
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V TOMTO ČÍSLE 
INFORMUJEME:  

     o ekologicko-sportovním  
  kurzu žáků VI. třídy, 

    o Hubertském dnu, 

    o výsledku školního kola 
Astronomické olympiády. 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Letos se kurzu zúčastnilo pouze jedenáct dětí. Devět 
z nich se k Berounce dopravilo vlastními silami na kole, zbylí 
účastníci přijeli autem s rodiči. V kempu U Varských jsme měli 
k dispozici tři chatky, jeden okál, tři kánoe a jednu pramici. 
Stravovali jsme se v místní restauraci, kterou jsme využívali i 
pro naše další  aktivity. Jídlo bylo velmi chutné a v dostatečném 
množství. Ve srovnání s jinými námi navštívenými stravovacími 

zařízeními je toto naprostou jedničkou! 
Za již zmíněnou krmi, za ochotu a poskytnuté zázemí děkujeme manželům Tjutčevovým, 

provozovatelům kempu. Poděkování patří i rodičům Petry Sunkovské a Karolíny Pokorné za dovoz 
batožin, Jiřímu Pourovi z Informačního centra LČR Křivoklát za bezvadnou přednášku a Michalu 
Pechovi za zapůjčení záchranných vest. A nakonec musíme pochválit i všechny šesťáky za vzorné 
chování, za aktivitu při naplňování programu a za dodržování stanovených časů – byla radost s nimi 
spolupracovat. 

A nyní nám průběh kurzu přiblíží samotní aktéři 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sraz u školy jsme měli v 8.45 ráno. Naložili 
jsme zavazadla a po deváté hodině se 
v sedlech kol vydali směrem na Oráčov, kde 
naši skupinu doplnila Šárka Hudčeková. 
Naše trasa vedla přes Klečetnou, Václavy, 
Řeřichy a Zavidov až na Krakovec. Zde se 

Ve dnech 6. 9. - 10. 9. 2010 proběhl pro žáky 6. tříd již tradi ční 

6.9.2010 
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nás ujal sympatický průvodce a zhruba hodinku rozprávěl  
o zajímavostech této proslulé historické památky.  
  S koly jsme poté pokračovali v jízdě 
do velkého kopce ve směru na Zhoř. Cestou 
se k nám připojil jakýsi pejsek, který nás 
doprovodil až na Zvíkovec. Dosažením cíle 
jsme našlapali celkem 38 kilometrů. Tady se 
ukázalo, že paní kuchařka bydlí v Krakovci, 
a tak vzala našeho psího společníka zpátky 
domů. 

Ubytovali jsme se a šli se projít ven za 
most. Také jsme si zahráli pár her a po večeři si vyrobili erby – docela se nám povedly. Motivem pro 
náš erb se staly hranolky a špagety. Nakonec jsme si napsali testík o hradu Krakovci a hurá na kutě. 
Nejvíce si z Krakovce zapamatovali Vašek Hron, Káťa Vanická, Šárka Hudčeková a Bára 
Komárková. My holky jsme se v okálu trochu bály, a tak jsme si ustlaly všechny v jedné místnosti.    

         Napsaly Katka Dolejšová a Andrea Kukiová 
 
 
        Ráno byl budíček v půl osmé, potom rozcvička.   
V osm hodin jsme šli na snídani (byla moc dobrá) a 
poté se vydali k Javornici. Cestou každý z nás sbíral 

co nejvíce různých druhů dřevin. V bývalém táboře 
jsme si zahráli přehazovanou, Hu-tu-tu-tu a klasickou 

schovávanou. Když jsme se potom vraceli, napadlo nás schovat 
se učitelům, aby nás hledali. Mě (Petru) a Káju Pokornou vůbec 
nenašli! Dřevinami jsme se pak zabývali po zbytek dopoledne.  

Odpolední program se nám moc líbil, protože spočíval v plavbě na kánoích. Po svačině přijeli 
hasiči a každý se svezl na motorovém člunu. Ještě před večeří pokračovala poznávačka dřevin. 
Nejvíce se dařilo Vaškovi, Šárce a Dominikovi. Také jsme se dnes dozvěděli, že náš pejsek ze 
včerejška patří panu Harapesovi, našemu nejznámějšímu baleťákovi. Dostali jsme od něj lízátka.  

Večer nás navštívili Kátiny rodiče a přivezli nám palačinky a perník. To jsme si pochutnali! Již 
za tmy přišla ještě na řadu noční hra s čísly a po jejím skončení jsme šli spát.                              

                                                                          Napsaly Petra Sunkovská a Karolína Pokorná 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dnes jsme se rozdělili do dvou skupin. První 
šla střílet ze vzduchovky a druhá na poznávání 
hub, mechů a lišejníků. Potom se program obrátil. 

8.9.2010 
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Nejlepšími střelci se ukázaly 
být Šárka Hudčeková, Andrea 
Kukiová a Katka Vanická.  
        Po obědě (špagety) jsme si 
šli zahrát přehazovanou s míčem 
k Javornici a pak si poslechli 
zhruba hodinovou přednášku  
o myslivosti. Poté jsme se opět 
rozdělili  do skupin. Zatímco jedni 
trénovali na kánoích, druzí 
chytali a poznávali všelijaké ty  
vodní „breberky“, například 
blešivce, ploštěnky či larvy 
chrostíků. Pak samozřejmě došlo 
k výměně. 

Pravidelný večerní testík 
byl dnes zaměřen na myslivost. 
Nejlépe si v něm vedli Vašek, 
Šárka a Péťa. V poznávačce 

hub a mechů patřili mezi nejlepší Petra, Kája, Šárka a Vašek. Po večeři se hrálo na kytaru a zpívalo. 
To se dělo až do večerky,  po níž dnešní program skončil.                        Napsala Šárka Hudčeková

         
  

 
Dnes se nám vůbec nechtělo vstávat. Snad to 

bylo očekáváním dlouhého výletu ke Skryjským 
jezírkům. Hned po snídani (párečky s rohlíkem) 

jsme si sbalili věci a vydali se na cestu. V Hradišti 
jsme se všichni zvážili a zjistili, že i s paní učitelkou 

máme hmotnost 650 kg.  
K Jezírkům dorazila naše výprava kolem poledne. 

Bylo to velmi zajímavé místo, o kterém si návštěvníci 
mohou přečíst z informační tabule. Z ní jsme se kupříkladu dozvěděli, že zde žije rybička vranka.  

V obci Skryje se naší další zastávkou stalo 
místní muzeum. Pyšní se sbírkou trilobitů, jejichž 
zkameněliny lze v této oblasti najít i dnes. Skoro 
každý si zde koupil nějaký suvenýr. 

Nasvačili jsme se a během zpáteční cesty 
udělali krátkou zastávku u bývalého spolužáka 
pana učitele Knappa. Přesouvali jsme se podél 
Berounky a kochali se pohledem na nádhernou 
krajinu. Když Vašek našel mloka, každý si ho 
prohlédl a Katka ho vyfotila (mloka i Vaška). 
Všichni se už ale těšili na návrat do Zvíkovce. 

Po večeři (chutné kuřátko) se jen zaprášilo. 
Poznatky z výletu prověřil tradiční večerní testík. 
Nejvíce si pamatovali kluci.  
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To už byl ale každý myšlenkami u táboráku, na 
který se připravovalo nejen dřevo, ale i zábavná 
vystoupení. Však se také táboráček vydařil! Hrály 
se scénky, vesele se zpívalo. Prostě pohoda. Jenže 
pak došlo na BOBŘÍKA ODVAHY . Ten se na jedné 
straně setkal s nadšením, na druhé straně vyvolal 
slzičky v očích tří dívek, které ovšem nebudeme 
jmenovat. Nakonec jsme ale zkoušku zvládli a po 
zaslouženém špekáčku šli spát.      
      Napsaly Katka Vanická a Bára Komárková 

 
 
 
 
 

Ráno jsme posnídali (máslo, sýr, paprika, chléb 
a rohlík), sbalili si zavazadla a pustili se do úklidu, 

protože se náš kurz chýlil ke konci. Dopolední program 
ale běžel dál. Jedna skupina šla na kánoe, druhá do lesa. 

Z přírodních barev jsme pak vytvářeli paletky. Tato činnost nám 
vydržela až do oběda, po němž jsme se rozloučili s našimi hostiteli. 

Kluci natrhali paní vedoucí kytku a my všichni jsme předali hostitelům diplom za skvělou péči         
o nás. Pak přijel pan Pátek, naložil naše věci a odvezl je zpět do Jesenice, kam cyklisté dorazili 
kolem půl šesté. Byl to opravdu perfektní kurz.                                   Napsala Barbora Komárková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTŘEHY 
ŽÁK Ů ČTĚTE  
NA STRÁNCE  

č. 6. 
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SCÉNKA „AMBULANCE“  
Na čtvrteční večer si měla každá pokojová skupina připravit nějakou 

scénku. Kluci z chatky si připravili vystoupení nazvané „Ambulance“. 
Dominik předváděl doktora, Radim zraněného a Vašek doktora, učitelku a 
vraha. Jejich příběh začal takto: Radim byl zavřený v chatce a Vašek na něj 

zaklepal jako paní učitelka, aby provedl(a) kontrolu. Jenže Radim začal znenadání bláznit – jezdil na 
vozíku a boural do dveří, prostě zlobil. Pak Vašek opět přišel, tentokrát ale jako vrah. No a napotřetí 
se Vašek dostavil jako lékař, který objevil Radimovu „mrtvolu“. Začal křičet: „Ha, mrtvola! 
Zavolejte doktora!“ To už se objevil i „doktor“ Dominik. Naložili Radima a za chatkou ho jako 
zrentgenovali. Pak nám sdělili smutnou zprávu, že pacient převoz do nemocnice nepřežil. Přestože to 
byla hororová scénka, mně se moc líbila.                                                                  Bára Komárková 

 
PLAVBA NA KÁNOÍCH 

Skvělým zážitkem bylo ježdění na kánoích, hlavně na té červené, do 
které zatékala voda. Ještě větší radost než my z mokré kánoe ale měli 
rybáři, kterým jsme na řece plašili ryby. Volali na nás, co tam děláme, ale 
než jsme jim stačili pořádně odpovědět, už nás píšťalkou svolával pan 

učitel. A vůbec, na Zvíkovci bylo všechno super! Snad jen kromě ranních rozcviček. Úplně nejlepší 
byl ale možná bobřík odvahy. Svíčky svítily jako na hřbitově a šustění v křoví nahánělo husí kůži. A 
když si pan učitel posvítil baterkou do tváře, vypadalo to, že má obličej celý chlupatý. 

     
                                                                                         Petra Sunkovská 
BOBŘÍK ODVAHY 

Ve čtvrtek v 21:30 začal bobřík odvahy. Mohlo se chodit jednotlivě i 
ve dvojicích. Já (Šárka) jsem vytvořila dvojici s Míšou. Paní učitelka nás 
vypouštěla na trasu zhruba po třech až čtyřech minutách. Když na nás přišla 

řada, vyrazily jsme a za chvilku potkaly Barču Komárkovou a Katku Vanickou, které na nás čekaly. 
Tak jsme šly spolu po světýlkách, tedy svíčkách hořících ve sklenicích. Přitom jsme se držely za 
ruce. Hrozné bylo, když se náhle ze tmy vynořil pan učitel a baterkou si svítil na obličej. Skoro to 
vypadalo, že má nasazenou nějakou masku. Ani nemusím říkat, jak jsme se vyděsily. Pan učitel nás 
sice záhy uklidnil, ale za chvíli nás zase postrašili kluci. To už jsme však přicházeli k táboráku, kde 
jsme si pak všichni sdělovali svoje zážitky. 

  Šárka Hudčeková 
 
Bobřík odvahy zaujal i mě (Vaška). Pan učitel Knapp se schoval u jakéhosi domu a tam nás 

úspěšně strašil. Všichni jsme se sice lekli, ale až na tři holky nikoho ani nenapadlo brečet. Byla to 
parádní tečka za naším ekologicko-sportovním kurzem na Zvíkovci.                                Vašek Hron 

 
Nejvíc mě zabavil bobřík odvahy. Už když se přiblížila jeho chvíle, začala se čtvrtina lidí bát. 

Cestu sice značily červené svíčky ve sklenicích, ale stromy i keře vypadaly strašidelně. Moje 
kamarádka se začala děsit, takže jsme usoudily (holky), že bude lepší počkat na další dvojici. Nyní 
jsme pokračovaly v hrůzostrašné cestě společně. Šly jsme neslyšně jako myšky. Najednou v křoví 
něco zašustilo a pak BAF – vyjukl na nás pan učitel Knapp osvícený baterkou. Po tomto zážitku 
jsme postupovaly podél řeky a nabraly si vodu do bot. K dovršení všeho na nás za mostem vybafli i 
kluci, ale pak nám řekli, že máme jít k ohništi. Všechno dobře skončilo a my máme na co vzpomínat. 

 
Katka Vanická 
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Poznávání přírody, pohyb na zdravém vzduchu, hry, soutěže i opékání buřtů na ohni – to vše se 
skrývá za dvěma slovy: HUBERTSKÝ DEN. Aktivita, spadající do rámce enviromentální výchovy 
na naší škole a zcela transparentně dokládající spolupráci s Lesy České republiky, vyšla letos na 
čtvrtek 23. září. Jak se později ukázalo, byl to šťastně zvolený termín. První podzimní den byl totiž 
na delší čas posledním dnem, kdy počasí ještě připomínalo sluncem zalité babí léto.  

Cestou k loveckému zámečku Svatý Hubert odpovídaly skupinky žáků na dvacet sedm otázek 
zaměřených na biodiverzitu (rozmanitost rostlinných a živočišných druhů). Celkem tak mohly získat 
27 bodů. Tabulka dole ukazuje, jakých výsledků soutěžní družstva dosáhla. 

 

DRUŽSTVO SLOŽENÍ DRUŽSTVA BODY MÍSTO  
HÖFKUKMĚCHHRO M.Höfnerová, A.Kukiová, R.Měchura, V.Hron 26 1. 
SACIFIČE Z.Cink, J.Čech, L.Fišerová, M.sajfridová 23 2. 
BRAMBORY P.Sunkovská, K.Dolejšová, A.Krejčová + maskot B.H. 23 2. 
SUCHÝ HOUSKY T.Vyleta, M.Žebrakovský, P.Přikryl, Z.Fiala 22 4. 
BLOOD ROSES T.Bekárková, E.Blahová, K.Brádlová, M.Šantorová 21 5. 
ŠMUDLINKY D.Skála, E.Brdová, N.Pokorná, K.Pudivítrová 20 6. 
ANAKONDY V.Kvíderová, M.Jungman, M.Müller, F.Mušuka 20 6. 
RYBY K.Pokorná, M.Polakovičová 18 8. 
CAPTANIN J.Beneš, D.Kapoun, S.Pfejfer 17 9. 
MATEMATIC-TEAM J.Čerňák, V.Kejla, Z.Novotný 17 9. 
TRDELNÍCI I.Horvátová, Š.Hudčeková, B.Komárková, K.Vanická 17 9. 
B.O.R.C.I. L.Fidler, D.Kinská 15 12. 
ŠMOULINKY M.Drábková, P.Fedáková, D.Tancošová 14 13. 
BARBIE-TEAM V.Dlask, J.Hazucha, J.Mutínský, Z.Vondrák 14 13. 
KOXI D.Hocek, J.Prchal, M.Rampas 8 15. 

x x x K.Šatánková, K.Vančová 0 x x x 
 
Určitě je třeba smeknout před výkonem vítězného družstva HÖFKUKMĚCHHRO, které se 

spletlo pouze v jedné odpovědi. Vždyť mnohé otázky vůbec nebyly jednoduché, jak dokládá tabulka 
na str. 8 a 9. 
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OTÁZKA ODPOVĚĎ 
1 Co to je biodiverzita? 

c) Druhová 
rozmanitost. 

2 
Podle zákona O ochraně přírody a krajiny z roku 1992 rozdělujeme 
chráněné organizmy podle stupně ohrožení na: 

a) Ohrožené, 
silně ohrožené, 

kriticky ohrožené. 

3 V ČR  byly vyhlášeny:  
b) 4 NP: KRNAP, 
Šumava, Podyjí, 
České Švýcarsko. 

4 
Světový fond na ochranu divoké přírody (WWF) vybral 10 
nejohroženějších zvířat roku 2010, která by v blízké budoucnosti mohla 
z naší přírody vymizet. Symbolem WWF se stala: 

b) Panda velká. 

5 
Tohoto živočicha ohrožují pytláci, ale i klimatické změny, díky nimž 
stoupá hladina moře a zaplavuje mangrovy – domov několika poddruhů 
této kočkovité šelmy. Šelma se jmenuje: 

a) Tygr. 

6 
Zatímco severní forma nosorožce bílého je prakticky vyhubena, další 
druhy se k tomu rychle blíží. Posledních 60 nosorožců žije na dvou 
místech JV Asie. Druhové jméno zmiňovaného nosorožce je: 

b) Jávský. 

7 
8 
9 

 

10 
Tato vstavačovitá rostlina patří mezi silně ohrožené druhy, vyskytuje se 
zřídka ve vápencových oblastech. Má velké květy, žlutý pysk vznikl 
srůstem dvou lístků, připomíná střevíček. Rostlina se jmenuje: 

c) Střevíčník 
pantoflíček. 

11 
Tato rostlina má ráda slunná místa a nachází se v hojném počtu na 
Křivoklátsku. Patří mezi naše ohrožené. Její název je: 

b) Bělozářka 
liliovitá. 

12 

Tento krásný hřib roste velmi vzácně v půdách bohatých na vápenec,  
pod duby či buky. Neměl by se sbírat, neboť je zařazen mezi kriticky 
ohrožené druhy v Červené knize zvlášť chráněných druhů hub ČR.  
Před osmi lety byl spatřen na hrázi našich rybníků. Jmenuje se: 

b) Hřib královský. 

13 
Tato statná bylina, nápadná fialovým tečkováním květů, roste velmi 
vzácně v našich vysokých horách v klečovém pásmu. Patří mezi kriticky 
ohrožené druhy. Jmenuje se: 

c) Hořec 
tečkovaný. 

14 
Další kriticky ohrožená rostlina se v naší přírodě vyskytuje jen na jedné 
jediné lokalitě v ČR, v listnatých lesích podél řeky Sázavy, v národní 
přírodní rezervaci Medník. Jmenuje se: 

b) Kandík psí zub. 

15 
Tato rostlina z čeledi pryskyřníkovitých roste na vlhkých loukách. 
V přírodním parku Jesenicko se vyskytuje například na loukách  
u Zeleného Dolu. Patří však mezi ohrožené druhy. Jmenuje se: 

c) Úpolín 
evropský. 

16 
Poměrně malý, pestře zbarvený ptáček si dělá nory v březích čistých 
potoků, loví ryby svým „harpunovitým zobákem“ a patří mezi naše silně 
ohrožené živočichy. Jde o: 

c) Ledňáčka 
říčního. 



 9 

17 
Tato šelma je přizpůsobena životu ve vodě, je dobrým plavcem. Živí se 
rybami. Patří mezi naše silně ohrožené živočichy. Jmenuje se: 

a) Vydra říční. 

18 

Mláďata tohoto našeho vzácného ptáka se snaží vetřelce zastrašit 
syčivými „hadími“ zvuky. Druhým stupněm ochrany je palba řídkého, 
silně páchnoucího trusu. Tento pták z řádu srostloprstých patří mezi naše 
silně ohrožené druhy. Jmenuje se: 

c) Dudek 
chocholatý. 

19 
I tento nenápadně zbarvený ptáček s výraznou chocholkou na hlavě patří 
mezi ohrožené druhy. Je to: 

c) Chocholouš 
obecný. 

20 
Náš nejmenší ptáček z řádu hrabavých patřil v dřívějších dobách mezi 
lovnou zvěř. Kvůli chemizaci na polích dnes patří mezi silně ohrožené 
druhy naší přírody. Jmenuje se: 

a) Křepelka polní. 

21 
Tento kriticky ohrožený hmyz se na našem území vyskytuje pouze  
na stepích jižní Moravy, například na Pálavě. Je u něho častý 
kanibalismus, kdy samička po spáření pozře samečka.  Jde o: 

a) Kudlanku 
nábožnou. 

22 
Na území přírodního parku Jesenicko se nachází 9 maloplošných, zvláště 
chráněných území. Nejvýznamnějším z nich je: 

b) Přírodní 
rezervace 
Rybníčky  

u Podbořánek. 

23 
Toto území leží severně od Jesenice. Nedaleko je místo,  
kde ve středověku stávala šibenice a nachází se zde lokalita ohroženého 
hořce křížatého. Jde o: 

b) Přírodní 
rezervaci  

Luční potok. 

24 
Další území leží na západ od Jesenice a je známé výskytem větších  
či menších žulových lomů. Některé jsou zatopené vodou. Jedná se o: 

a) Přírodní 
rezervaci  

Krtské skály. 

25 
Náš nejhojnější vstavač, ohrožený prstnatec májový, se v hojném počtu 
vyskytuje v lokalitě: 

a) PP  
Ostrovecká olšina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA HUBERTSKÝ DEN 
ZAVZPOMÍNALI ROVN ĚŽ  

ŽÁCI 4. TŘÍDY PANÍ U ČITELKY 
JAROSLAVY JUŘÍČKOVÉ.  

ZDE PŘINÁŠÍME JEJICH POST ŘEHY: 

Šli jsme tři kilometry lesem okolo kempu a 
kaštanovou alejí. S Tomášem Kejlou jsme 
nasbírali 230 kaštanů. Na Hubertě na startu 
dostal každý kartičku a pak se plnily úkoly. 
Mnozí se projeli i na koni.  Marek Doležal 
                                              V osm hodin se vyráželo na Hubert. Když jsme tam přišli, 

hned jsme dělali různé úkoly. Například jsme házeli 
šiškou na panáka nebo poznávali stopy zvířat. Každý pak 
dostal buřta k opékání na ohni. Do školy jsme se vrátili ve 
12.15 a ušli asi šest kilometrů.              David Kadeřábek 
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Ve čtvrtek 23. září jsme ráno vyšli na 
zámeček Svatý Hubert. Cestou jsme 
mohli sbírat kaštany. Dávaly se na 
hromadu, aby se odvezly zvířátkům. 
Na konci cesty stála stanoviště, po 
kterých jsme chodili a soutěžili. Také 
jsme si mohli opéct buřty a vozit se 
na koni.  
                            Barbora Svatoňová 
 
Ve čtvrtek  jsme šli na Svatý Hubert. 
Líbilo se mi to, ale bolely mě nohy. 
Byla tam různá stanoviště, třeba 
stromy, kytky, zvířata, houby a jiná. 
Když jsme to dodělali, tak jsme si 
opékali vuřty. Také tam byli koně. 
Stála u nich moc velká fronta, takže 
jsem to už nestihla. Zpátky ke škole 
jsme odcházeli v 11.00 hodin a po 
obědě se šlo domů. Moc se mi to 
líbilo.                             
                                     Eva Konířová 
                                  
Když jsme došli na Hubert, tak jsme 
si vzali papír s tím, co máme dělat. Na 
prvním stanovišti jsme poznávali 
větve stromů, na druhém rostliny a tak 
dále. Na dalším stanovišti se nás jeden 
kluk zeptal: „Čich, nebo hmat?“ Já 
jsem si vybrala zkoušku hmatem a ten 
kluk řekl, že máme s „Kiki“ stejný 
hlas. Bylo to moc hezké. 

                                     Eliška Kinská 
 
Ve čtvrtek jsme byli se školou na 
Hubertě. Líbilo se mi to, ale bolely mě 
nohy. Zaujala mě tam střelnice, hmat, 
házení do díry a ukázka psů. Sbírali 
jsme kaštany, ale cesta byla dlouhá.                                          
                                   Eliška Gorolová 
 
 
 
 
 
 

Na Hubertě bylo hezky, užil jsem si 
tam hodně zábavy. Nejvíce mě bavila 
střelnice a pak rozeznávání stromů. 
Všichni jsme ušli tři kilometry tam a 
tři kilometry zpátky.    
                                    Dominik Kolář 
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Do školního kola Astronomické olympiády se 

v tomto školním roce zapojili žáci VI. a VII. třídy 
(kategorie G a H). Mohli získat celkem 40 bodů, což 
vzhledem k obtížnosti některých otázek nebyl právě 
snadný úkol. Pro postup do korespondenčního kola 
bylo třeba nasbírat alespoň 15 bodů. A to se 
v pondělí 20. září podařilo těmto žákům: 

 

VI. TŘÍDA VII. T ŘÍDA 
Barbora Havlíčková 21 bodů Zbyněk Fiala 24 bodů 
Vladimír Jstrzebski 15 bodů Patrik Přikryl 24 bodů 

Tomáš Vyleta 24 bodů 
Michal Žebrakovský 22 bodů 
David Hocek 18 bodů 
Tereza Bekárková 17 bodů 

 

Monika Šantorová 15 bodů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I na mezinárodním poli sklízí úspěchy 
železniční modelář  

Daniel Skála z VIII. třídy.  
Do naší školy začal docházet od nového 

školního roku 2010/2011 a hned se zařadil 
mezi žáky, kteří nám dělají radost.  

Držíme ti palce, Dane! 
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 ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ JESENÍČKU  

Zápis (z části vytvořený pomocí deseti zápalek) nevyjadřuje pravdivý vztah: 
 
 
 
Změňte polohu zápalek tak, aby platila rovnost. 
 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 
2/2010-2011: 
 
1.- ČÍSLA V TABULCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- UNIKAJÍCÍ PLYN  
       Kdyby neznámý pustil plyn, 
jistě by nevstoupil do bytu s hořícím 
zapalovačem, protože by mohlo dojít 
k výbuchu s tragickými následky i 
pro něho samého.  
 
3.- OSMISMĚRKA  
       Vrabec domácí. 
 
4.- NÁŘADÍ  
       2-hoblík, 5-úhelník, 6-rejsek,  
8-kladivo, 11-dláto, 12-pilník,  
15-šroubovák. 
 

1 2 3 4 5 
3 4 5 1 2 
5 1 2 3 4 
2 3 4 5 1 
4 5 1 2 3 

 

1/ V 60. letech minulého století vznikly tři snímky 
o Fantomasovi. Dokážete zjistit, jak se jmenovala 
představitelka půvabné blondýny, o kterou měl velký 
zájem i samotný Fantomas? 
a) Brigitte Bardot 
b) Claudia Cardinale 
c) Mylène Demongeot 
 

2/ V jakém sledu šly lásky Štěpána Šafránka  
ve filmové sérii Básníků? 
a) Jeskyňka, Píšťalka, Borůvka, Superpopelka 
b) Borůvka, Jeskyňka, Píšťalka, Superpopelka 
c) Píšťalka, Borůvka, Jeskyňka, Superpopelka 
 

3/ Poslední roky vládl kinům čarodějnický u čeň 
Harry Potter. Že se představitel hlavní role jmenuje 
Daniel Radcliffe, ví skoro každý. Jak ale zní herecká 
jména Hermiony a Rona? 
a) Robert Pattinson, Helena Bonham Carter 
b) Rupert Grint, Emma Watson 
c) Jason Isaacs, Vanessa Hudgens 
 

5/ Kdo hrál ve slavném seriálu Hříšní lidé Města 
pražského policejního radu Vacátka? 
a) Jaroslav Marvan 
b) Jiří Adamíra 
c) František Filipovský 
 

4/ V oblíbeném seriálu Chalupáři 
pobíhala i malá holčička, z níž se 
posléze stala populární herečka a 
moderátorka. Její jméno je: 
a) Žaneta Fuchsová 
b) Lucie Vondráčková 
c) Mahulena Bočanová 
 

SOUTĚŽNÍ KUPON 
JMÉNO  
TŘÍDA  

 


