
Č 



 2 

 

 

 

 

 

  Ve středu 2. prosince 2009 se druţstvo starších ţáků naší školy pod vedením hlavního 

kouče paní učitelky Konířové zúčastnilo florbalového turnaje, hraného v tělocvičně 3. ZŠ 

Rakovník. Vyjeli jsme brzy ráno z Jesenice v počtu osmi lidí a cestou ještě přibrali oporu 

týmu Pepu Lukáče. Na místě nám pořadatelé přidělili šatnu, kde jsme se převlékli do našich 

dresů a pak čekali do půl deváté, neţ začal náš první zápas proti Řevničovu. Hned toto úvodní 

klání skončilo pro nás vítězně, kdyţ se o konečné skóre 3 : 0 postaral hattrickem Martin Tauš. 

Další zápas proti Novému Strašecí začal zhruba po patnácti minutách a opět přinesl radost 

našim barvám – 1 : 0. Autorem jediného gólu byl tentokrát Petr Broţ. Nyní jsme netrpělivě 

čekali na soupeře do čtvrtfinále. Nakonec nám přidělili Kolešovice, nad nimiţ jsme vyhráli    

2 : 1. První gól vstřelil Petr Broţ a v závěru utkání se ještě trefil Aleš Kašpárek. Tímto 

vítězným zápasem jsme si zajistili 2. místo a boj o celkové prvenství.  

Ve finále proti nám nastoupilo favorizované druţstvo 3. ZŠ Rakovník. Přestoţe náš 

tým bojoval statečně, podlehl obhájci titulu poměrem 2 : 6. Jediné naše dva střelecké úspěchy 

zaznamenali Aleš Kašpárek a Martin Tauš. Za druhé místo v turnaji jsme získali věcné ceny, 

například pohár, diplom, náramky a čokolády od sponzora Orion.  

Na úspěchu jesenického týmu se podíleli: 

Hlavní kouč: paní učitelka Eva Konířová 

Brankáři: Ondra Synek a Jakub Pokorný. 

Útočníci: Martin Tauš, Petr Broţ, Filip Rampas a Pepa Lukáč. 

Obrana: Tomáš Číţek, Václav Dlask a Aleš Kašpárek. 

Napsali Martin Tauš a Jakub Pokorný, VIII. třída 

 

SKUPINA C Jesenice N. Strašecí Řevničov Skóre Body Pořadí 

ZŠ Jesenice XXX 1 : 0 3 : 0 4 : 0 6 1. 

ZŠ Nové Strašecí 0 : 1 XXX 1 : 0 1 : 1 3 2. 

ZŠ Řevničov 0 : 3 0 : 1 XXX 0 : 4 0 3. 

 

Podstatně hůře se dařilo našim mladším chlapcům, kteří v pátek 4. prosince skončili 

ve své skupině poslední a do bojů o vyšší příčky se nekvalifikovali. Snad budou mít více 

sportovního štěstí v některém z příštích ročníků turnaje. 

 

 

 

      

 

Ve středu 2. 12. se zájemci o historii zúčastnili další dějepisné exkurze. Cílem tohoto 

výletu za poznáním byla výstava Zmizelí sousedé (Ţidé na Rakovnicku) a prohlídka Státního 

oblastního archivu v Rakovníku. 

      Prvním cílem dějepisců byla jiţ výše zmíněná výstava, která byla instalována od 

23.11. do 4. 12. ve vestibulu 3. ZŠ Rakovník. Jedná se o putovní výstavu, která je výsledkem 

celostátního projektu Zmizelí sousedé, jenţ je realizován Vzdělávacím a kulturním centrem 

Ţidovského muzea v Praze za podpory o. s. Zapomenutí. To škole zapůjčilo putovní výstavu, 

jejíţ panely vznikly  bádáním ostatních škol, které se do projektu (vyhlášen r. 1999) zapojily. 
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Na zmíněném projektu začali v říjnu 2008 pracovat 

i ţáci 8.A a 9.A ze 3. ZŠ pod vedením paní Ireny 

Náprstkové a výsledky jejich výzkumu byly do této 

výstavy téţ zahrnuty. 

Průvodci expozicí nám byla dvojice školáků, 

kteří na projektu pracovali. Stručně nás u kaţdého 

panelu seznámili s osudy postav a trpělivě 

odpovídali na naše dotazy. Po společné prohlídce 

nás pak formou prezentace seznámili s postupem 

práce na projektu. 

      Po zhlédnutí této poučné a zajímavé výstavy 

zamířily kroky dějepisců do SOA Rakovník. Zde se 

nás s nevšední ochotou ujala paní ředitelka Mgr. 

Renáta Mayerová, která nás nejen seznámila 

s historií archivnictví jako oboru, ale i s historií 

rakovnického archivu, s prací archiváře i 

s důleţitými písemnými prameny vztahujícími se 

k dějinám Rakovníka a Jesenice. Svou zajímavou 

přednášku paní ředitelka vhodně doplňovala 

ukázkami publikací a listin významných pro náš  

region, a tak ţáci např. viděli latinskou i českou 

verzi listiny z roku 1409, kterou byla Jesenice 

povýšena na městečko. 

Po přednášce následovala prohlídka badatelny, seznámení s návštěvním řádem archivu 

a nahlédnutí do depozitáře, kde jsou archiválie uloţeny. Dokonce se nám podařilo objevit 

svazky s dokumenty vztahujícími se k dějinám Jesenice. Úplně nakonec jsme si prohlédli 

pracovnu archiváře. 

      Exkurze byla pro ţáky jistě zajímavá a poučná. Její účastníci se mohou pochlubit 

nejen nevšedními záţitky, ale i tím, ţe jako první ţáci v historii naší ZŠ navštívili archiv 

v Rakovníku, seznámili se s jeho historií a náplní práce v současnosti. 

 Mgr. Petra Hrůzová 

 

 

 

 

 

 

Plánovaná exkurze ţáků páté třídy, dějepisného 

semináře a alternativní výtvarné výchovy si vybrala za cíl 

praţské Planetárium, výstavu Tenkrát na Východě a dále 

některé pamětihodnosti našeho hlavního města. Vyjíţdělo se 

autobusem od školy ve čtvrtek 3. 12. 2009 v 7
45

. Skupiny 

v doprovodu paní učitelky Šikové, paní učitelky Knappové a 

paní učitelky Valešové dojely společně na Pohořelec, kde se 

pátá třída paní učitelky Knappové oddělila a zamířila do 

Planetária. My ostatní jsme sledovali vlastní program: nejprve 

návštěvu Strahovského kláštera, tedy pouze prohlídku zvenčí, 

a poté jsme se šli podívat na nedalekou sochu Edvarda Beneše. Paní učitelka Šiková nám o 

této významné osobnosti pověděla několik zajímavostí, stejně jako o osobnosti a soše Tomáše 

Garrigua Masaryka, stojící poblíţ Praţského hradu, kam jsme se přesunuli od známé Lorety.  
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Přes Karlův most vedly naše kroky ke Staroměstskému 

náměstí, kde jsme vešli do budovy známé jako dům U 

Kamenného zvonu. A právě v tomto domě, který je povaţován za 

nejcennější středověký měšťanský dům v Praze, se konala jiţ 

zmiňovaná výstava Tenkrát na Východě. Přibliţovala obraz ţivota 

v českých zemích v letech 1948 aţ 1989 očima profesionálních i 

amatérských fotografů a určitě stálo za to vidět ji na vlastní oči. 

Expozice představila oficiální agenturní fotografie, dobové módní 

a reklamní snímky, fotografie propagující proslulé Jednotné 

zemědělské druţstvo ve Slušovicích i záběry tajně pořizované 

pracovníky Státní bezpečnosti při sledování „problematických“ 

osob. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Děkujeme.                         

           Napsaly: Linda Sirotková a Maruška Zikulová, VIII. třída 

 

☺☺Rovněţ páťáci hodnotili výlet do Prahy. Z jejich postřehů jsme sestavili následující 

povídání. 

 

Od paní učitelky Knappové jsme se dověděli, ţe pojedeme 

s některými ţáky druhého stupně do Prahy. Všichni jsme se na to 

moc těšili. Výlet se konal ve čtvrtek 3. prosince s cílem navštívit 

populární praţské Planetárium. 

Hlavní město se pyšní mnoha památkami, tak jsme si šli 

některé prohlédnout, například Praţský hrad (u brány stála Hradní 

stráţ), chrám svatého Víta nebo Loretu. Teprve potom přišlo na 

řadu Planetárium.  

Po vstupu do budovy jsme spatřili nejrůznější exponáty 

související s vesmírem. Náš program se jmenoval Pohyby Země. 

V sále COSMORAMA uţ sedělo mnoho dalších tříd, které si také přišly poslechnout, jak se 

otáčí naše planeta Země, proč se střídají roční období a podobně. Povídání a promítání o Zemi 

i ostatních planetách bylo opravdu zajímavé.  

Kdyţ naučný program skončil, mohli jsme si zakoupit různé suvenýry, pohledy, 

pexeso a další věci, které nám budou připomínat návštěvu Planetária. Neţ jsme se vrátili 

k autobusu, zašli jsme ještě do „McDonald's“ a dali si něco k jídlu.  

Cestou domů panovala v autobusu dobrá nálada. Exkurze se všem moc líbila a za to 

paní učitelce patří naše poděkování.       Ţáci V. třídy 

 

 

 

 

 

Čertí škola – tak kdo by neznal tohle pojmenování povedeného projektového dne na 

našem prvním stupni! Koná se jednou ročně a všechny děti se na něj těší uţ dlouho dopředu. 

Letos jsme si čertí školu mohli vyzkoušet v pátek 4. 12. 2009.  

Pekelná výuka začíná tím, ţe se „všichni“ dostavíme v čertích maskách a převlecích. 

Plníme různé úkoly a samozřejmě zlobíme jako čerti. Ale naše škola není jenom o zlobení a o 

úkolech - je také o tom, ţe si máme uţít mikulášskou tradici. Jako vţdy k nám přijde Mikuláš 

s košíkem sladkostí, doprovázený dost strašidelným čertem. Kája Piškule z naší třídy se před 

ním sice schoval pod učitelský stolek, ale byl objeven a za trest musel zarecitovat básničku.  

Jinak se ale učíme čertí matematiku, češtinu i angličtinu. No, řeknu vám, mně se tedy čertí 

škola velmi líbila.                                            Napsala Katka Vanická, V. třída 
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Uskutečnilo se v pondělí 7. 12. 2009 s těmito výsledky: 

4. – 5. TŘÍDA TEST RYBY ROST. ŢIV. CELKEM MÍSTO 

Václav Hron 13 19 11 10 53 1. 

Dominik Břicháč 13 18 1,5 5 37,5 2. 

Šárka Hudčeková 11 16 2 7,5 36,5 3. 

Petra Sunkovská 9 10 2,5 5 26,5 4. 
Miroslav Lisner 5 13 1,5 4 23,5 5. 

Tomáš Prchal 4 4 3 4 15 6. 

Karel Červenka 6 2 3 3,5 14,5 7. 

Denisa Spurná 5 3 1,5 3 12,5 8. 

Pavla Petrániová 3 2 2 2 9 9. 

 

6. – 7. TŘÍDA TEST RYBY ROST. ŢIV. CELKEM MÍSTO 

David Hocek 14 13 0,5 4 31,5 1. 

Tereza Bekárková 7 6,5 3 3,5 20 2. 

Jan Prchal 5 2 5,5 6 18,5 3. 

Eliška Blahová 6 5 0 3,5 14,5 4. 
Karolína Brádlová 6 4 1,5 1,5 13 5. 

 

8. – 9. TŘÍDA TEST RYBY ROST. ŢIV. CELKEM MÍSTO 

Alena Korbelová 18 16,5 9 6 49,5 1. 

Michal Tatzauer 14 4 4 8 30 2. 

Ţáci, jejichţ jména jsou zvýrazněna modrou barvou, postupují do okresního kola. 

 

 

 

 

 Uskutečnilo se ve středu 9. 12. 2009 s těmito výsledky: 

4. – 5. TŘÍDA TEST RYBY PREP. DIAPOZ. CELKEM MÍSTO 

Václav Hron 16 17,5 10 14 57,5 1. 

Dominik Břicháč 15 14 3,5 5 37,5 2. 

Petra Sunkovská 9 6 6 3 24 6. – 7. 

Šárka Hudčeková 13 5,5 4,5 1 24 6. – 7. 

V této kategorii soutěţilo 21 ţáků. 

6. – 7. TŘÍDA TEST RYBY PREP. DIAPOZ. CELKEM MÍSTO 

David Hocek 10 11,5 3 3 27,5 7. 
Tereza Bekárková 10 4 4,5 3 21,5 10. 

Jan Prchal 9 3 1 2,5 15,5 20. – 22. 

V této kategorii soutěţilo 28 ţáků. 

8. – 9. TŘÍDA TEST RYBY PREP. DIAPOZ. CELKEM MÍSTO 

Alena Korbelová 16 15,5 10,5 7,5 49,5 4. 

Michal Tatzauer 13 7,5 5,5 3 29 14. 

V této kategorii soutěţilo 27 ţáků. 



 6 

     

 

A → ADVENT = Slovo pocházející z latinského podstatného 

jména adventus = příchod. Označuje období, kdy se lidé připravují na slavnost příchodu 

Jeţíše Krista. Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12. První 

adventní neděle připadla letos na 29.11.2009. 

B → BARBORKY = Třešňové větvičky (případně větvičky jiných dřevin) nařezané             

4. prosince na svátek svaté Barbory a umístěné do vázy s vodou. Uvádí se, ţe pokud barborky 

rozkvetou vdavekchtivé dívce právě na Štědrý den, do roka a do dne se vdá. 

C → CUKROVÍ = Neodmyslitelná součást vánočního stolu. Mezi naše typické vánoční 

dobroty patří například cukroví z lineckého těsta, často ochucené strouhaným kokosem nebo 

kakaem.  

D → DÁRKY: Vzájemné obdarovávání se 

drobnostmi pod rozsvíceným stromečkem se 

stalo nedílnou součástí Vánoc aţ v 19. století. 

Dříve dárky dostávalo sluţebnictvo, domácí 

chasa, tuláci a ţebráci. Teprve později si lidé 

začali dávat dárky mezi sebou, protoţe se věřilo, ţe to přináší štěstí. 

E → ELEKTRONICKÁ PŘÁNÍČKA: V době internetu se nástupcem vánočních pohlednic 

stala elektronická přáníčka. Jejich nespornou výhodou je pohodlí, šetření peněţenky, výběr 

z široké nabídky a rychlost doručení.  

F → FRANTIŠEK Z ASSISI (1181 nebo 1182 – 1226) = Italský světec, který se rozhodl 

oslavu narození Jeţíše Krista pojmout jako vánoční slavnost s ţivými jesličkami. O Štědrém 

večeru roku 1223 připravil v jeskyni u městečka Greccio scenérii zobrazující betlémský chlév 

ve chvíli Kristova narození - jesle napěchované slámou, na jedné straně ţivý bílý vůl, na 

druhé leţící osel. Dramatizace betlémského zrození se setkala s velkým ohlasem a postupem 

času se stala součástí naší tradiční představy Vánoc a vánočních betlémů.  

G → GIRLANDA: Málokterá součást výzdoby je pro své rychlé pouţití tak 

oblíbená jako girlanda. Stačí zavěsit oba konce dekorace do určitého 

prostoru a účelu je dosaţeno. Vánoční girlandy mohou krášlit nejen 

výlohy obchodů, ale i dotvářet sváteční atmosféru v našich domovech. 

H → HRAČKY = Dětmi nejvíce ceněné dárky pod vánočním 

stromkem. Přestoţe jsou určeny hlavně dětem, neznamená to, ţe by o ně 

neměli zájem ani dospělí. Hračky jsou totiţ součástí lidské kultury a 

kaţdý z nás si k nim vytvořil nějaký vztah.  

CH → CHVOJÍ = Tradiční součást vánoční dekorace. Vyvazováním chvojí můţeme 

kupříkladu vytvářet adventní věnce. Takový věnec pak můţe leţet na stole a připomínat dobu, 

která zbývá do nejkrásnějších svátků roku, anebo můţe viset na dveřích a vítat nás při 

příchodu domů. 

I → INRI = Zkratka z latinského Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum [čti: jézus nazarénus réks 

júdéórum] = Jeţíš Nazaretský, král ţidovský. Uvedený nápis ve stylizované podobě bývá 

součástí mnoha krucifixů a jiných zobrazení ukřiţovaného Krista.  

J → JMELÍ = Stálezelená poloparazitická rostlina, která hrála důleţitou roli v mytologii 

starogermánských a keltských kmenů. Větvičky 

jmelí, odřezávané druidy na Nový rok, měly 

lidem zajistit ochranu před zlými silami a odvar 

za jmelí se pil například proti uřknutí a jedům. 

Zelené či pozlacené jmelí se dodnes běţně 

pouţívá v českých domácnostech jako tradiční 

vánoční ozdoba.  
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K → KOLEDY: K oslavě Vánoc v Česku patří kromě ozdobeného 

stromku a půlnoční mše také koledy. Bez těch nejznámějších, 

jako jsou kupříkladu Narodil se Kristus Pán nebo Nesem Vám 

noviny, si vánoční svátky snad ani nedovedeme představit. 

Jenţe i tato rodinná tradice pomalu mizí. V lepším případě ji 

nahrazují koledy z hudebních nosičů nebo z televize, v tom 

horším se uţ doma nezpívají vůbec… 

L → LÁSKA: Na 27. prosince připadá svátek sv. Jana 

Evangelisty. Právě tento den býval svátkem lásky a porozumění. 

Nikdo se nesměl na nikoho mračit, či snad dokonce zvýšit hlas. Na 

svátek sv. Jana Evangelisty se světilo víno a pilo se se slovy: „Pij na 

lásku svatého Jana.“ 

M → MŠE: Česká mše vánoční je česky psaná církevní skladba 

hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby z roku 1796. Je zasazena do českého 

prostředí a má ryze pastorální ráz. Pro svou radostnou a svěţí atmosféru byla a stále je 

srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. 

N → NOVÝ ROK (psáno s velkým N) = Svátek začátku nového roku (psáno s malým n). 

Podle námi pouţívaného gregoriánského kalendáře připadá na 1. ledna. Nový rok je v České 

republice státním svátkem (1.1. - Den obnovy samostatného českého státu). 

O → OZDOBY: Vánoční ozdoby jsou neodmyslitelnou součástí výzdoby vánočního 

stromku. Lze je pořídit v mnoha provedeních a z různých materiálů, zejména skla. Jejich další 

pouţití v interiéru dotváří neopakovatelnou vánoční atmosféru.  

P → PRSKAVKA = Druh vánoční pyrotechniky, jejíţ podstatou je vrstva 

hořlavé směsi ţeleza a hliníku, nanesená na rovném ocelovém drátku. Směs 

po zapálení začne hořet a vytvářet světelný prskající efekt.  

Q → QUADRAGESIMA = Čtyřicetidenní postní období. 

R → RORÁTY = Zpěvy skládané pro adventní mariánské mše. Jejich 

ústřední postavou je Panna Maria. Rorátní zpěvy jsou jednak výrazem 

zboţnosti našich předků, jednak výrazem úcty k tradicím.  

S → STROMEK: Tradice zdobení stromku tak jak ji známe dnes 

pochází z  Německa. V Čechách se vánoční stromek objevil poprvé 

v roce 1812. V Libeňském zámečku v Praze ho měl svým štědro-

večerním hostům představit ředitel Stavovského divadla Jan Karel 

Liebich. Nápad poté převzala česká šlechta a v bohatých měšťanských rodinách se stromky 

začaly zdobit ve  40. letech 19. století.  

T → TŘI KRÁLOVÉ: Podle Matoušova evangelia se u krále Heroda v Jeruzalémě objevili 

tři mudrcové z Východu, které hvězda na obloze upozornila na příchod očekávaného spasitele 

ţidovského národa. Tito mudrcové začali být po čase označováni jako králové a dostali jména 

Kašpar, Melichar a Baltazar. Památku Tří králů si připomínáme 6. ledna a toto datum někdy 

povaţujeme za poslední den vánočního období. 

U → USMÍŘENÍ: V souvislosti s utrpením, které na sebe dobrovolně vzal Jeţíš Kristus za 

lidské hříchy, se setkáváme s pojmem usmíření. Kristova oběť, usmíření i odpuštění je jistě 

pádným důvodem k tomu, abychom se občas sami zamysleli nad svým konáním a vztahem 

k ostatním lidem. Zvláště pak v čase vánočním, kdy před koncem roku začínáme bilancovat 

uplynulé období.   

V → VÁNOCE = Někdejší slavnosti zimního slunovratu, dnes zřejmě nejkrásnější svátky 

v roce. Jsou spojeny s mnoţstvím tradic a lidových zvyků, které pomáhají vytvářet kouzlo a 

působivou atmosféru posledních týdnů a dnů v roce. Nejvíce se však děti těší na 

Štědrý den 24. prosince, kdy na ně čeká rozbalování dárků pod vánočním 

stromkem. A pro ty, které se do večera postily, i pohled na zlaté prasátko.  
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W → WEIHNACHTEN: Slovo Vánoce pochází z německého termínu Weihnachten (svaté 

noci). V křesťanské tradici jsou Vánoce připomínkou narození Jeţíše Krista a slaví se od     

25. prosince do Tří králů (6.1.). V Česku jsou povaţovány za velmi významný svátek i pro 

nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením času v rodinném kruhu. Slaví se 

u nás ve dnech:  

24.12. = Štědrý den - nepatří ještě do křesťanských Vánoc, pouze jím 

končí advent a postní období.  

25.12. = 1. svátek vánoční = Boţí hod vánoční.  

26.12. = 2. svátek vánoční (sv. Štěpán). 

X → XMAS = Anglický termín pro Vánoce (Christmas):  

24.12. = Christmas Eve. 

25.12. = Christmas Day. 

26.12. = Boxing Day.  

Y → YEAR = Anglicky rok. V souvislosti s koncem 

kalendářního roku nebude od věci uvést další dva anglické 

termíny: 

31.12. (sv. Silvestr) = New Year´s Eve.  
1.1.     (Nový rok)   = New Year´s Day. 

Z → ZVYKY: Snad ţádné svátky nejsou spojeny s tolika zvyky a pověrami jako právě 

Vánoce. Mnohé obřady z předkřesťanských dob sice upadly v zapomnění, některé však 

přetrvaly a časem se proměnily ve společenskou zábavu, obohacující Štědrý večer a noc o 

prvky tajemna. Církev tuto tradici přijala za svou aţ v polovině 4. století.  
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V úterý 24. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Účast 

v soutěţi byla dobrovolná, určená zájemcům o historii. Nakonec našlo odvahu pustit se do 

řešení 16 úkolů 16 ţáků a ţákyň ze 7. – 9. třídy. 

Letošní ročník měl toto tematické zaměření: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské. 

Úkoly, s nimiţ se soutěţící museli potýkat, byly velmi rozmanité, například chronologicky 

řadili vývojové typy člověka, v textu vyhledávali skryté názvy zbraní, pojmenovávali nástroje 

pravěkého člověka, hádali názvy slavných pravěkých památek, doplňovali názvy knih Eduarda 

Štorcha, opravovali chybný text nebo přiřazovali data a události (popř. osobnosti) z dějin Velké 

Moravy a počátků českého státu. 

      Soutěţní úkoly řešili ţáci samostatně pod dohledem paní učitelky Hrůzové a na jejich 

vypracování měli maximálně 90 minut. Celkem mohli získat 64 bodů a úspěšným řešitelem se 

stal ten, kdo získal alespoň 60%  = 38 bodů.  

      Oproti loňskému ročníku, kdy do okresního kola postupovali tři nejlepší soutěţící bez 

ohledu na počet získaných bodů, letos se do okresního kola kvalifikují jen úspěšní řešitelé. Tím 

se ve školním kole stala pouze vítězka Alena Korbelová z 9. třídy, která tak jako jediná bude 

naši školu reprezentovat v okresním kole této soutěţe. 

 

Výsledková listina školního kola: 

JMÉNO TŘÍDA BODY  JMÉNO TŘÍDA BODY 

1. Alena Korelová 9. 39,5  9. Jakub Svatoň 7. 23,5 

2. Zdeňka Sajfridová 8. 32  10. Veronika Dolejšová 8. 21,5 

3. Anna Richtrová 9. 26,5  11. Filip Vodráţka 7. 21 

4. 

 - 

6. 

Jana Vinšová 9. 

26 

 12. Marie Zikulová 8. 20 

Aneta Černohorská 8.  13. Lukáš Kinský 8. 18 

Nikola Pokorná 7.  14. Markéta Sojková 9. 16 

7. Kateřina Vančová 7. 25,5  15. Markéta Podoláková 9. 15 

8. Linda Sirotková 8. 24  16. Miroslav Podolák 8. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anička je poprvé s maminkou 

na opeře. Překvapeně se ptá: 

"Mami, proč ten pán pořád 

hrozí té paní hůlkou?" 

"On nehrozí, ale diriguje." 

"Tak proč ta paní tak hlasitě 

křičí?!" 
 

☺☺  Jedna z prvních hodin  

u prvňáčků. ,,Jeníčku, pověz 

nám, z čeho máš ten svetr?“ 

ptá se paní učitelka.  

,,Z vlny.“  

,,Správně. A kterému zvířeti 

za něj vděčíš?“  

,,Tetě...“ 
 

„Péťo, ta váza, co jsi rozbil, byla ze 17. století!“ 

„Tak to se mi ulevilo! Já myslel, ţe je nová .…“ 
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ÚKOL č. 1 – POZNEJ 

K rostlinám a ţivočichům napiš 

jejich správný název a vybarvi je 

podle skutečnosti:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KOLO 
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ÚKOL č. 2 – DOPLŇ 
a) Kdo je patronem rybářů? …………………………………………………………….. 

b) Jak se jmenuje divoká forma kapra? ................................................................……… 

c) Která ryba klade jikry do škeblí? .....................................................................……… 

d) Jaký je největší rybník v ČR? ..........................................................................……… 

e) Odkud se k nám dostal zvyk jíst na Vánoce kapra? .........................................……… 

 

ÚKOL č. 3 – ZJISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Název ţivočicha. 

2) Tři informace o tomto 

ţivočichovi. 
 

Vypracované úkoly odevzdejte 

nejpozději do 6. 1. 2010. 
 

☺☺☺Prodejce knih telefonuje potenciálnímu 

zákazníkovi. Na druhém konci se ozve velmi 

tichý hlas, který zjevně patří nějakému dítěti. 

Prodejce: "Dobrý den, mohl bych, prosím, 

mluvit s otcem?" 

Děcko šeptá: "Nemohl, tatínek má práci." 

"Mohl bych tedy mluvit s tvojí matkou?" 

"Nemohl, má práci." 

"A co nějaký tvůj starší bratr nebo sestra?" 

"Taky mají práci." 

Prodejce je uţ nervózní: "Je tam ještě někdo,    

s kým bych mohl mluvit?" 

"Jo, je tady policie, ale taky má práci." 

"Sakra, co tam všichni dělají?" 

"Pssst, hledají mě." 
 

Otec se ptá syna: "Co to bylo za kluka, 

co jsi s ním šel do školy?" 

"To je spoluţák, syn generála." 

"Tak z toho si vezmi příklad. Takový 

malý a uţ syn generála!" 
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŢ 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

6/2009-2010: 

 
1.- LOUPEŢ 
Lupiči by také museli projít zablácenou 

ulicí a určitě by si boty nečistili s takovou 

pečlivostí jako inspektor Perner. Rozhodně 

by zanechali na podlaze špinavé stopy. 

Jenţe ty tam nebyly, podlaha se leskla 

čistotou! 

 

2.- OSMISMĚRKA 

Křivka obecná 

 

3.- ZRCADLOVÉ OBRÁZKY 

Nápisy na ceduli nejsou zrcadlově 

převrácené. 

                           ČESKÉ 

FILMOVÉ POHÁDKY 
Vánoční svátky jsou příleţitostí  

k opětovnému zhlédnutí celé řady 

českých filmových pohádek.  

Poznáte podle zlidovělých hlášek,  

o kterou jde v našem kvízu? 
1/ Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, 

co jsem slíbil. 

a) Pyšná princezna. 

b) Sůl nad zlato. 

c) Lotrando a Zubejda. 

 

2/ Dnes jsou rohlíčky obzvláště vypečené! 

a) Obušku, z pytle ven! 

b) Císařovy nové šaty. 

c) Císařův pekař, pekařův císař. 

 

3/ Páni, a do týhle rodiny se já mám 

přiţenit! 

a) Šíleně smutná princezna. 

b) Tři veteráni. 

c) Hrátky s čertem. 

 

4/ Mám tě ráda jako sůl! 

a) Honza málem králem. 

b) Byl jednou jeden král. 

c) Bajaja. 

 

5/ Já jsem malej, ale šikovnej. 

a) Princezna ze mlejna. 

b) Čert a Káča. 

c) Anděl Páně. 

 

6/ Zůstane tu dívka, co polévku mi solila. 

a) S čerty nejsou ţerty. 

b) Princezna se zlatou hvězdou. 

c) Jak se budí princezny. 

 

7/ Já ţasnu, vidím, ţe dodneška jsem 

neznal princův vkus! 

a) Třetí princ. 

b) Princ a Večernice. 

c) Tři oříšky pro Popelku. 

 

Kamila vedla berana do sousední vesnice. 

Cestou spatřila mezi sady jednu tajuplnou 

hradbu. Neodolala pokušení a přelezla tuto 

hradbu, zatímco její beran znejistěl. Pak se 

náhle odrazil a utíkal pryč. Kamila se lekla 

a poranila se o hřebík. Stalo se to tím, ţe 

nedávala pozor ani na berana, ani na sebe.  
 

                       Kratičký příběh o nepozorné   

                       Kamile je sestaven ze šesti vět 

                       nebo souvětí. V kaţdé větě 

(anebo v kaţdém souvětí) je ukryt název 

jedné naší řeky. Dokáţete těchto šest řek 

v textu najít? 

 

SOUTĚŢNÍ 

KUPON 

 

 


