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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU HELENOU 

BARTŮŇKOVOU 
 
 

1. Paní učitelko, můžeme se zeptat, kolik Vám je 

let? 

Někdy se cítím na 70 a někdy (častěji) na 30, takže 

něco mezi tím. 

 

2. Kolik roků učíte na této škole (nebo měsíců)? 

Dnes (22. 3.) jsou to právě 4 měsíce a 22 dní. 

 

3. Líbí se Vám na této škole i prostředí?  

Líbí. 

 

4. Je Vaše třída hodná? 

Většina dětí je hodná, ale zlobilové a zlobilky se najdou.  

 

5. Proč jste se rozhodla učit na této škole?  

V říjnu jsem zjistila, že se zde hledá učitel (ka) pro 1. stupeň, tak jsem tady. Také se mi líbí, 

že je to menší škola s přátelským prostředím.  

 

6. Můžeme se zeptat, máte děti? 

Mám jednoho syna, jmenuje se Honza.  

 

7. Máte ráda svoji třídu? 

Mám, moc, a dokonce i ty zlobivé děti. 

 

8. Co děláte ve volném čase? 

Ve volném čase sportuju – jezdím na kole, v zimě 

lyžuju, starám se o dům a zahradu, čtu, dívám se na 

filmy, poslouchám hudbu.  

 

 

9. Chodíte si do bufetu pro svačinky? 

Nechodím, ale často mám na ně chuť! 

 

10. Chtěla byste změnit svou třídu? 

Ani ne. 

 

11. Jste ráda, že se vydává na této škole časopis?  

Jsem. Ve škole, kde jsem dříve delší dobu učila, jsme vydávali také časopis. Víte, jak se 

jmenoval? POŠKOLÁK!!! 

 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

N. Divišová, V. Košanová

 



DNES   PEČEME   S   NATÁLKOU

 Míša řezy                                         
Těsto: 6 celých vajec, 6 lžic moučkového 

cukru, 1 ½ lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 

3 lžíce kakaa, ½ balíčku prášku do pečiva  

Náplň: 200 g moučkového cukru, 250 g másla, 

750 g tvarohu  

Poleva: 120 g 100% tuku, 100 g moučkového 

cukru, 30 g kakaa  

 

Postup: V míse třeme do pěny žloutky s cukrem. Pak přidáme olej a znovu chvíli třeme. 

Doplníme moukou s práškem do pečiva a  kakaem. Zamícháme a nakonec zlehka vmícháme 

z bílků tuhý sníh. Těsto rozetřeme na tukem vymazaný a moukou vysypaný plech a dáme 

péci. Upečenou vychladlou plochu potřeme tvarohovou náplní. 

 Tvarohová náplň: Utřeme máslo s cukrem, postupně přidáváme tvaroh a třeme do 

hladka. Tvarohovou náplň pak polijeme čokoládovou polevou.  

 Čokoládová poleva: V páře necháme rozpustit tuk, do kterého přidáme prosátý 

moučkový cukr a kakao. Mícháme do hladka. Když poleva ztuhne, rozkrájíme koláč na malé 

kousky.  

 

Loupáky 

 

3 hrstky hladké mouky 

1hrnek mléka 

1 vanilkový cukr 

2 žloutky  

1/4 kostky másla (Hera) 

půl kostky droždí 

špetka soli  

 

Uděláme těsto, necháme vykynout, těsto rozdělíme  na stejné válečky, které rozválíme, 

smotáme je do rohlíčků. Hotové rohlíčky pomažeme bílkem, posypeme je mákem a necháme 

je ještě chvíli kynout na plechu. Pečeme na 180° cca 10-15 minut.  

 



 

 Na začátku února navštívily děti v rámci ŠD a Čtenářského a Počítačového kroužku 

Městskou knihovnu, kde probíhala výstava 

mandal. Mandaly si prohlédly a potom se při 

odpoledních aktivitách snažily vytvořit svoje 

vlastní. O tom, jak se jim vedlo, se můžete 

přesvědčit v dětském oddělení knihovny 1 krát 

za 14 dnů. Při té příležitosti si můžete 

prohlédnout a vypůjčit knihy, které jsou zde 

k dispozici. A že si nevíte rady? To nevadí, 

paní Vlková, nová paní knihovnice, vám jistě 

ráda poradí.    

  

Další kulturní zážitek měly děti ve škole. První stupeň se zúčastnil programu O Aničce a 

písničce, větší děti zhlédly program Trumpetiáda. Dozvěděly se něco o hudebních nástrojích i 

o písních, které se na tyto nástroje dají zahrát. Čtvrťáci si vyzkoušeli do některých nástrojů 

„fouknout“ a zjistili, že tak jednoduché to zase není. A co teprve, kdyby měli zahrát konkrétní 

melodii. Prostě – kdo umí, ten umí. Kdo neumí, musí se učit.    

 

 Dne 17. 2. se konal v tělocvičně 

maškarní rej. Žákovský parlament pod vedením 

p. učitelky A. Šafránkové připravil soutěže, 

písničky a tombolu, no prostě program pro 

školní družinu tak, aby se všichni bavili. 

 Děti měly nádherné masky, vždyť se 

soutěžilo o ty nejkrásnější. S chutí se 

zapojovaly do soutěží a měly radost z každé 

výhry, i když to byl třeba jen bonbón. Přítomné 

paní učitelky nechtěly zůstat pozadu a nezkazily 

žádnou legraci.  

Tombola byla taky nádherná – sladkosti, 

drobnosti, plyšáci. Nikdo neodcházel s prázdnou. A přestože již netrpěliví rodiče čekali u 

vchodu, dětem se domů nechtělo. Tak by to přece mělo být.    

    L. Hybrantová 

 

 

Ve stejný den pořádali deváťáci pyžamový den. Úkolem nás 

všech bylo přijít do školy v nočním úboru – noční košili nebo 

v pyžamu. Samozřejmě, že někteří to dotáhli do dokonalosti, takže si 

přinesli i polštář nebo plyšáky, se kterými chodí spát. No štěstí, že 

nám neusnuli ve vyučování. Co by s nimi paní učitelky dělaly? I když  

 

 



 

ony by si určitě poradily. Občas jim někdo spí při vyučování, i když pyžamo nemá. A tak 

deváťáci počítali a počítali a nakonec  

 

došli k výsledku. Nejvíce ospalá, tedy pyžamová, je 4. třída. Ta dostala odměnu. Ostatní si to 

alespoň užili a určitě se těší na to, co dalšího si deváťáci vymyslí. 

 

 

 V únoru jsme si také užívali jarní prázdniny. Samozřejmě každý po svém. Někdo jel 

ještě na hory lyžovat, někdo prolenošil celý týden doma u televize nebo u počítače, jiný snad 

vyndal knihu a něco dobrého si přečetl.  

 

 

V březnu bylo veselo. Naši nejstarší spolužáci navštívili divadlo v Táboře a při té 

příležitosti navštívili i město. Do divadla jeli i druháci a třeťáci – Příhody včelích medvídků. 

Prý se líbilo. Jsme moc rádi, že nechodíme jen do kina, ale navštěvujeme i jiná kulturní 

zařízení. V divadle v Příbrami jsme byli již několikrát, takže přišla změna a změna, jak 

všichni víme, je život. 

 

 

Děti ze školky, třeťáci a šesťáci se 

zúčastnili programu ZDRAVÁ PĚTKA, kde se 

dozvěděli, co je to zdravá strava, mohli si 

zasoutěžit a také připravovali zdravou svačinku. 

Program se jim moc líbil a my všichni doufáme, že 

si odnesli nové teoretické znalosti, ale i praktické 

dovednosti. Mohli si totiž to, co připravili, sami 

sníst.  

 

 

15. 3. se naši osmáci zúčastnili soutěže YPEF, 

která probíhá na VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga 

v Písku. Je pořádána pro děti, které se zajímají o 

přírodu a myslivost.  

Písek. Letos naši školu reprezentovali: A. Zárybnická, 

Z. Dvořák a T. Hybrant.  

 Pro soutěžící bylo připraveno malé občerstvení, 

ukázka výcviku loveckých psů a dravých ptáků. Na 

všechny velmi zapůsobilo i vystoupení studentů 3. 

ročníku, kteří ve svých slušivých uniformách hráli na 

lesní roh.  
 

 

 Den nato nás ve škole navštívili 

vojáci z útvaru v Bechyni. Program byl určený 

především pro žáky druhého stupně, ale vojenské 

vozidlo, oblek, hledačka kovů, robot, to lákalo i ty 

malé. Takže i oni dostali příležitost si vše 

prohlédnout. Také mohli namalovat obrázky, 

které vojáci vyhodnotili a nejlepší odměnili. Děti 

byly nadšené. Ti větší se dále seznamovali 

s protichemickou ochranou, s plynovými 



 

 

 

maskami, se zásadami první pomoci. Každý si mohl vybrat to své, což se objevilo ve 

zpětných vazbách. Děvčata, která směřují na zdravotní školu, byla nadšená z hodiny první 

pomoci, kluci dávali přednost technickým věcem. Každopádně si všichni uvědomili, že 

armádu potřebujeme a že rozhodně není jednoduché pracovat jako voják z povolání. 

  

28. 3. se slaví Den učitelů. U nás jsme tento 

svátek oslavili tak, že místo paní učitelek učili 

deváťáci. Každý se snažil podle svých sil a 

podle své chuti. Někteří do toho dali  

 

všechno, jiní měli pocit, že stačí stoupnout si 

před žáky a vymyslet vše na místě. Ale zjistili, 

že tak jednoduché to rozhodně není. Alespoň 

vědí, že „učitelství“ není pro každého, protože 

má i svá úskalí. A to ještě nevyzkoušeli 

písemné přípravy, opravy sešitů, testů, řešení 

konfliktů … 

 

 

 Na konci března nás navštívila 

spisovatelka a ilustrátorka, paní Lucie 

Seifertová. Děti prvního stupně s ní 

absolvovaly dvě hodiny, při kterých vyráběly 

leporelo na téma Karel IV. Všem se práce 

moc líbila. A nám se zase líbilo to, že byli 

zapojeni všichni. Každý si našel svoji pozici 

a každý udělal svůj kus práce. Výsledek byl 

úžasný. I zpětné vazby byly jen a jen kladné. 

Tentokrát se nenašel žádný „šťoura", 

kterému by se program nelíbil a psal by, že 

by bylo lepší se učit. (Oni totiž zatím nechápou, že se učí i touto formou.) 

 

 Předposlední březnovou noc ve škole 

strávili třeťáci s p. učitelkou Ladickou a sl. 

vychovatelkou (K. Levíčkovou).  Prožili si Noc 

s Andersenem. Vyplňovali křížovky, rébusy, 

absolvovali čtení v knihovně s p. Vlkovou. 

Také si zkusili stezku odvahy. Možná bychom 

se divili, kdo ji zvládl „levou zadní“ a kdo se 

přece jen obával, že za rohem může něco nebo 

někdo být. Ale všichni to zvládli na jedničku. 

Možná si uvědomí, že škola žije svým životem, 

i když je prázdná. Myslím, že příští rok si 

budou chtít tuto akci zopakovat. 

 

30. 3. navštívili naši osmáci školku. Jejich úkolem bylo pozvat předškoláčky k zápisu. 

A zhostili se toho na výbornou. Nejdříve si své budoucí spolužáky vyzvedli v tělocvičně, 

pomohli jim s oblékáním a převedli je pod vedením paní učitelek do jejich prostředí. Tam se  

 



 

jim plně věnovali. Předali jim dárečky, připravili 

pro ně soutěže, hráli si s nimi (trochu se vrátili do 

svých předškolních let). Prostě si to užili – všichni. 

Tedy doufáme, že obě strany. Ti velcí určitě a už 

teď se těší, jak se stanou patrony budoucích 

prvňáčků a co s nimi všechno podniknou. 

  

 

4. 4. se tři naši žáci 

zúčastnili okresního 

kola matematické 

olympiády v Písku – 

A. Palovčíková (6.), J. Čandová (7.), Ant. Dubský (7.). Byli 

velmi šikovní. J. Čandová skončila dokonce na nádherném 

druhém místě. Moc gratulujeme a jsme rádi, že mezi námi jsou 

takoví šikovní lidé, kteří se matematiky nebojí. 

 

 

5. 4. jeli opět naši nejstarší do březnického kulturního 

domu na program Nicholas Winton – Síla lidskosti. Asi si ještě neuvědomují, jak silný příběh 

to je. Každopádně byl program velmi dobře připravený a dozvěděli jsme se např. i to, že 

z oblasti Březnicka a Příbramska bylo zachráněno několik desítek lidí, o kterých se zatím 

neví. Moderátor nás vyzval, že pokud bychom se o někom takovém dozvěděli, ať dáme vědět. 

Budou velmi rádi, neboť informace jsou velmi cenné. N. Winton zachránil svým jednáním 

669 českých dětí, které stihl odvézt především do Anglie a do Švédska. Byl to skromný 

člověk, o kterém se dlouho nevědělo, že to byl právě on, kdo zorganizoval „export“ těchto 

dětí. 
 
7. 4. a 8. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. 

třídy. Díky zkušeným paním učitelkám byl naprosto 

bezproblémový. Nikdo neplakal, zasmáli jsme se a 

pohádkové postavy přispěly k příjemnému průběhu 

celé akce. Děvčatům patří dík a na nové školáčky se 

budeme těšit už v září. K zápisu se dostavilo 27 

dětiček. Ne všechny děti sice nastoupí, ale zkušenost 

je zkušenost. Určitě i jim se líbilo. A ty dárečky na 

konec! To byla práce osmáků a jejich šikovné paní 

učitelky. Tak ať to vydrží. 

 

 

A co nás ještě čeká? 
 

 Divadlo v Táboře  

 McDonald´s Cup (1. stupeň)  
 Plavání 

 Český den proti rakovině 

 

 

 



 

 

 Začíná modrým pondělím a pokračuje šedivým úterým, škaredou středou, následuje 

Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá neděle. Škaredá středa dostala své jméno proto, že Ježíšův 

přítel Jidáš se údajně na Ježíše škaredil Podle lidové tradice se proto v tento den nesmí nikdo 

mračit, protože by se škaredil všechny středy v roce. Někdy se také středě říkalo Sazometní 

nebo Smetná, protože se toho dne vymetaly komíny. 

 Na Zelený čtvrtek při poslední večeři Ježíš tušil zradu a Jidáše označil za viníka. I 

přesto Jidáš Ježíše políbil a tím strážníkům naznačil, koho mají odsoudit k smrti. Zdrcený 

Jidáš potom litoval svého činu a oběsil se. Proto se na Zelený čtvrtek peče pečivo zvané 

Jidášky. Jiné vysvětlení mluví o tom, že součástí poslední večeře byly zelené rostliny nebo 

také tak, že se příroda začíná zelenat. Chcete-li v tento den udělat něco pro své zdraví, dejte si 

něco zeleného – špenát, kopřivy, popenec, řeřichu, salát. 

 Na Velký pátek došlo k odsouzení Ježíše a jeho ukřižování. Je to den velkého smutku 

pro věřící. Tento den lidé vstávali před východem slunce a omyli se vodou z potoka (aby byli 

zdraví). Dodržovali přísný půst a nepůjčovali nic ze své domácnosti, protože by tyto věci 

mohly být očarovány. Nesmělo se hýbat se zemí, proto se nepracovalo ani na poli, ani 

v sadech. Nesmělo se také prát prádlo, protože by ho pradleny namáčely do Kristovy krve. 

Bílá sobota je posledním postním dnem. Tento den se uklízelo a bílilo, připravovalo se 

na Vzkříšení na Boží hod velikonoční. Vařily se sváteční pokrmy, pekli se mazance a 

velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí, vázaly se březové metličky a 

zdobila se vajíčka. V mnoha vsích bylo zvykem, že se doma uhasila všechna ohniště, před 

kostelem vložila hospodyně na hraničku svoje polínko, a když kněz posvětil oheň, vzala 

žhavý oharek domů a žehnala jím oheň nový.  

Neděle = Boží hod velikonoční. K této neděli patří tradiční velikonoční pokrmy – 

beránek, mazanec, ale také vejce, chleba a víno, které se dříve světily ráno při mši. Kromě 

symbolického významu měl tento zvyk i praktický podtext – po období dlouhého 

předvelikonočního půstu by mohl náhlý přechod k tučné stravě přivodit zdravotní potíže. 

Proto se světily pokrmy, které měly tělo na návrat k běžné stravě postupně připravovat a 

kousek z takto posvěceného jídla dostala i návštěva, která v tento den vešla do domu. 

Na velikonoční pondělí chodili nejdříve dům od domu mládenci za děvčaty a šlehali je 

pomlázkami spletenými z vrbového proutí, aby byly po celý rok zdravé, veselé a pilné. 

Mnohde bylo zvykem, že v úterý na oplátku děvčata polévala studenou vodou chlapce, aby 

byli svěží. Dnes už chodí s pomlázkami většinou jen děti, které za vinšování dostávají nejen 

vajíčka, ale i sladkosti. 

Velikonoční symboly: kříž, vejce, beránek, oheň, svíce, zajíček, pomlázka. 

Marie  Švábová  



 



  

 
Co budeme potřebovat?  

 40 g droždí  

 2 lžíce cukru 

 2 žloutky  

 500 g polohrubé mouky 

 100 g másla  

 100 g medu  

 špetka soli  

 

Postup: Z droždí, cukru a mléka připravte 

kvásek. V míse utřete máslo s žloutky a 

medem, poté přidejte sůl, mléko a kvásek. Vše 

zpracujeme a necháme vykynout. Pak z těsta 

vyválíme provázky o průměru asi 2 cm. 

Vytvarujeme z nich jidášky a dáme na 

vymazaný plech. Po upečení potřete 

rozšlehaným vajíčkem.  

 

 

 

1. Co dostáváte na Velikonoce od lidí? 

2. 26. 4. slaví svátek …. 

3. barva jarního nebe 

4. sušenky, bonbóny, lízátka… 

5. / 

6. nejčastější barva na Velikonoce 

7. Uši dlouhé, ocas krátký, chutná mu mrkvička – co to je?  

8. malované … 

Tajenka: _____________________

 

1. 
 

    Í   E 
   

 

2. 
 

  A 
      

 

3. 
 

    R   
    

 

4. 
 

  S           Y 

 

5. Á 
        

 
6. 

 
  L       

   

 

7. 
 

      Í   
   

8.   
 

  Í       
   



 

 

 

 

 

1. Připravíme si 3 až 9 stejně silných a stejně dlouhých prutů.  

    Dva slabé provázky na uvázání konců si necháme stranou.  

2. Proutky ve svazku vezmeme do ruky, tenký proutek stiskneme mezi nimi.  

3. Začneme omotávat rukojeť pomlázky tenkým proutkem.  

4. Konec proutku zatáhneme mezi svazek pomlázky. Je-li správně utahovaný, neměl by se 

rozvázat.  

5. Svazek prutů uchopíme tak, že rukojeť 

pomlázky je od těla. Rozdělíme svazek 

na dvě poloviny po čtyřech prutech.  

6. Na jedné straně rozdělíme prsty čtveřici 

prutů opět na polovinu. Vznikne mezera, 

do které zapleteme první prut.  

7. A pleteme do té chvíle, dokud 

nedojdeme do konce a tam kousek 

proutku omotáme kolem pomlázky.  

8. Konec, co zbyl,  ustřihneme. A máme hotovou pomlázku. Pak už jen dozdobíme mašlemi. 

        Lukáš Mařík, Lucka Hybrantová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nejraději za pecí Malý, velký, bílý, černý, 

přikrčená líná, svému pánu vždycky věrný, 

v očích se jí rozsvěcí,  ocáskem vrtí z radosti,  

když na kořist číhá.  pochutnává si na kosti.  

    

 

Po obloze pluje,  Když udělá ko-ko-ko, 

na louce si skáče, načechrá si peří,  

trká, pohazuje, bude vejce na měkko  

má vlněný fráček. pro mne na večeři. 

    

 

 

Vznešeně si vykračuje, Jménem je příbuzné s hříbky,  

vějířem se ovívá,  ale je jinačí.  

nad jiné se povyšuje Pustí se do otýpky,  

a je pyšný protiva.  Po ovsu skotačí.  

    

  

 

 

 

 

 

obrázky: Jana Čandová (7. tř.) 



 

 

  

  

 

 

Také jste propadli magii čísel a jste přesvědčení o tom, že matematika je královnou 

věd? Taka jistě víte, že matematika je především o logice. Tu můžete trénovat i řešením 

sudoku. A víte, co to vlastně je?  

 Tuto hru vymyslel v roce 1979 Howard Garns. Velké obliby se dočkala především 

v Japonsku. Cílem hry je doplnit čísla 1-9 do předem dané zčásti vyplněné tabulky. 

 Tabulka je rozdělena na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců. K předem 

vyplněým číslům je třeba doplnit další čísla tak, aby v každém řádku, v každém sloupci a 

v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla (1-9), ale každé číslo jen jednou. 

Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmějí opakovat v žádném sloupci, v žádné řadě, ani 

v malém čtverci.  

 Tak tužku do ruky a hodně štěstí. Řešení přineseme v příštím čísle.  
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„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat 

moudrost však znamená stávat se hlupákem." 

 

Napínavý příběh o třináctileté Oksy, která si myslela, že je obyčejná dívka. Oksin 

život se převrátil naruby v den, kdy začala chodit do nové školy v Londýně, kam se s rodiči 

přestěhovala z Paříže. Když byla sama ve svém pokoji, vynervovaná z nové školy, uviděla, 

jak jí začal najednou hořet stůl a její nevybalené krabice vybuchly ... Uvědomila si, že to dělá 

ona. Vždy snívala o tom, že se stane ninžou a najednou má nadpřirozené schopnost. Bezradná 

a vyděšená se nakonec svěří své babičce Drahomíře a ta jí odhalí jejich rodinné tajemství. 

Pollockovi (tak se jmenuje hlavní hrdinka) pocházejí z 

Edéfie, neviditelné bájné země, ze které museli odejít. 

Oksa je jejich poslední naděje, poslední šance na 

návrat. Oksa neví, co bude dál. Její život už nikdy 

nebude jako dřív. Navzdory pomoci jejího nejlepšího 

kamaráda Gusty, bude pro ni těžké najít rovnováhu 

mezi životem obyčejné středoškolačky a bláznivými 

dobrodružstvími, která ji potkají na cestě k naplnění 

jejího osudu. 

    (M. Švábová) 

Martina Dierksová: „Spiknutí babiček“ 

 Martina Dierksová je známá německá spisovatelka románů a detektivních příběhů pro 

děti a mládež.  

 Poutavě napsaná kniha, která vás hned svými prvními řádky vtáhne do děje. Připomíná 

trochu i historické události – opětovné spojení západní a východní části Německa.  

  



 

Charlotta je normální holka v pubertě. Nemůže si ale užívat pubertálních radovánek, protože 

má dva mladší bratříčky, dvojčata, která dají její mamce hodně zabrat. Charlotta tedy musí 

zapomenout na schůzky s krasavcem Valentinem a musí se zapojit při hlídání svých 

sourozenců. Situace se stane ještě horší, když se v domácnosti sejdou dvě babičky – jedna 

pochází z východního Berlína, druhá je dcerou živnostníka ze západní části tohoto města. Ani 

jedna z nich netuší, že maminka si je „nasadila“ do své domácnosti z důvodů, které nejsou 

úplně tak nezištné. 

 Jste-li zvědaví a chcete-li se dozvědět více, stačí si knihu půjčit a přečíst. Doporučuji. 

JL 

P. Šrut: Lichožrouti navždy  

Pokračování velmi úspěšných a oblíbených příběhů o konzumentech lichých ponožek 

- Lichožroutech. Lichožrout je nejobratnějším lupičem všech dob a dosud nikdy nebyl 

dopaden. Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může? 

Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. Do jejich tajemného 

světa pronikla autorská a ilustrátorská dvojice Pavel Šrut - Galina Miklínová a vynořila se s 

napínavým a vtipným příběhem jedné lichožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince a 

malého nešiky lichožrouta Hihlíka.  

V úvodu třetího, závěrečného dílu pohádkového románu o tvorech, kteří nám kradou 

ponožky a dělají z páru licháče, se už dospělejší Hihlík a jeho přátelé Ramík, Kawa a Bumka 

vracejí z Afriky zpět do Prahy. A v téhle džungli velkoměsta čelí naši hrdinové mnohem 

většímu nebezpečí než dosud… Naštěstí se k naší známé čtyřce přidá pražská lichožroutka 

Tonka, která má heslo: Dva lichožrouti jsou více 

než jeden a pět jich zmůže víc než čtyři. Pavel 

Šrut s Galinou Miklínovou zase tvrdí, že bát se a 

přitom se trochu smát je víc, než se jenom bát, a 

nebo jen se smát. Tato kniha byla zařazena do 

výběru 36 nejlepších dětských knih. Vám ji 

doporučuje N. Kuchtová ( 
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= báchorka = vyprávění, jehož příběhy se odehrály kdysi dávno v neurčitém čase a na 

neurčitém místě a v kterém se dějí neuvěřitelné věci. Česká pohádka má vždy šťastný konec, 

vítězí dobro nad zlem. Často začíná ustálenou formulkou, vyskytují se magická čísla – např. 

trojka, devítka, sedmička.  

A teď pár úkolů pro vás. 

 Doplň názvy pohádek 

 Sněhurka a _____________________________ 

 ______________________ čarodějnice 

 Saxana a ___________________ kouzel 

 Pták _____________________ a ________________________  Ryška 

 Byl jednou jeden _______________________ 

 Poznáš, které dvojice k sobě patří? 

1. Křemílek    a) malá čarodějnice 

2. Štaflík    b) Bobek 

3. Abraxas    c) Špagetka 

4. Kubula    d) Vochomůrka 

5. Rumcajs    e) Škubánek 

6. Maková panenka   f) Barbucha 

7. Káťa     g) Francimor 

8. Edudant    h) motýl Emanuel 

9. Ája     i) Maxipes Fík 

10. Bob     j) Cipísek 

 

 Doplň jména princezen 

 Pyšná princezna se jmenovala ________________________________. 

 Princezna se zlatou hvězdou na čele - __________________________. 

 V pohádce Byl jednou jeden král měla usednout na trůn princezna   

         ____________________________________________. 



 

 Na jedné z našich schůzek jsme se rozhodli, že vyrazíme do města a poptáme se 

našich spoluobčanů, co četli, když byli v našem věku. Mnohé názvy jsme slyšeli poprvé. 

Oslovili jsme celkem 38 lidí. A které knížky se objevovaly nejčastěji? 

1. Honzíkova cesta  

2. Babička 

3. Lovci mamutů  

4. Malý Bobeš 

5. Neználkovy Příhody 

 

Dále se objevovaly názvy: Divá Bára, 

Kocour Modroočko, Kocour Mikeš, … 

 

„V knihách je více pokladů, než mohou najít piráti na ostrově pokladů.“ 

(W. Disney) 

 

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění“ (Voltaire) 

 

„Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje 

moudrost, stává se hlupákem.“ (J. A. Komenský) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dětské hlavolamy 

 

Namaluj si své klubíčko. 

 



 

 

 

Baví se dva pasáčci ovcí, jak velká mají stáda.  

První říká: „Já mám ve stádě 98 ovcí a ty?“ 

 „Já nevím.. Pokaždé, když se je snažím spočítat, usnu!“  

 

 

„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“  

„Bohužel, Milánku, už nemám“,  posteskne si stařec.  

„To je dobře, tak mi tady na chvíli, prosím tě, podrž 

čokoládu.  

 

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil jsem babičku 

zlozvyku, už si nekouše nehty!“ 

 „To jsi hodný kluk. A jak se ti to povedlo?“  

„Zakopal jsem jí zuby na zahradě!“ 

 

Učitel k žákům ve 2. třídě 

„Kdo jsou lidé, kteří si berou, i když jim nepatří?“  

Děti nechápou. 

„Tak např.: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé 

kapsy a vytáhl 5O,- Kč? 

„Kouzelník, pane učiteli.“  

 

 

Jdou dvě sušenky po silnici a 

jednu přejede auto. 

 Druhá povídá: „Pojď a nedrob.“  

 

 

 



 

 

Kateřina Šaňková (2. třída) 

 



 

 

 

Řešení křížovek z minulého čísla:  

    
1. E K O S Y S T É M 

 
2. V L A K 

        

3. J E D N O T K Y 
     

    
4. L I E G E N 

 
 

   
5. G O 

      

 
6. S I N G 

        

7. R O S N I Č K A 
     

 
8. S U M E C 

       
 

    
1. Ž Í Ž A L A 

  
2. L V I C E 

   

 
3. T Y G R 

     

  
4. K R A J T A 

  

    
5. F E N E K 

 
6. K O B R A 

     
 

Tajenka č. 2:  ŽIRAFA 

 

 

Tajenka č. 1: EKOLOGIE 
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Vajíčka na titulní straně namalovala R. Švábová (1. třída). 

Katze kočka  cat 

Wolf vlk wolf 

Kuh kráva  cow 

Frosch žába frog 

Esel osel  donkey 

Maus myš mouse 

Hund pes  dog  

Ente kachna  duck 

Hamster křeček  hamster 



 

 

                                                                                                                                 Jana Čandová (7. třída) 

  
 

 

 

  


