÁ

14
  MLÉKO

7
  ZELENÁ

4+5
  BÍLÁ

4+5
 

 

1) Angličan žije v červeném domě → Musí to být 3. dům, protože v 1. domě bydlí Nor 

→ 1. dům je tedy žlutý 

1. DŮM  2. DŮM  3. DŮM  4. DŮM  5. DŮM 

NOR
9
  MODRÁ

14
  MLÉKO

7
  ZELENÁ

4+5
  BÍLÁ

4+5
 

ŽLUTÁ    ČERVENÁ
1
     

    ANGLIČAN
1
     

 

Nyní si vypomůžeme informacemi o nápojích a cigaretových výrobcích: 

8) Obyvatel žlutého domu (Nor) kouří cigarety Dunhill 

11) Chovatel koně bydlí vedle kuřáka cigaret Dunhill 

5) Obyvatel zeleného domu pije kávu 

1. DŮM  2. DŮM  3. DŮM  4. DŮM  5. DŮM 

NOR
9
  MODRÁ

14
  MLÉKO

7
  ZELENÁ

4+5
  BÍLÁ

4+5
 

ŽLUTÁ  KŮŇ
11

  ČERVENÁ
1
  KÁVA

5
   

DUNHILL
8
    ANGLIČAN

1
     

 

3) Dán pije čaj → Může bydlet ve 2., nebo 5. domě.  

Předpokládejme (*), že Dán bydlí ve 2. domě → ve 4. a 5. domě bydlí Němec, nebo 

Švéd. 

Předpokládejme (**), že Němec bydlí ve 4. domě a Švéd v 5. domě: 

1. DŮM  2. DŮM  3. DŮM  4. DŮM  5. DŮM 

NOR
9
  MODRÁ

14
  MLÉKO

7
  ZELENÁ

4+5
  BÍLÁ

4+5
 

ŽLUTÁ  KŮŇ
11

  ČERVENÁ
1
  KÁVA

5
  ŠVÉD 

DUNHILL
8
  DÁN  ANGLIČAN

1
  NĚMEC   

  ČAJ
3
       

 

13) Němec kouří cigarety Prince 

2) Švéd chová psa 

12) Kuřák tabáku Blue Master pije pivo → Jedinou možností je 5. dům (Švéd). 

15) Kuřák tabáku Blend má souseda, který pije vodu → Jedinou možností je, že vodu 

pije Nor v 1. domě → Blend kouří Dán v 2. domě. 

6) Kuřák cigaret Pall Mall chová ptáka → Může to být jen Angličan ve 3. domě. 

10) Kuřák tabáku Blend bydlí vedle chovatele kočky → Kočku chová Nor v 1. domě. 
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1. DŮM  2. DŮM  3. DŮM  4. DŮM  5. DŮM 

NOR
9
  MODRÁ

14
  MLÉKO

7
  ZELENÁ

4+5
  BÍLÁ

4+5
 

ŽLUTÁ  KŮŇ
11

  ČERVENÁ
1
  KÁVA

5
  ŠVÉD 

DUNHILL
8
  DÁN  ANGLIČAN

1
  NĚMEC  PES

2
 

VODA
15

  ČAJ
3
  

PALL 

MALL
6
 

 PRINCE
13

  
BLUE 

MASTER
12

 

KOČKA
10

  BLEND
15

  PTÁK
6
    PIVO

12
 

 

Jediné nevyplněné políčko pro rybičky zůstalo u Němce ve 4. domě. A protože jsme 

nedošli v našich dvou předpokladech (*) a (**) ke sporu, můžeme vyslovit závěr. 

ZÁVĚR: Rybičky chová Němec. 

 

 

 

V neděli 4. října tomu bylo přesně 794 let, kdy zemřel 

svatý František z Assisi (1182 – 1226). Mnich františkánského 

řádu dobrovolně zasvětil svůj život péči o nemocná a opuštěná 

zvířata, pročež byl tento den v roce 1931 ustanoven jako 

Mezinárodní den zvířat. V České republice se Světový den 

zvířat slaví od roku 1994. 

Nejstarší legendy o svatém Františku z Assisi a jeho 

neobyčejně kladném vztahu ke zvířatům vznikly už ve středověku. Zvířata označoval 

za své bratry a sestry a věřil, že všechna oslavují svého Stvořitele a vzdávají mu 

chválu, například ptáci svým zpěvem. Vypráví se i legenda, podle níž svatý František 

svým kázáním napravil zlého vlka, který v okolí Assisi terorizoval pastýře a jejich 

stáda.  

Zvířata žijí vedle lidí i spolu s nimi. Každý člověk si k nim vytváří svůj vlastní 

postoj. Stejně jako my jsou zvířata součástí této planety a naše chování k nim by mělo 

být ohleduplné. I ona cítí radost, smutek, strach i utrpení. Přesto stále přicházejí 

varovné signály od lidí, kteří za práva zvířat bojují a upozorňují na to, co nemusí být 

na první pohled zřejmé:  

 Nenávratně vyhyne až šest volně žijících druhů zvířat denně v důsledku systema-

tického ničení posledních zbytků přírody, obchodu se zvířaty a s částmi jejich těl 

 Každý den umírají zvířata jen proto, že se lidé baví jejich zabíjením  

 Mnoho zvířat čeká na jatkách v nedůstojných, stresujících podmínkách  

 Mnoho jich končí v pokusných laboratořích  

I toto je součást naší každodenní reality, kterou si mnohdy nechceme připouštět. 

Co s tím uděláme?   

 

 

 

 

Hezký vztah ke zvířátkům pomáhá utvářet i populární 

komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK. Historie čtyř přátel - Fifinky, 

Bobíka, Myšpulína a Pindi se začala psát v roce 1969, kdy se 

v redakci nakladatelství Orbis objevil Jaroslav Němeček 

s prvním příběhem, nazvaným Vynález prof. Myšpulína. 
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2.- SLOVA ZE SOUHLÁSEK     3.- RÉBUSY 

a) PRST b) SMRK  c) TVRZ d) SMRŽ e) STRŽ  a) Kolín 

f)SMRT g) ŠPLH h) PLST ch) ČTVRŤ i) HRST b) Kolešovice 

4.- HRÁTKY S ČÍSLY       c) Mikulov 

a) 24 = 22 + 2  c) 30 = 5 ∙ 5 + 5 

b) 24 = 3
3
 – 3  d) 30 = 6 ∙ 6 – 6  

                                

 
 

Vyluštěním tajenky naší DOPLŇOVAČKY dokončete citát herce Miloše Kopeckého: 

„Lékařská věda už tak pokročila, že dnes už člověk jen málokdy zemře…“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 
 

                

                 

                 
 

1/Bicí hudební nástroj. 2/Snížení ceny zboží. 3/Samec kozy. 4/Tlustý prst. 5/Zápasiště. 

6/Protějšek nebe. 7/Hlavní město Česka. 8/Podzemní část rostliny. 9/Pět plus pět. 

10/Jméno herce Vaculíka. 11/Přesvědčení. 12/Opak kladu. 13/Těžký měkký kov. 14/ 

Rozsáhlé literární dílo. 15/Část věty. 16/Část plodu peckovice. 17/Podnebí. 

NÁPOVĚDA: 11/KRÉDO 
      

Ve které sklenici je nejvíce vody? 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 1/2020-2021: 

1.- ZÁPALKOVÝ HLAVOLAM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utíkají dva velbloudi, jeden doprava a druhý 

je tmavý. Kolik váží kilo písku, když je kočce 

10 let? 


