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Když se klubko objeví, 

každého hned nadchne. 

Rázem všechny ochromí, 

zábava s ním začne. 

 



 

Zpátky do školy 

 Prázdniny se přiblížily ke svému konci a my jsme se zase ocitli ve školních lavicích. 

Byla to po dvou měsících pro všechny změna. Většina z vás se do školy netěšila, ale kdo se 

jistě těšil, byli prvňáčci. Také pro šesťáky byl přestup na 2. stupeň vzrušující.   

 Se školou nám také začal podzim. Na podzim se v cizích zemích slaví i svátek zvaný 

Halloween. Dnes je velice populární i u nás. A proto bych vám o tom ráda něco napsala. Děti 

se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem 

„Koledu, nebo vám něco provedu. Myslím si, že mnozí z vás si dne 31. října dají před svůj 

domek vydlabanou dýni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Petržilková VIII.B 



Poprvé ve škole 

 

Jako každý rok i letos na naši školu nastoupili noví prvňáčci. A protože mě zajímalo, 

jak se jim u nás ve škole líbí, jaké mají pocity, jestli jsou spokojeni s pani učitelkou a jaký 

předmět mají nejraději, zeptala jsem se jich na pár otázek. Odpovědi mě víceméně potěšily, 

protože jsem zjistila, že se jim na naší škole velmi líbí a jsou spokojeni. Také jsem zjistila, že 

většina prvňáčků má ráda tělesnou výchovu a výtvarnou výchovu. Určitě to bude z toho 

důvodu, že ve školce si pouze hráli a cvičili a teď musí sedět ve školních lavicích a poslouchat 

paní učitelku. Dozvěděla jsem se, že prvňáčci mají zatím dobré pocity, ale pořád jsou ještě 

trochu vyděšení z toho, jak to ve škole chodí, ale věřím, že brzy si zvyknou a nakonec se jim tu 

bude líbit ještě víc.  

Otázky jsem položila třem dětem z I.B. pani učitelky Marie Pšeničkové. Bohužel, druhou první 

třídu jsem nezastihla ve třídě, tak snad někdy příště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Pokorná IX.B 



 

Loučení s … 

    Dne 16. 9. ráno nás po krátkodobé, ale těžké nemoci opustil náš bývalý spolužák a 

spoluredaktor Petr Kolář. Chodíval do této školy devět let a dva z toho pomáhal zde v 

časopise Klubko. Tímto bych chtěla vyjádřit, jak nás všechny tato událost zasáhla a že na něj 

všichni, co jsme ho znali, budeme vzpomínat. 

Věnujme mu tímto prosím tichou vzpomínku.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Jiráčková, IX. B 

 



Dětská angličtina 

Ke každé barvě připiš anglický název barvy: 

ŽLUTÁ 

ČERVENÁ 

ČERNÁ 

FIALOVÁ 

HNĚDÁ 

MODRÁ 

ZELENÁ 

 

Ke každému číslu připiš jeho anglický název: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

            

          

 

 

 

   Tereza Petržilková VIII.B  



Velbloudi a dromedáři 

1.Jak se rozpozná velbloud od dromedára: 

Velbloud má na rozdíl od dromedára dva hrby, kdežto dromedár má jeden. 

2. Kde velbloud žije: 

 Velbloud žije na pouštích v severní Africe a západní Asii. 

3. Kde žije dromedár:  

Dromedár žil zřejmě v severní Africe a Arábii. Dnes je dromedár hospodářské zvíře a chová 

se v Přední a Malé Asii až po Indii. 

4. Kolik mláďat mají velbloud a dromedár: 

Velbloud  i dromedár  přivádí na svět  jen  jedno mládě do roka. 

5. Čím se živí: 

Dromedáři se živí rostlinami, nebo ožírají kosti a vyschlé zdechliny. Velbloudi jsou 

býložravci. 

6. Kdo je mohutnější: 

Mohutnější je velbloud dvouhrbý, kterému se přezdívá drabař. 

7. Co dělat, když na poušti fouká: 

Dromedára chrání dvě vrstvy silných řas, kdežto velblouda dvouhrbého pouze jedna vrstva 

řas. 

              

                 Dromedár                                       Velbloud dvouhrbý 

 

                                                                                                 Františka Žáková 6.A  
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                                KŘÍŽOVKA NA TÉMA ZÁŘÍ  
                          Doplň křížovku a tajenku doplň do nedokončené věty. 

 

                                                                     ------------------------------- je tady !!! 

     

       

     

    

        

 

 

 

2,            4,           1,  

 

3,          5,           Adéla Pincová VII.A 
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Škola 
 

Dětí běží do školy, 
těší se na úkoly. 
procvičí si příklady 
a rozbalí svačiny. 

 
Přečtou si krátkou pohádku, 
umí to už pozpátku. 
škola končí, hurá, hurá 
běží domů, hřiště volá! 

   
  David Novák 
  Denisa Tupá 

Cesta do školy 
 
Ráno vstávám v šest, 
budík zamačkává pěst. 
 
Na záda si hážu tašku, 
v rukách třímám čip a flašku. 
 
Naskáčeme do auta, 
táta ječí: „Připoutat!“ 
 
Kdopak nám tu ještě chybí, 
bráška venku ještě civí. 
 
Honem, honem, Matýsku, 
školka už je nablízku. 
 
Do školy letíme jak draci, 
v bílé káře pana Máci. 
 
Vyskočíme u školy, 
loučíme se se slovy: 
„Uč se dobře, nezlob děti, 
na hokeji kolem pěti.“ 
 
      Vladimír Máca 

Škola 
 
Ráno vstávám do školy 
a zase nemám úkoly. 
Do školy já chodím rád, 
škola je můj kamarád. 
 
  Prokop Žák 

Škola 
 
Tatínek říkal hola, 
škola už na vás volá. 
Vemte sešity, učebnice 
a zasedněte do lavice. 
Prázdniny skončily, škoda. 
Příští rok budou znova. 
 
  Tomáš Přibyl 
  Jáchym Valeš 
 

Škola 
 
Když jdu domů ze školy, 
čekají mě úkoly. 
Mamka volá napiš je, 
co mi zbývá, tak jdu na ně. 
 
Ráno je zas čeština, 
učení už začíná. 
 
Crr, crr.. Hurá, jdeme ze školy, 
zas už jsou tu úkoly. 
Honem napsat, připravit se, 
zítra zase pobavím se. 
 
        Kateřina Havrlantová 
 

Škola volá 
 
Hola, hola, škola volá. 
Škola volá dětičky,obsaďte si 
židličky. 
Děti se tu posadily, 
číst a psát se naučily. 
A pak zvoní! 
Hola, končí škola. 
 
 Tomáš Petrásek 
 Michal Mertlík 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola 
 
Sedím  sedím u stolu, 
píšu věty z úkolu. 
Sedět rovně, krásně psát, 
to už snad ví každá žák. 
 
Jdu si lehnout a jdu spát, 
do školy se vracím rád. 
Každý den si hraju rád, 
škola je můj kamarád, 
přestávky mám taky rád. 
 
          Pavlína Antochová 

 

Škola 
 
Školu tu má každý rád, 
Škola je náš kamarád. 
Ráno budík zazvoní – 
Cupy, dupy do školy, 
Stejně jako předloni. 
 
Rychle pádím ze školy, 
Napíšu si úkoly. 
Pak jdu večer brzy spát 
A do školy zas půjdu rád. 
 
 Sára Montoto 
 Kateřina Řezníčková 

 

Škola 

Nejlepší je naše škola, 
Každý den nás zpátky volá: 
„Rychle zpátky do lavic, 
Úkolů je stále víc.“ 
 
Násobilka, abeceda, 
To už pro nás není věda. 
Dvakrát tři se rovná šesti 
A já jedničku mám v hrsti. 
 
A když zvonek zacvrliká, 
Svoji slavnou písničku, 
Já už stojím ve 4.A 
Na svém stálém místečku. 
 
A tu chodbou rozlehne se 
Pro nás známý zvuk, 
Klapot podpatků se nese 
A rázem ve třídě není žádný hluk. 
 
Hodina nová začíná testem, 
Opakováním třetího ročníku. 
Je slyšet jen rytí perem, 
Já utírám pot do svého ručníku. 
 
Zvoní! Konečně přestávka začíná, 
Třídou se linou lákavé vůně. 
To už si každý svou svačinku 
načíná 
A po tomhle srdce mé stůně… 
 
  Klára Švecová 

 

 



Jaké jsou typy lidí? 

Jaké známe lidi? Tmavé, světlé, s jinou pletí. Malé, velké, výškově rozdílné. Tlusté i hubené. 

Vypadají jinak, ale oni jiní nejsou! Jsou jen z jiných zemí, někde mají více jídla, někde zas 

méně. Někde mají více slunce než my, proto jsou tmavší! Mají jiné tradice. Např. víme, jestli 

se v jiných zemích na Velikonoce barví vajíčka, pletou pomlázky nebo se peče velikonoční 

beránek nebo mazanec? Nevíme! Jak slaví Vánoce např. v Africe?  

Indové: O Indce, o které píši, je z Tamilnádu. Většina lidí z této vesnice jsou vegetariáni.   

Indiáni: Většina Bolivijců vyznává katolické náboženství. A proto chlapec, o kterém zde píši, 

věří v Boha, ale v nebe ne. Myslí si, že až zemře, bude to jeho konec. 

Japonci:  Dali byste si rýžové koláče obalené mořskou řasou? To je v Japonsku asi normální 

zákusek, nebo možná hlavní jídlo. 

Číňané:  V Číně se jí z hlubších misek. Většinou se jí hůlkami, ale když je polévka, tak se jí 

keramickou lžící. Číňané nepíší písmena, ale znaky. Buďte rádi, že chodíte do školy až od 

osmi hodin do takových tří, čtyř hodin. V Číně děti chodí do školy od sedmi do půl páté. 

Vietnamci: Vietnamci kladou důraz na dodržování tradic při přípravě jídla, u kterého se 

sejde celá rodina a řeší nejdůležitější věci domácnosti, obchodu, vzdělávání dítěte… Obědvá 

se velmi dlouho. Vietnamci jsou velmi zaměřeni na rodinu. V rodině rozhoduje otec nebo 

nejstarší syn. Manželky jsou podřízené. Muži mají za povinnost vykonávat těžké práce a být 

silní v krizi. Očekává se, že děti budou poslouchat a uctívat rodiče a mít respekt před staršími. 

Učí je, aby byly poctivé, tiché a slušné. 

 

 

 

                                              

                                                                        

 Indové     Japonci                                                                  Číňané 

 

 

                                                                                              

 

 

  Žáková Františka VII.A                             
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Spojovačka 
 

 

                                                                

           

                                                  

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                           

                      

           

 

                                                                                         Markéta Bicerová  VII.A  
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                                                 Vtipy  

,,Pane doktore," stěžuje si pacient , ,,nikdo mě nevidí, nikdo si mě nevšímá..." 

,,Další, prosím!" 

Otec:,,Nejsem s tvými známkami spokojen, Pepo..." 

Pepa:,,Říkal jsem to panu profesorovi, ale nechce je zlepšit." 

 

Učitel se ptá žáka:,,Máš domácí úkol?",,Ne." 

,,Odpovídej celou větou!" 

,,Nemám!" 

 

Pepíček se ptá maminky:,,Táta mi říkal, že pocházíme z opice, je to pravda?" 

,,Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám!" 

 

Letí dva balonky pouští a jeden povídá druhému: ,,Hele kaktusssssss...",, Druhý na to: ,,Kde 

ho vidíššššššššš?" 

Učitel se ptá: ,,Honzo, vyjmenuj mi alespoň tři zvířata žijící v Africe." 

,,Prosím, slon a dvě žirafy!" 

V ZOO upozorňuje babička svého vnuka: ,,Honzíčku, nechoď tak blízko k tomu lednímu 

medvědovi, ať nenastydneš!" 

Kteří živočichové jsou nejpoctivější? Ryby - neberou a neberou.  

Dvě houby v igelitce. Jedna říká druhé: ,,Zapaříme?"                                                                                        

 

 

      

 

Markéta Bicerová VII.A 

 



Filmové kvízy (Piráti z Karibiku) 

 

1. Jak se jmenovala příšera z hlubin? 

2. Jaké zvíře nemá Jack Sparrow rád? 

3. Jak se jmenovala loď Jacka Sparrowa? 

4. Jak se jmenovala dívka Willa Turnera? 

5. Jak se jmenoval nepřítel Jacka Sparrowa? 

 6. Jak se říkalo námořníkům  ,kteří kradli? 

7. Co potřeboval Jack Sparrow k otevření  truhly se srdcem? 

                    

            tajenka 

                     

  
            

    

 
        

       
          

       
                  

   

  
                    

 
            

     

  
        

       

 

 

 

 

Jindřiška Čapková VII.A 



Bramborové placky 

S česnekovým dresingem 

 

Připravíte si: 

Bramborové těsto v prášku 

Misku 

Vejce 

380 – 400 ml vody 

Teflonovou pánev 

Slunečnicový olej 

Ne dresing: 

Bílí jogurt nebo smetanu 

2 stroužky česneku 

Pepř a sůl 

 

 

  

Abyste vytvořili bramborové těsto, smícháte bramborový prášek, vodu 

a vajíčko. Těsto propracujeme, je-li řídké, přidáme hladkou mouku. Do těsta můžeme přidat i 

kmín. Když máte těsto hotové, rozdělíte ho na dva stejně velké kusy. Jeden dáte stranou a 

z druhého uděláte váleček. Nakrájíte váleček na 7-9 kousků a každý kousek rozplácnete na 

placku. Po 5-10 minutách otočíte. Když už máte hotový jeden kus těsta i z druhého uděláte 

věleček a pokračujete stejně jako při prvním kusu těsta. 

 

Na dresing se do misky nalijete bílý jogurt nebo smetanu. Stroužky česneku vložíte do lisovače 

a přidáte do jogurtu. Opepříte a osolíte podle chuti. 

 

Placky namáčíme do dresingu. Jsou dobré k večeři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anežka Hovorková VII.B 

 



Procházky lesem 

 

Na jaře, kdy slunce trochu hřeje, 

chodím tou cestou vyšlapanou 

do míst, kde, jak říkávají, 

žil vodník spolu s lesní pannou.  

 

V létě, když vzduch se rozehřeje, 

příjemně je pak v stínu stromů. 

Tančící víla u studánky 

říká, že šla by se mnou domů.  

 

Na podzim les tajemně se tváří, 

má zvláštní dlouhé stíny. 

A strašidla v něm reje mají. 

A kvapem utíká i kdo je líný. 

 

V zimě sníh větve obtěžkává, 

sklání se hrozivě nad mou hlavou. 

Bojím se a rychle spěchám, 

Ať doma už jsem s tátou, mámou. 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Švecová VII.A 



Recenze na hry 

Slenderman 

    Určitě mnozí z vás slyšeli o tzv. hře Slender. Hra je od Marka J. Hadleye a je jednou 

z nejhororovějších her. Ve hře se nacházíte v kůži malé slečny a v temném lese s baterkou 

v ruce. Nepřipadá vám to děsivé? Fajn, tohle samo o sobě ještě není. Vaším úkolem je sebrat 

osm papírků rozházených po lese, ale i v chatách a jednom domě. To také není to nejhorší. 

Proti vám bude stát Slederman.  Kdože to je? Slederman je v podstatě vysoký muž, v černém 

obleku a bez obličeje. Od sebrání prvního papírku se vám bude zjevovat na nejrůznějších 

místech a vy se na něj nesmíte podívat. Když se na něj podíváte, je automaticky konec hry. 

Co se mi líbilo: Dobré provedení hry a hororová atmosféra 

Co se mi nelíbilo: Pokaždé, když Slenderman na vás vyskočí, tak se leknete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Jiráčková, IX. B 



 

Recepty 

Špenátový závin 
 
 
 
 
 
Připravíme si : 

50g piniových semínek      
175g nasekaného špenátu  

250g sýra  

sůl a pepř  

40g másla  

4 listové těsta  

 

 
   
 
 
 

Nejprve vysypte piniová semínka na plech. Pražte je v troubě asi  

pět minut dozlatova. Dále si vložte špenát do mísy. Přisypte piniová 

semínka, sýr a trochu soli a pepře. Promíchejte. Rozpusťte máslo na plotně.  

Máslo potřete na listové těsto, tímto způsobem pokračujte. Jednotlivá  

namazaná těsta pokládejte na sebe. Potom těsto natřete špenátem s  

piniovými semínky. Okraje ohněte a závin srulujte jako roládu. Nakonec vše potřete máslem, 

co vám zbylo. Potom závin dejte do předem přehřáté trouby, nechte péct 25 min.   

 
Závin vyndejte a hned podávejte.  

 
 

                                                           
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lucie Otoupalová VII.B 

 



Olympijské hry a  Přespolní běh  

       Ve dnech 27.Července – 12.Srpna se uskutečnily Letní olympijské hry , které se konaly 

v anglickém Londýně . Na hrách bylo rozdáno 302 sad medajlí ( zlato , stříbro , bronz ) ve 26. 

Sportech . Londýn se stal v historii prvním městem ve kterém se olympijské hry v novodobé 

historii uskutečnily třikrát , před tím se zde konaly v letech 1908 a 1948 . První místo obsadili 

: David Svoboda ( pětiboj ) , Barbora Špotáková ( hod oštěpem ) , Miroslava Knapková 

(veslování ) , Jaroslav Kulhavý ( horská kola ) . Druhé místo : Ondřej Synek ( veslování ) ,  

Hlaváčková  Andrea a Hradecká Lucie ( tenis ) , Hradilek Vavřinec ( kajak ) . A ještě třetí 

místo : Zuzana Hejnová ( běh 400m ) , Sýkorová Adéla ( střelba ) , ve složení Havel Daniel , 

Trefil Lukáš , Dostál Josef a Štěrba Jan ( ctyřkajak ) . Přejeme našim olympijonistům mnoho 

štěstí  a úspěchů na dalším olympijském klání .     

         Dne 27.9. se žáci naší školy zúčastnili přespolního běhu v Táboře . Závodilo se v těchto 

kategoriích : dívky a chlapci 1.-3. tříd , 4+5 , třídy , 6.a 7. třídy dále 8.+9. tříd .                                                                                 

        Na  1. stupni dosáhl nejlepšího výsledku Nejedlý …..  ze 3.A . celkově se chlapci 1.-3. tříd 

umístili ve skupinovém bodování na krásném 2. místě . Naši školu reprezentovali :  Nejedlý , 

Novák , Vyškovský . 

        Na 2. stupni  dosáhl největšího úspěchu Klimeš Adam ze 7. A. , když vyhrál kategorii 6. a 

7. tříd .        

        V družstvech se výborně dařilo dívkám 6.-7.  tříd , protože vystoupily na stříbrný 

stupínek , ve složení Kub Stejně tak chlapci 8.-9. tříd skončili druzí . 

         Počasí se nám vcelku vydařilo až na malé přeháňky . Zakončil bych toto sportovní kláni 

citátem : Ve zdravém těle – ,, zdravý duch ‘‘ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

        Adam Klimeš VII.A 



Anketa se žáky prvních tříd 

 

Jaký byl váš první pocit z prvního dne ve škole ? 

 Líbilo se mi tu 

Jste spokojení s paní učitelkou ? 

 Ano 

Chutnají vám jídla, která se vaří v naší jídelně ? 

 Ano 

Vyhovuje vám délka přestávek ? 

 Ano 

 Mohli by být delší 

Jsou na vás paní učitelky přísné ? 

 Ne  

 Jsou hodné 

 Ještě ji moc neznáme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Čechtický VIII.A 



                                                KŘÍŽOVKA – PODZIM 
  

                                                                             

    L  P  T   

     L O U   

    P    I  

      Z  P 

     L  S  Í 

      M  A  

               

      J   E  

      E  Ť 

               

  T   K    

 B   Ř   

      D   K 

     P  T   

 

 

                                                                                  2.     

1.                                                                                                  

http://www.google.cz/imgres?q=%C5%A1ipka+dol%C5%AF&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=O84EL2oG-6SvQM:&imgrefurl=http://en.arup.cas.cz/airarch/obecny_prehled/zakladni.htm&docid=J_azJT8jcBza7M&imgurl=http://en.arup.cas.cz/airarch/obecny_prehled/sipka_dolu.gif&w=50&h=50&ei=jG5cUJitF8fZsgbpz4GgAQ&zoom=1&iact=rc&dur=506&sig=102281376712409798292&page=2&tbnh=50&tbnw=50&start=29&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:29,i:225&tx=5&ty=23
http://www.google.cz/imgres?q=lopata&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=gTx8OG7WnzAN4M:&imgrefurl=http://www.lopaty.cz/obchod/lopaty/lopata-lopaty_3.html&docid=lSsDWduA3cKRMM&imgurl=http://www.lopaty.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/Lopata_4c4c21e6a493e.jpg&w=1600&h=1067&ei=K31cULTqKcnltQaQwYCABw&zoom=1&iact=hc&vpx=97&vpy=179&dur=2031&hovh=183&hovw=275&tx=140&ty=123&sig=102281376712409798292&page=1&tbnh=102&tbnw=153&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82
http://www.google.cz/imgres?q=lou%C5%BEe&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=-0aMKCG_psPxEM:&imgrefurl=http://www.investujeme.cz/vytahnou-nas-reformy-z-louze/&docid=vdBSJAbKl-x_0M&imgurl=http://www.investujeme.cz/obrazky/old_images/content/perex/louze.jpg&w=400&h=300&ei=P3VcUN3BNoLZtAaXqoHADw&zoom=1&iact=hc&vpx=283&vpy=281&dur=1133&hovh=194&hovw=259&tx=187&ty=122&sig=102281376712409798292&page=1&tbnh=128&tbnw=157&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:0,i:93


3.                                                                                                4.  

5 .                                                                                   6.    

 

                                                                                                                                               (bez čárky nad e ) 

7.                                                     8.    

 

 

 9.                                                            10.  

 

11.                                                                12.   

                                                              

Adéla Pincová VII. A 

http://www.google.cz/imgres?q=zip&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=Duy1iHuhC1fKkM:&imgrefurl=http://www.do2learn.com/picturecards/printcards/coloring/largeimages/zip.htm&docid=mgDa-MOFDI2O8M&imgurl=http://www.do2learn.com/picturecards/images/imageschedule/zip_l.gif&w=396&h=342&ei=BH5cUJf0K4rOswbKloH4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=1069&vpy=306&dur=1705&hovh=209&hovw=242&tx=120&ty=140&sig=102281376712409798292&page=1&tbnh=118&tbnw=138&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:24,s:0,i:195
http://www.google.cz/imgres?q=list%C3%AD&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=cOJwDQ8_QgRM1M:&imgrefurl=http://www.scriptfx.com/gallery/plants/leaves.htm&docid=5Zp5EfqW2Hm_ZM&imgurl=http://www.scriptfx.com/gallery/plants/leaves.jpg&w=355&h=322&ei=O3ZcUM79H4rAswb3g4G4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=619&vpy=301&dur=1369&hovh=214&hovw=236&tx=127&ty=123&sig=102281376712409798292&page=2&tbnh=131&tbnw=144&start=21&ndsp=26&ved=1t:429,r:3,s:21,i:147
http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%BEek&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=BcQXevDkmUd6HM:&imgrefurl=http://www.detskeomalovanky.cz/805/jezek/&docid=Jn3ml1XnfcXpyM&imgurl=http://www.detskeomalovanky.cz/wp-content/jezek.jpg&w=600&h=355&ei=xnZcUMbUEoXptQb15oCwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=413&vpy=92&dur=144&hovh=173&hovw=292&tx=133&ty=85&sig=102281376712409798292&page=1&tbnh=90&tbnw=152&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:140
http://www.google.cz/imgres?q=d%C3%A9%C5%A1%C5%A5&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=F8oTN9Wm364P9M:&imgrefurl=http://www.darentiff.com/worship/2009/08/lakewood-hope-for-today-abundance-of-rain/&docid=EJS-B_941laGvM&imgurl=http://www.darentiff.com/worship/wp-content/uploads/2009/08/rain-drops.jpg&w=250&h=248&ei=S3dcUNvtB4nssgb32IHYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=574&vpy=258&dur=385&hovh=198&hovw=200&tx=104&ty=75&sig=102281376712409798292&page=2&tbnh=139&tbnw=140&start=20&ndsp=26&ved=1t:429,r:16,s:20,i:185
http://www.google.cz/imgres?q=traktor&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=OwLozkM4ebboQM:&imgrefurl=http://www.toyshop.cz/56/1541/Ford-5000--Traktor&docid=9uNNqwm5d1LEoM&imgurl=http://www.toyshop.cz/img/zbozi/ford-5000-traktor-1541.jpg&w=350&h=320&ei=3XdcUMWuA8XLsgb6iYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=252&vpy=283&dur=114&hovh=215&hovw=235&tx=137&ty=128&sig=102281376712409798292&page=2&tbnh=129&tbnw=141&start=21&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:21,i:207
http://www.google.cz/imgres?q=bou%C5%99ka&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=rRWwit5DL8XtGM:&imgrefurl=http://alice759.blog.cz/1207/bourka&docid=wi9dp8Y0aDIwjM&imgurl=http://nd05.jxs.cz/309/463/c6026ae796_86763490_o2.jpg&w=640&h=427&ei=PXhcUNGyOoXasgbovoGIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=396&vpy=8&dur=742&hovh=183&hovw=275&tx=156&ty=98&sig=102281376712409798292&page=1&tbnh=115&tbnw=154&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88
http://www.google.cz/imgres?q=drak+na+pou%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=EbMxzW2eu1b3tM:&imgrefurl=http://jahoda2020.blog.cz/0711/listopadove-rozjimani&docid=8jwP0r9NjZzOPM&imgurl=http://www.kpo.cz/img/ruzne/drak2.gif&w=731&h=552&ei=UXtcUN-TJ4uMswaXnIHoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=800&vpy=155&dur=878&hovh=195&hovw=258&tx=95&ty=109&sig=102281376712409798292&page=2&tbnh=136&tbnw=180&start=21&ndsp=27&ved=1t:429,r:24,s:21,i:213
http://www.google.cz/imgres?q=pytel&hl=cs&biw=1366&bih=613&tbm=isch&tbnid=5H1VlzBHgwQDqM:&imgrefurl=http://www.jutove-pytle.cz/store/goods-jutovy_pytel_110_60_cm-1-jutovy-pytel-110-x-60-cm.html&docid=Z3OWCvyL3gTS9M&imgurl=http://www.jutove-pytle.cz/shops/10488/images-goods/jutovy_pytel1.jpg&w=213&h=258&ei=iXtcUMrpGIbFswbY3oGgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=172&dur=581&hovh=206&hovw=170&tx=93&ty=144&sig=102281376712409798292&page=1&tbnh=124&tbnw=103&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:108


                                               HÁDANKY 
 

1. Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 

2. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co je to? 

3. Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné? 

4. Co bylo první – kuře nebo vejce? 

5. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak 

je to možné? 

6. Kde vždycky přichází včerejšek až po dnešku? 

7. Co zmizí, když promluvíš? 

8. Kdo chodí spát v botách? 

9. Má to šest nohou, dvě hlavy, dvě ruce, čtyři uši a kráčí po čtyřech. Co je to? 

10.  Na počátku je to četné, při použití rudé, na konci je to šedé. Co je to? 

11. Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm netouží. Co je to? 

12.  Čtyři nožky, dvě trnožky, v zimě běží, v létě leží.   

13.  Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? 

14.  Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co je to? 

                                                                                                            

                                                                       

                                                                                                      

        ŘEŠENÍ:                                                    

1. Páv 

2. Měsíc 

3. Všechny děti jsou chlapci                                                    

4. Vejce – i za dinosaurů už byly vejce 

5. Třetí muž byl plešatý 

6. Ve slovníku                                                                    

7. Ticho 

8. Kůň 

9. Kůň s jezdcem 

10. Uhlí 

11.  Vidlička 

12. Sáně 

13. Všechny měsíce 

14. Tvé jméno                                                                

 

Adéla Pincová VII.A 

 

 



 

Škola 

Milí žáci do svých řad, 

škola už je tady. 

Asi každý není rád… 

Opakovat pády! 

 

Podzim se budí z hlubokého spánku, 

však už taky na čase má. 

Nastane rej chladného vánku, 

Kašel, nachlazení a rýma. 

 

Barevné listí dolů se snáší, 

všech rozmarných barev a tvarů. 

Veselí draci pozvednou náladu vaší, 

jak poletují stále vzhůru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Švecová VII.A 


