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ÚKOL č. 2 – PTÁCI: 
 

Ptáky dělíme do dvou skupin: Stálí- zůstávají celoročně tam, kde hnízdili. 

                                                 Stěhovaví- před zimou opouštějí místo, kde hnízdili. 

 

1) Najdi v následující nabídce 7 stěhovavých ptáků a písmena, která jsou před nimi, 

napiš do rámečků dole: 

V)vlaštovka obecná, H)sojka obecná, X)sýkorka obecná, K)špaček obecný, O)konipas 

horský, E)vrabec polní, L)jiřička obecná, V)slavík obecný, A)kukačka obecná, 

N)ledňáček  říční, A)červenka obecná. 

  

             

 
2) Z těchto písmen sestav rodové jméno vodního ptáka s popelavě šedým peřím. 

     Je to …………………………… 
 

3) Na kterém obrázku ho najdeme?  ........... 
 

        A.                      B.                      C.                        D.                      E. 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
4) O tomto ptáku napiš 3 zajímavosti:  

 
ÚKOL č. 3 – TEXT: 

  
V textu na následující straně jsem udělala dvě chyby, které bych v přírodě rozhodně 

dělat neměla. Podtrhni je a napiš zdůvodnění, proč bylo mé počínání nesprávné: 

       

IV. KOLO 

ÚKOL č. 1 – ZIMNÍ SPÁNEK: 
  

Škrtni zvířata, která se neukládají 

k zimnímu spánku: 

Medvěd Rejsek 

Jeţek Zmije 

Srna Liška 

Netopýr Vlk 
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Minulý víkend jsem si udělala vycházku do přírody, abych něco vyfotila. 

Hned za domem sedělo na zemi ptačí mládě a pípalo, otevíralo zobáček a 

třepetalo křídly. Na nízké větvi seděl jeden z rodičů - byla to pěnkava. Mládě 

zřejmě vypadlo z hnízda a rodiče teď nevědí, jak ho dostat zpátky. Chtěla jsem 

mládě zachránit, a tak jsem ho vzala domů, ţe ho 

dokrmím. 

Poté jsem vyrazila znovu ven. Na okraji lesa 

jsem viděla otisky srnčích kopýtek a po chvíli jsem 

našla  opuštěné mládě - ve vysoké trávě se choulilo 

srnče. Jemně jsem ho hladila a konejšila, ale ono ani 

hlavu nezvedlo. Protoţe ale vím, ţe máma se 

k srnčeti  často vrací aţ za několik  hodin, nechala 

jsem ho na místě, jen jsem si ho vyfotila. 

A) Chyba první: B) Zdůvodnění: C) Chyba druhá: D) Zdůvodnění: 

 

ÚKOL č. 4 – POZNEJ ŢIVOČICHA: 
Z následujících informací poznej, o jakého ţivočicha jde: 

 
Je to hmyzoţravec hnědošedé barvy. Dorůstá délky 6,2 - 8,5 cm a dosahuje 

hmotnosti 7 - 15 g. Je to nejmenší savec. Ţije v celé Evropě a v Alpách, aţ 2400 m 

vysoko. Zdrţuje se na vlhčích místech s podrostem. Samice rodí aţ 4krát ročně 5 - 7 

holých a slepých mláďat.  

 

Je to ………………………… 

 

Vypracované úkoly odevzdávejte nejpozději do 21. 1. 2009! 
 

 

Pěvecký krouţek začal, uţ ani nevím kolikátým rokem, opět svoji činnost. Původně 

chtěli jeho členové rozdělení na dvě skupiny - pro menší děti a pro ty starší. Jenţe to nevyšlo, 

a tak se scházíme jednou týdně v pondělí od 12
45 

do 13
15

. Kdyţ se pak schyluje k nějakému 

vystoupení, nacvičujeme čtrnáct dní před ním kaţdodenně, většinou ráno před vyučováním. 

Velkým pomocníkem je nám pan učitel Jindříšek, který nás doprovází na varhany. Bez něho 

si naše vystoupení neumíme po tolika letech ani představit. 

Závěr kalendářního roku 2008 byl pro nás opravdu hektický. Předvánoční čas jsme 

začali kulturním programem u příleţitosti rozsvícení vánočního stromečku před školou a pár 

dní nato jsme pak zazpívali nově narozeným človíčkům. Za naší asistence proběhlo i zahájení 

školní vánoční výstavy v místním muzeu. Dále jsme vystoupili spolu s ostatními školami na 

předvánočním zastavení v kulturním domě a kalendářní rok završili zpíváním před kaplí na 

Drahouši. Takţe, není to jen zábava, ale často docela náročná práce. Přesto, někteří v našem 

krouţku vydrţí po celou dobu školní docházky a jsou velkou oporou těm mladším, méně 

zkušeným. Za to jim patří zaslouţený dík.       Jaroslava Juříčková, vedoucí pěveckého krouţku 
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JMÉNO TŘÍDA 
BODY  

MÍSTO 
V 3. KOLE CELKEM 

Eva Konířová 2. 21 88 1. 

Marek Doleţal 2. 20 87 2. 

Alice Číţková 3. 20 84 3. 

B. Havlíčková, V. Hron 4. 19 74,5 4. 

J. Ťaţiarová, A. Hronová 3. 20 71 5. 

David Kadeřábek 2. 0 63 6. 

Tomáš Uher 3. 0 53 7. 

Š. Kouglová, M. Bezstarostová 3. 20 44 8. 

D. Břicháč, K. Červenka 4. 20 43 9. 

Pavla Petrániová 3. 20 41 10. 

Andrea Kukiová 4. 0 24 11. 

Lucie Wünschová 3. 0 23 12. 

Aneţka Číţková 3. 0 23 12. 

Michal Jelínek 2. 0 21 13. 

Kateřina Vanická 4. 0 20 14. 

Barbora Svatoňová 2. 0 19 15. 

Denisa Spurná 3. 0 18 16. 

Roman Jaroš 3. 18 18 16. 

Ivana Horvátová 4. 0 17 17. 

Markéta Tranová 2. 0 17 17. 

Stanislav Svašek  2. 0 15 18. 
 

 

 

JMÉNO TŘÍDA 
BODY  

MÍSTO 
V 3. KOLE CELKEM 

Tomáš Vyleta 5. 21 87 1. 

Michal Tatzauer 7. 21 81 2. 

Aneta Alexijová 7. 20 78,5 3. 

Miloš Müller 5. 0 58 4. 

Veronika Dolejšová 7. 0 24 5. 

Marie Zikulová 7. 0 24 5. 

Dominika Kinská 7. 0 24 5. 

Monika Šantorová 5. 0 23 6. 

Lenka Marková 7. 21 21 7. 

Zdeněk Cink, Samuel Pfeifer 5. 0 20 8. 

Eliška Blahová 5. 0 17 9. 

Zdeněk Novotný, Jára Mutínský 6. 0 15 10. 

Simona Švidroňová 7. 0 14 11. 
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 Posílat dopis v dnešní době plné elektronické komunikace se můţe zdát zbytečné, ale 

je mnoho důvodů, proč tomu tak není. Papírový dopis má své kouzlo a k jeho napsání nebo 

přečtení není třeba zapínat ţádný přístroj. Vystačíte si s tuţkou, 

papírem a vlastními myšlenkami. 

Česká mládeţ další příleţitost porovnat své slohové 

schopnosti se svými vrstevníky u nás i na celém světě.  

 

O co jde konkrétně? 

Česká pošta vyhlašuje téma pro …  

… 38. ročník Mezinárodní soutěţe      

v psaní dopisů pro mládeţ do 15 let. 
 

… 4. ročník Národní soutěţe v psaní 

dopisů pro mládeţ do 12 let. 

„Napiš někomu dopis a vysvětli mu, 

jak mohou dobré pracovní podmínky 

vést k lepšímu ţivotu.“ 

 
„Napiš dopis kamarádovi do roku 

1909.“ 

Text v českém jazyce na výše uvedené téma bude napsán ve formě dopisu někomu, 

to znamená s datem a oslovením na začátku, pozdravem a podpisem na konci dopisu, 

a nebude obsahovat ţádná sdělení náboţenského či politického zaměření. 

Jeho rozsah bude 500 aţ 1000 slov a bude 

dosud nezveřejněným a původním dílem 

soutěţícího. 
 

Bude dosud nezveřejněným a původním 

dílem soutěţícího. 

Soutěţe se mohou zúčastnit chlapci 

a dívky, kteří bydlí na území České 

republiky a kteří ani v den, kdy dopis 

napíší, nedosáhnou věku 16 let. 

 

Soutěţe se mohou zúčastnit chlapci 

a dívky, kteří bydlí na území České 

republiky a kteří ani v den, kdy dopis 

napíší, nedosáhnou věku 13 let. 

Na konci dopisu bude uvedeno jméno a příjmení soutěţícího, jeho věk a přesná adresa 

školy. 

Text musí být odeslán nejpozději 

do 27. února 2009 na adresu: 
Česká pošta, s. p. 

kancelář č. 15 pro soutěţ v psaní dopisů, 

225 99 Praha 025 

 

Text musí být odeslán nejpozději 

do 27. února 2009 na adresu: 
Česká pošta, s. p. 

kancelář č. 12 pro soutěţ v psaní dopisů, 

225 99 Praha 025 

Česká pošta odmění vítěze digitálním fotoaparátem, soutěţící na druhém a třetím 

místě obdrţí MP3 přehrávač a všichni další ocenění získají malé poštovní překvapení. 

Výsledky národního kola soutěţe budou 

zveřejněny 27. května 2009 

na www.ceskaposta.cz, výsledky 

světové části soutěţe pak 9. října 2009 

u příleţitosti Světového dne pošty. 

 

Výsledky soutěţe budou zveřejněny 

27. května 2009 na www.ceskaposta.cz 

u příleţitosti vydání poštovní známky 

z emise Dětem. 
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Ta: Napiš někomu dopis a vysvětli 
mu, svět potřebuje více          Drahá Alţběto, 

jak se máš? Co děláš? My jsme teď s Josefem a ještě nenarozeným 

Jeţíšem na cestě do Betléma – je to hrůza. Vedro, vedro a vedro, dneska 

jsem si myslela, ţe snad vypustím duši, ale nedá se nic dělat, musíme 

tam kvůli součtu lidí, však víš. No ale proč vlastně píši, poslouchej, co 

se mi stalo! 

 

Jak tak putujeme, procházíme mnoha městy a vesničkami. Jednou jsme takhle dorazili do malebné 

malé vesničky, uţ jsme byli opravdu hodně unavení, a tak jsme došli k rozhodnutí, ţe zde 

přenocujeme a hlavně něco pojíme. 

 

Bylo jiţ k večeru, kdyţ jsem procházela kolem několika starších ţen, které si s hrůzou a údivem 

vyprávěly, ţe ve vzdáleném městě (uţ si nepamatuji, jak se přesně jmenovalo, ale myslím, ţe Praha 

nebo tak nějak…) se stalo něco strašlivého. Nebudeš tomu věřit, ale nějaký neznámý velký muţ, prý 

neměl vůbec vlasy, surově zavraţdil několika bodnými ranami mladého chlapce – Roma a to jenom 

kvůli tomu, ţe měl jinou barvu pleti, ţe byl zkrátka jiný. Nevím, jak toto vyprávění působilo na tebe, 

ale já byla naprosto zdrcená! Nejprve jsem tomu nechtěla věřit a říkala si, ţe to snad není moţné, 

potom ale, kdyţ mé myšlenky stále bloudily směrem k onomu vyprávění, začala jsem uvaţovat a 

uvědomovat si, proč vlastně svět potřebuje více tolerance. 

 

Vţdyť tohle nebyl jediný incident. Tohle nebylo nic ojedinělého, ba naopak, těchto konfliktů je čím 

dál tím více a to i u nás! Vţdyť kaţdou chvíli čteme v místních veřejných papyrech o násilí na 

ostatních jenom kvůli tomu, ţe jsou jiní, ţe věří v něco jiného, ţe mají jinou barvu pleti, jiné představy 

o mezilidských vztazích, o ţivotě. Bylo mi z toho smutno a musela jsem stále dál uvaţovat. Pomalu 

jsem přicházela na to, ţe kdyby svět nepotřeboval více tolerance, byl by to průšvih. On jí potřebuje 

stále víc! Jinak by to nešlo, protoţe útisk, netolerance, diskriminace a neúcta by rostly a nemělo by je 

co zastavit, zadrţet. Neměli bychom být tak lhostejní k ostatním. Zároveň, ale nejde být tolerantní 

úplně ke všemu – asi by nebylo nejlepší tolerovat to, ţe je někdo vrahem. Podle mého, tolerance taky 

hodně souvisí se zodpovědností. 

 

A co mé dítě? Přijme svět mě i mé dítě? Bude k nám tolerantní? Vţdyť jsem těhotná a přitom ani 

nejsme s Josefem svoji! Jakou stránku ukáţe svět nám? Mám z toho docela hrůzu, milá Alţběto, ale 

zároveň mám ohromnou naději, ţe s narozením toho, koho nosím pod srdcem, přijde odpuštění, 

smíření, láska a to, myslím, je základem tolerance, alespoň tak to bylo zaslíbeno. 

 

Ať to bude, jak chce, vím, ţe já se vţdy budu snaţit dívat na ostatní lidi s pokorným přesvědčením, ţe 

kaţdý jsme jiný a hlavně, ţe kaţdý máme právo na to být jiný. A co ty, má přítelkyně? Co si o tom 

myslíš? Uţ se nemůţu dočkat, aţ se setkáme a řádně si o tom promluvíme (dostala jsem recept na 

báječné Jeruzalémské placičky, tak je můţeme společně vyzkoušet upéct). 

 

A jak se má Jeník a Zachariáš? Jste stále v Jeruzalémě? Nestřetáváte se tam s netolerancí? Doufám, ţe 

jste všichni v pořádku. Uţ se mi po vás docela stýská. Jsme s Josefem po dlouhé cestě unaveni a 

všechno na nás tak nějak padá. Taky ho hodně zarazilo to, o čem jsem uvaţovala, co jsem slyšela. Má 

o nás strach. Je moc milý, stará se o mě, jak nejlépe můţe. Mám ho opravdu ráda. Snad v pořádku 

dojdeme do Betléma. 

 

Milá Alţběto, moc se i se Zachariášem a Janem opatrujte, mějte se dobře a snaţte se být tolerantní 

vůči všemu kolem sebe. Moc se těším na naše setkání. 

S upřímným pozdravem                                                                                                                    Maria 
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Téma: „Představ si, žes chytil(a) 
zlatou rybku. 
Když ji pustíš 
Milá zlatá rybko! 

Vzpomínáš si na mě? Ty jsi byla můj první letošní 

úlovek. A protoţe se má první úlovek vţdycky hodit 

zpátky do vody, udělala jsem to i s tebou. I tak bych tě 

pustila zpátky do vody. Tehdy jsi mi řekla, ţe ti mám 

napsat dopis s přáním a slibovala, ţe to přání splníš. 

Doufám, ţe slib dodrţíš. Jsi přece zlatá rybka nebo ne? 

Také jsi mi řekla, ţe dopis mám dát jen tak na okno a ty 

ţe si ho vyzvedneš. 

 

Vím, ţe bych neměla být sobecká a myslet jen na sebe a svoji rodinu. Uvědomuji si, ţe bych 

si měla přát, aby na světě vůbec nebyly války a aby nehladověly děti. Jenţe moc dobře vím, 

ţe toto přání nesplní ţádná zlatá rybka – a neuraz se, prosím. To všechno můţou splnit jen 

lidé, kdyţ budou chtít a snaţit se. A tak budu trošku sobecká. 

 

Přála bych si, abych byla zdravá. Nemyslím tím, abych uţ nikdy nedostala angínu nebo 

chřipku. I s brýlemi a rovnátky bych se smířila. Myslím tím to své zlobivé srdíčko, kvůli 

kterému nemůţu chodit jako všichni na tělocvik, s kamarádkami na hip-hop, nemůţu běhat a 

hrát míčové hry, soutěţit a závodit. Pořád se s tím nemůţu smířit a je pro mě moc těţké jenom 

tak stát a dívat se, jak ostatní hrají. Uţ jsem dost velká a vím, ţe přání plníš jen v pohádkách, 

ale stejně věřím na zázraky. A tak věřím, ţe i moje přání se jednou splní. Věřím a spoléhám 

na hodné a šikovné pány doktory. 

 

Kdyby se ti zdálo mé přání opravdu moc sobecké, tak se nebudu zlobit, kdyţ dáš přednost 

někomu jinému. Na světě je určitě strašně moc důleţitějších věcí, neţ nemocné srdce jedné 

holky. Stejně ti děkuju, ţe jsem si mohla to své tajné přání vyslovit, uţ teď je mi líp. 

         S pozdravem 

         Natálie Dubanevičová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

  

ČESKÁ FILMOVÁ TVORBA 
 

 

 

1/ Českou komedii o ţácích školou 

nepovinných natočil Oldřich Lipský 

podle scénáře Ladislava Smoljaka a 

Zdeňka Svěráka. Film se jmenoval: 

a) Cesta do hlubin študákovy duše. 

b) Marečku, podejte mi pero! 

c) Starci na chmelu. 

2/ V roce 1951 natočil reţisér Martin Frič 

historickou komedii Císařův pekař – 

Pekařův císař. Hlavní roli v ní vytvořil: 

a) Jan Werich. 

b) Rudolf Hrušínský. 

c) Jiří Sovák. 

 

3/ Vědeckofantastický film Vynález 

zkázy natočil v roce 1958 reţisér: 

a) Karel Zeman. 

b) Jiří Menzel. 

c) Juraj Hertz. 

 

4/ Česká komedie Tajemství hradu 

v Karpatech byla inspirována románem 

spisovatele: 

a) Karla Maye. 

b) Aloise Jiráska. 

c) Julesa Verna. 

 

5/ Film Noc na Karlštejně reţiséra 

Zdeňka Podskalského vznikl v roce 1973 

podle stejnojmenné divadelní hry, kterou 

v roce 1884 napsal Jaroslav Vrchlický. 

Dílo se řadí mezi filmy: 

a) Dokumentární. 

b) Hudební. 

c) Válečné. 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK  

Z ČÍSLA 8/2008-2009: 
 

1.- SKRÝVAČKY 

 1/ Los, jasan. 

 2/ Topol, liška. 

 3/ Jilm, op. 

 4/ Lípa, lev. 

 5/ Dub, zebra. 

 

2.- DOPLŇOVAČKA 
 Krásná mimozemšťanka. 

 

3.- TĚLESO 

 12 stěn. 

Prohlédni si oba obrázky leţící dívky 

(nahoře a dole) a najdi 5 rozdílů. 

SOUTĚŢNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  
 

1 

2 


