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 Každoročně se setkáváme s našimi bývalými zaměstnanci. Ani letos jsme 

na ně nezapomněli a pozvali jsme je na návštěvu do naší jídelny – na 

popovídání. Myslím, že to bylo hezké zpestření všedního dne. Ale to by měli 

posoudit ti, kteří přišli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vychází jako občasník  

Vydává: ZŠ a MŠ Mirovice (kroužek Tvůrci časopisu) 

Šéfredaktor: Jana Levíčková 

Redaktoři: členové kroužku 

www.zsmirovice.cz 

E-mail: zsmirovice@zsmirovice.cz 

 

 

http://www.zsmirovice.cz/
mailto:zsmirovice@zsmirovice.cz


 

 
 

 

1. Můžete nám říci, kde jste studovala? 

Studovala jsem na Masarykově univerzitě ve svém rodném městě, v Brně. 

 

2. Jaké předměty učíte? 

Učím všechny předměty ve 3. ročníku, kromě anglického jazyka. K tomu 

ještě hudební výchovu v 5. třídě. 

 

3. Jaký předmět učíte nejraději? 

Už od svých školních let mám nejraději český jazyk a literaturu. 

 

4. Jak dlouho učíte na mirovické škole? 

V mirovické škole jsem učila už před mnoha lety. V únoru 2017 jsem se 

sem ráda vrátila. 

 

5. Jste ráda, že vychází školní časopis? 

Ano. Je to dobrý nápad. 

 

6. A poslední otázka. Těšíte se na jarní prázdniny? 

Každé prázdniny jsou fajn, proto se na ně těším. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Nejdříve musíme uvést na pravou míru věcičky, které se nám „nepovedly“ 

v minulém čísle. Zatoulal se nám do něj tiskařský šotek, a tak se tam objevily 

chybičky v časových termínech. Lampionový průvod se konal v říjnu, nikoli 

v listopadu. A Memoriál B. Šupčíka – již XV. ročník, nikoli desátý. Omlouváme 

se a doufáme, že příště už se takovéto „přešlapy“ nestanou. 

 

Tak tedy. Skončili 

jsme na konci listopadu. To 

se ve škole připravovalo vše 

na Mikuláše. Chodby byly 

samí čertíci, andílci, 

Mikulášové. Malovalo se a 

tvořilo nejen ve třídách, ale i 

ve školní družině. Všichni žili 

přípravou na tento den. A pak to přišlo. 

5. 12. – den, kdy nás navštívili čerti, 

Mikuláš i andělé v životní velikosti. 

Prošli všechny třídy I. stupně a podívali 

se také do školky, zda jsou děti hodné a 

nezlobí. Nevynechali ani školní 

kuchyni a kanceláře  vedení školy. I 

mezi dospěláky se přece najdou 

„zlobilové“ a je potřeba jim domluvit. 

Když byly rozdány dárky, sešly se děti 

s čertovskou chasou v tělocvičně, aby 

si zasoutěžily a zatančily. To byl 

teprve mumraj. Hudba a veselé 

dětské hlasy se rozléhaly po celé 

škole.  

 

 

 

 

Při této příležitosti také četli žáci 7. ročníku (pod 

vedení p. uč. D. Čandové) každý den ve školní knihovně 

čertovské pohádky. Děti mohly poslouchat různé příběhy 

a pak malovat obrázky. Určitě si to užily.  



 

 

Další již tradiční prosincovou akcí byly vánoční 

dílny. Paní učitelky vymyslely, co se bude vyrábět, 

nakoupily materiál a těšily se, jak je děti překvapí. Ty 

pak dostaly možnost vybrat si 4 dílny za dopoledne a 

vyzkoušet si různé činnosti. Všude to krásně vonělo 

jehličím a cukrovím, včelím voskem atd. To se prostě 

musí zažít. Rodiče a veřejnost pak mohly odpoledne 

ocenit, jak se všem dařilo. 

 

 

 

V lednu jsme začali sportovně. 

V rámci Sportovní ligy jsme se zúčastnili 

soutěže ve vybíjené, která se konala 

v Miroticích a byla určena žákům 1. 

stupně. Ti nejmladší byli opravdu 

úspěšní. Skončili na 1. místě. 

 

Sedmá třída si pak prožila týden na 

horách. Všichni hodnotili lyžařský kurz 

jako velmi zdařilou akci. Nechtělo se jim 

ani domů a už vůbec ne zpátky do školy. Naučili se lyžovat, získali nové 

kamarády. No prostě super týden, na který se nezapomíná.  

 

 

       Žákovský parlament uspořádal „teplákový den“, který měl mezi dětmi 

opravdu úspěch. Je to přece žúžo vyrazit do školy jen tak v teplácích a užívat si 



pohodlí „domova“. Akce se povedla tak dobře, že ve 4. a v 6. třídě přišli 

v teplácích naprosto všichni. 

 

9. třída pro změnu „vytáhla“ prvňáčky na svah a všichni si společně 

zabobovali. Myslíte si, že deváťáky to nebaví, že už jsou velcí? To jste opravdu 

na omylu. Na svahu se i oni proměnili v „malé“ děti a dvě společné hodiny si 

pořádně užili – všichni. Škoda, že tuto akci už nemohli zopakovat, protože nám 

sníh roztál a bobovat by museli leda tak na 

trávě. 

 

Posledního ledna si děti mohly 

zopakovat, co vědí o požární ochraně. Zavítal 

mezi ně jejich bývalý spolužák David 

Macoun, který jim ukázal novou požární 

techniku a připomněl základní věci, které by 

si měl každý z nás pamatovat.  

 

A v preventivních aktivitách jsme 

pokračovali. Navštívil nás TONDA OBAL na 

cestách. Zopakovali jsme si poznatky o 

třídění odpadu, o recyklaci a vůbec smyslu 

této činnosti. Doufáme, že alespoň někteří 

budou opravdu pečlivě třídit, aby příroda 

nedostávala tak zabrat.  

 

 

I v únoru jsme sportovali – opět 

1. stupeň. Tentokrát to byla soutěž ve 

florbale. Vzhledem k tomu, že mladší 

žáky „skolila“ chřipka, vyslali jsme do 

Čimelic pouze starší žáky. Ti získali 

druhou 

příčku, 

tedy skončili stříbrní. Úspěch. Jen tak dál. Potom 

následovaly jarní prázdniny a ani po nich naše 

činnost neskončila.  

 

7. 3. proběhlo u nás školní kolo recitační soutěže. 

Všichni zúčastnění byli velmi šikovní, ale vyhrát 

může vždy jen jeden v každé kategorii. Nejinak 

tomu bylo i letos. Přesto jsme objevili nové talenty. 

Odbornou porotu tvořily paní učitelky, žákovskou 



porotu pak členové kroužku Tvůrci časopisu. Shodli se pouze jednou.  

 

Všechny hlasy dali Evě Brožové, která byla vyslána do okresního kola. Tam sice 

nevyhrála, ale pochvala z řad odborné poroty je přece také úspěch, co myslíte? 

  

O den později uspořádal Žákovský parlament 

karneval pro ŠD i pro ostatní žáky. Sešla se celá řada 

masek, takže porota měla nelehký úkol, když měla 

vybrat ty nejhezčí. Proto bylo odměněno celkem 10 

lidiček. Masky 

byly opravdu 

velmi zdařilé. 

Děti si 

pochvalovaly 

především soutěže 

a tombolu. Ani 

paní vychovatelky nezůstaly pozadu a 

podpořily své svěřence.  

 

 

V březnu se také většina žáků zúčastnila mezinárodní soutěže 

MATEMATICKÝ KLOKAN. Některým se dařilo, jiným méně. Každopádně je 

vždycky fajn, když člověk může porovnat své schopnosti se svými vrstevníky.  

 

Nás moc těší, že mezi 

úspěšnými řešiteli je i členka 

našeho kroužku – Jana 

Dvořáková (4. třída). 

Starší žáci se zúčastnili i 

přírodovědné soutěže YPEF 

v Písku. Tam tak úspěšní nebyli, 

ale vyzkoušeli si porovnat své 

vědomosti s žáky z jiných škol a 

zažili zase něco jiného. 

 

Na konci měsíce pak 

absolvovali třeťáci s paními učitelkami – D. Šindelářovou a R. Ladickou Noc 

s Andersenem. Akcička se jim líbila. Byli nadšeni. I když nepřišli všichni 

třeťáci, ti, co se zúčastnili, si to rozhodně užili. Četli, hráli si, malovali vajíčka, 

ale museli si sami připravit „ležení“ i večeři. Prostě se o sebe museli postarat. 

Největší pochvala pro paní učitelky byla asi ta, když Kačka Š. napsala, že by 

ráda ještě Noc s J. Ladou a Noc s B. Němcovou. No řekněte, to už o něčem 

svědčí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 27. 3. si ještě deváťáci zahráli na pány učitele a paní učitelky, 

zkrátka si s učiteli vyměnili role a postavili se za katedru, před své spolužáky. 

Zjistili, že to není úplně jednoduché a mnozí z nich prohlásili, že takovéto 

zaměstnání není nic pro ně.  

 

Žákovský parlament také uspořádal soutěž o Nejkrásnější papírovou 

kraslici. Bylo těžké vybrat ty nejhezčí. Nakonec se ale podařilo. Výtvory našich 

spolužáků byly vystaveny v bufetu. 



 

 

 Kdysi vyplouvaly zámořské výpravy, aby získaly cenné zboží. Jejich 

cílem byly mj. Ostrovy koření, části dnešní Indonésie nebo Jižní a Severní 

Ameriky. Dnes už se sice koření nevyvažuje zlatem jako dřív, je běžně 

k dostání, ale stále se těší velké oblibě při dochucování pokrmů. Také cítíte tu 

vůni? Pokusíme se vám představit to nejznámější koření, které používáme při 

pečení v našich kuchyních. 

1. KURKUMA 

Koření známé též jako „indický šafrán“ nebo „žlutý zázvor“ má typickou 

chuť a ostrou vůni. 

Obsahuje totiž silně barvící 

žluté barvivo kurkumin. Je 

základem indické kuchyně 

i všech druhů koření 

nazývaných kari. 

 

2. KARDAMON 

Patří mezi nejdražší druhy koření na světě, protože proces jeho zpracování 

je velmi náročný. Drobná zvrásnělá 

semínka mají silnou kafrovitou vůni a 

palčivou peprnou chuť. Přidává se 

nejčastěji do kávy a do čaje (zejména 

v Orientu). U nás se přidává do perníků či 

koláčků, ale třeba také do uzenin.  

 

3. NOVÉ  KOŘENÍ 

Někdy také „jamajský pepř“. V naší 

kuchyni je přidáváme s pepřem a 

bobkovým listem do řady pokrmů. Má palčivou, příjemně kořennou chuť, 

spojuje prý chuť i vůni pepře, hřebíčku, skořice i muškátového oříšku. 

Používá se do uzenin, pod maso, do omáček a polévek, do směsí koření. 

 

 



 

4. HŘEBÍČEK 

Sušená nerozvitá květní poupata 

tropického stromu hřebíčkovce 

působí na chuť k jídlu, pomáhají při 

trávení. Silice se používá v kosmetice 

i zubním lékařství. Jako koření se 

přidává např. do perníků, vánočního 

pečiva anebo se užívá při speciální 

úpravě masa, uzenin, do omáček, 

kečupů apod. 

 

 

5. VANILKA 

Jedno z nejjemnějších a 

nejvoňavějších koření se využívá 

také ve voňavkářství i jako léčivo. 

Zrníčka z vanilkových lusků jsou 

velmi aromatická, k ochucení stačí 

troška. Příjemnou vůni vanilky 

dlouho uchová extrakt k alkoholu, 

ochutí i cukr. Přidává se do čokolády, 

cukroví, zmrzliny, likérů, jemného 

pečiva apod. 

  

6. BADYÁN 

Lidově zvaný též hvězdičkové koření má jemnou vůni dost podobnou 

anýzu. Badyán je příjemně kořenně nasládlý, chutí připomíná lékořici. 

Používá se především v asijské kuchyni, u nás se spíše přidává do pečiva, 

perníků, kompotů, povidel či směsi 

na svařené víno. Celé hvězdičky jsou 

pak i hezkou vánoční dekorací. 

 

 

 

 



 

7. SKOŘICE 

Kůru skořicovníku dáváme hlavně 

do sladkých jídel, pečiva a dezertů a 

také do řady teplých nápojů. Užívá 

se při zavařování ovoce, i 

v parfumerii. Koření dodává 

sladkost rovněž do masitých jídel a 

salátů, zejména v asijské, 

latinskoamerické a také v orientální 

kuchyni. 

 

 

8. ŠAFRÁN 

Nejproslulejší a nejdražší koření na 

světě. Je lehounký (jde o pestíky 

květů šafránu), má zvláštní vůni, 

nahořklou kořennou chuť a krásnou 

žlutou barvu. Do pokrmů ho stačí 

špetička (nejlíp rozpuštěného v horké 

vodě). Barví se jím a aromatizují např. rýže, pilaf, omáčky, polévky, sýry 

či těsta. 

 

9. MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK 

Muškátový ořech (i květ) 

příjemně, ale výrazně voní a 

kořenně, poněkud palčivě chutná. 

Používá se do masitých jídel, 

polévek, zeleniny i do pečiva. 

Také do omáček – bešamel se bez 

něj vůbec neobejde. Nastrouhejte 

ho do jídla vždy těsně před 

podáváním. 

 

Vaříme krok za krokem (č. 12, 6. prosince 2017)  

 

 



 

 

 

 Kdo z nás by neměl rád pohádky. Provázejí nás odmalička. Rodiče a 

prarodiče nám je čtou před spaním a nám se pak zdají krásné sny. Občas nám 

čtou sourozenci, občas paní učitelky ve školce atd. atd. Pak máme radost, když 

si je můžeme přečíst sami, protože jsme zvědaví, jak příběh dopadne, a 

nechceme čekat na „dospěláky“, až si na nás udělají čas. 

 A tak se mi dostala do ruky knížku „Pohádky třeboňského kapra“ 

z dětského oddělení knihovny. Napsala ji Nina Bonhardová a já neodolala, 

abych vám z ní neuvedla alespoň kousek. Tak tady je jeden příběh, který se 

nazývá „O cukráři Jirkovi a víle“. 

 „Za dávných časů žily pod hladinami našich rybníků vodní víly. Za 

měsíčních nocí vyjížděly na projížďky v hebounkých lupenech. Největší kapři, 

moji bratři, vyprávěl stařík, byli zapřaženi do leknínových šlahounů a vozili je 

po rybníku. Měsíční paprsky jim naznačovaly cestu od jednoho břehu ke 

druhému. Bělice, marény, sumci, pstruzi, líni i hbité štiky rejdili kolem nich. 

Víly si v měsíčním světle pročesávaly zlaté vlasy. To bylo jasu a třpytu na vodní 

hladině, že i hvězdy na nebi na sebe mrkaly:  

„Jen se podívejte na ten krásný třeboňský Svět!“ 

 V městě na rynku žil mladík, sirotek, docela sám. Rodiče mu záhy 

zemřeli, sourozence neměl a těžce se protloukal životem. Otec byl vyhlášený 

třeboňský cukrář, ale zemřel dřív, než Jirku vyučil řemeslu. Chlapec žil, jak se 

říká, z ruky do úst. Tu a tam sousedům nasekal dříví, zaplátoval střechu, pomohl 

na poli, ale na kloudné živobytí to nestačilo. V noci ve svém domku často 

nemohl starostmi spát a přemýšlel, co by měl dělat, aby se zbavil bídy a 

neradostného života. 

 Jednou, když mu měsíc svítil do okna a přívětivě se na něho usmíval, 

zdálo se mu, že ho pobízí, aby šel k vodě. Jirka si přehodil chatrný kabátek a šel 

na hráz rybníka. Byl právě úplněk. Jak velký balón visel na obloze a hladina 

rybníka se leskla jako obrovská mísa drahokamů. 

 Mít tak jeden nebo dva drahé kameny, přemýšlel Jirka, hned by se mi 

snadněji žilo. Koupil bych si boty a šaty a šel bych do světa na zkušenou.  

Doma mi žádné štěstí nekyne. 



 

„Proč by ti nekynulo, musíš se o ně přičinit, Jirko,“ ozval se zvonivý dívčí hlas. 

 Jirka si protřel oči. Po hladině rybníka se k němu blížil člun z lupenů a na 

něm stála vodní víla s dlouhými třpytnými vlasy. Šest hbitých kapříků táhlo její 

loďku. Když dorazili k břehu, dívka pokynula Jirkovi, aby se nebál a přistoupil 

blíž. 

 Jirka nebyl bázlivý. Směle vstoupil do loďky. Víla si sedla vedle něho a 

zpívala mu písně, které ještě nikdy neslyšel, tak byly krásné. Rybky zvědavě 

vyskakovaly nad hladinu a prohlížely si mladíka, kterého si víla vybrala za 

společníka. Kapří spřežení pádilo kolem rybníka a zanechávalo za sebou brázdu 

bílé pěny. Chlapec nemohl odpoutat zrak od své společnice. Stále hlouběji 

nahlížel do jejích nazelenalých očí, stále víc zapomínal, že je to vodní žínka. 

Přál si, aby projížďka s ní nikdy neskončila. Víla mu ovinula kolem hlavy závoj 

posetý vodními krůpějemi. Tak se spolu projížděli do úsvitu. Když se první 

sluneční paprsek dotkl hladiny rybníka, dechla Jirkovi do tváře a on usnul. Když 

se probudil, byl bílý den a on ležel na hrázi pod dubem, kde spatřil vílu, a 

všechno vypadalo, že se mu jen zdál krásný sen.  

 Šťastný Jirka se vrátil domů. Po celý den si zpíval, pomáhal sousedům 

vybírat brambory na poli, večer si jich několik uvařil, uložil si hubené vydělané 

grošíky do zásuvky a netrpělivě čekal na měsíční noc. Jakmile se zářivý měsíc 

zavěsil na oblohu, Jirka spěchal na hráz rybníka. Zdálo se, že rybník spí. Byl 

stříbrný, měsíc ho kolébal ve svých loktech, nikde se nic nepohnulo, jen vlnky 

čeřené větříkem se jemně vzdouvaly a bílá vodní pěna se tříštila o hráze. Mít tak 

trochu stříbra, zatoužil Jirka, hned by se mi lépe žilo. 

 „Záleží jen na tobě, aby se ti dobře žilo,“ ozval se poblíž jemný hlas. Na 

hladině rybníka se vznášela bílá lastura a z ní vztahovala k Jirkovi paže vodní 

víla. Dnes měla na sobě stříbrné šaty a bílý průhledný závoj kryl její dlouhé 

krásné vlasy….“ 

 Chcete vědět, zda víla Jirkovi pomohla? Půjčte si knihu Pohádky 

třeboňského kapra a přečtěte si o tom, co všechno Jirku potkalo. 

Nina Bonhardová, vlastním jménem Anna Urbánková žila v letech 1907 – 

1981. Byla to česká spisovatelka, novinářka a publicistka. Ve své tvorbě se 

věnovala především historickým námětům.  

 

   

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99


  

Jednoho dne nás bylo málo a byli jsme spojeni (7. a 8. třída). Paní učitelka 

navrhla, že se podíváme na to, jaká máme ve škole strašidla. To bylo nápadů a 

všechny skvělé. Některé vám chceme představit. 

 

DERFO 

Derfo je červený, má černé 

oko a malé zakrnělé ruce. Má 

špičaté uši a velkou pusu, dlouhé 

nohy. Vyskytuje se ve velkých 

sklepeních naší školy. Straší malé i 

velké děti a někdy si dovolí i na 

učitele. Je to lidožrout.  

M. Švábová, J. Vála,  

M. Homolka (8. třída) 

 

 

PIZIZUB 

 

Pizizub je strašidlo, které se nestará o své 

zuby. Má všechny vypadané, shnilé, žluté 

a zkažené.  

Pizizub má vlasy do špičata, nemá jich ani 

moc, ani málo. Jeho velké oči jsou  

Roztomilé. Jakmile se mu do nich někdo 

podívá, musí si jej zamilovat. Jeho úsměv 

je legrační. Má roztomilý smích,  

jen ty zuby nejsou moc hezké. Na sobě  

nosí bílé triko, které je špinavé, zastaralé 

a roztrhané. 

 

 

 



Na pravé ruce má 4 prsty a na levé pět. 

 

Jeho povaha: je nesmírně hodný, až mu to mnozí závidí. Najdou se však i 

takoví, kteří se mu posmívají. Pizizuba baví čtení a školní hra „RODARDÉM“ – 

hra, která se zakládá na tom, že se hraje ve vzduchu a míč se hází do kruhu.  

Až ho potkáte, pozdravujte jej. 

A. Převrátilová (8. tř.), P. Mademlis, M. Ambrózai (7. třída) 

 

 

 

 

 

 

 

PIDIŽVÍK 

 

Ve všech školách na světě straší strašidélko 

Pidižvík, o kterém nikdo neví. 

 Pidižvík má obrovskou hlavu, díky 

které vymyslí spoustu nápadů. Na ní 

velikánské zlomyslné oči plné ohně a 

malinkou šklebící se pusu. Na sebe si 

nejčastěji obléká červenočerný plášť, 

oranžové palčáky, aby zakryl stopy, a 

zelené boty. 

 I když je malý, dokáže velké věci. 

Jeho cílem je potrestat všechny neposlušné děti a zbavit se jich – děti, které se 

neučí a které po většinu času jenom zlobí. Občas postraší i paní učitelky, když 

jsou až příliš přísné. 

 Pidižvík má mnoho sestřiček a bratříčků, takže nikdy nevíte, kdy navštíví 

právě vás. Tak si na něj dávejte pozor! 

 

J. Čandová, A. Králová, E. Šmejcová (8. třída) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOČKA DOMÁCÍ 

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí 

průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé 

kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné a svalnaté tělo, dokonale 

přizpůsobené lovu, ostré drápy a zuby a vynikající zrak, sluch a čich. 

 

Jana Dvořáková (4. třída) 

          Kočka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pinterest.com 



 

 

 
 

 

To, že je LEGO úžasná stavebnice, nemusíme určitě nikomu  připomínat.  

Lego je řada stavebnicových produktů, vyráběných rodinnou dánskou 

společností The LEGO Group sídlící v dánském Billundu. Vlajkovým 

produktem společnosti je původní série stavebnic obsahující tzv. Lego bricks, 

malé lego kostičky, které se dají libovolně skládat dohromady. Ty jsou ještě 

doplněny velkým množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami a 

spoustami dalšího, vzájemně kompatibilního materiálu. Z Lega lze postavit 

prakticky cokoliv – automobil, letoun, vlak, dům, hrad nebo zámek, socha, 

vesmírné plavidlo a dokonce i funkčního robota.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lego 

 

 Lukáš Horák z 5. třídy si pro vás připravil hádanku. Ve školní družině 

postavil stavbu, do jejíchž stěn ukryl šest vlajek týkajících se Evropy. Najdete je 

všechny? 

 

 

Hodně štěstí  při luštění!!! 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Lego_Group
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Billund
https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letoun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlak
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_(stavba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmick%C3%A1_lo%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robota


 

 

Víte, která čísla nám chybí? Dokážete je doplnit? 

    
  

    

   
  89 

   

  
  50   

  

 
  29   18 

 

15   12   9 

 

 

A co tady? Tušíte, které číslo přijde místo otazníku?  

1) 1, 5, 6, 11, 17, 28, 45, 73, ? 

2) 1, 5, 25, 125, 3125, ? 

3) 1000, 875, 750, 625, 500, 375, ? 

4) 210, 21, 420, 42, 630, 63, 840, 84, ?     

 

 

Co do řady logicky nepatří? 

 

1)  ananas borůvka cibule kiwi meloun 

2)  kapr lín okoun platýz  štika  

3)  lípa habr dub smrk  javor 

 



 

4)  talíř šálek podšálek mísa vidlička  

5)  pepř sůl nové koření jalovec bazalka  

6)  čeština angličtina matematika ruština  slovenština  

7)  kilometr metr míle cent milimetr 

 

 

 

Zvládnete to v AJ (co do řady logicky 

nepatří)?  

 

8)  Monday Friday Sunday January Wednesday  

9) dog toy cat mouse fish  

10) bag yellow  blue  green black  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zábavné spojovačky pro šikovné děti, Grada Publishing, 2016              

Jaku 



 

 

 

    Životabáseň se zaměřuje především na naše emoce, pracuje s pojmy, jako je 

strach nebo láska, ptá se na naše smyslové vjemy, prožitky a sny. Pomáhá nám 

formulovat city, pocity a vjemy; vyjadřovat postoje; zvolit z mnoha možností 

jen některou; vcítit se do jiné osoby; myslet empaticky. Paní učitelky si takovéto 

tvoření vyzkoušely na vlastní kůži a my vám přinášíme 

jejich zdařilé práce. 

Téma: Jsem čtenář  

(silně vytištěný text byl dán – my jsme jen dotvářeli) 

 

Mám rád knihu voňavou, 

Chtěl bych modré nebe nad hlavou. 

Těším se na příběh nový, 

přemýšlím o hrdinovi. 

Líbí se mi, když čtu s dětmi. 

Cítím se jako v ráji. 

Předpokládám, že i ony to tak mají. 

Mgr. Dana Šindelářová 

 

    Překvapuje mě každá nová knížka, 

      Těším se na Ježíška. 

                          Mám strach, že tam knihy nebudou,    

                          představuji si filmy s Labudou. 

                          Srovnávám se s hlavním hrdinou, 

                          prožívám rád všechno s rodinou. 

                          Když mám knihu vonící novotou, 

                       nezabývám se žádnou „LEVOTOU“. 

Mgr. Alena Šafránková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. 2018 navštívili „TVŮRCI ČASOPISU“ pana starostu a kladli mu všetečné 

otázky. Jak vše dopadlo, to se dozvíte v příštím čísle. 


