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Milí čtenáři,  

 

letos jste si užili dlouhou, ale krásnou zimu s bohatou 

nadílkou sněhu. Sedmáci měli letos opravdu skvělé sněhové 

podmínky pro svůj lyžařský kurz. Jak se jim v lednu dařilo 

na běžkách nebo na snowboardu, to si můžete přečíst na 

dalších stránkách našeho časopisu.  

 

Našim žákům se dařilo nejen ve sportu, ale třeba i při 

vědomostních soutěžích. Přinášíme informace o olympiádě 

v německém a anglickém jazyce či informace o olympiádě 

z dějepisu.  

 

Doufáme, že si v letošním třetím čísle pěkně počtete.  

 

Přejeme všem krásné jaro a víc a víc slunečných dnů! 

 

V. Konvalinková a redakce školního časopisu 

 

 

Školní družina 

 

MASOPUST 

 

Každý rok si v družině s dětmi 

užíváme masopustní veselí. Letošní 

rok nebyl výjimkou. A tak na děti 

čekalo osm zapeklitých úkolů, se 

kterými si musely poradit. Skládaly, 

lepily, trhaly, hledaly, pletly housky, 

skákaly, přelézaly … Bylo toho hodně, 

všechno jsme v jednom dni nestihli, a 

tak aspoň tanec jsme odložili na 

druhý den.  

(K. Horváthová) 
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NÁVŠTĚVA V BADATELSKÉM CENTRU 

 

Obvykle, když je krásné a slunečné odpoledne, chodíme s dětmi někam do 

přírody nebo na školní dvůr, kde si hrajeme a řádíme. Tentokrát jsme se ale 

malinko vymanili z „normálu“. 

Ve středu 18. 1. 2017 jsme se vydali za dobrodružstvím do žďárského 

gymnázia. Jeli jsme objevovat pro nás nové a doposud nepoznané do 

badatelského centra, kterým se mohou žďárští gymnazisté pyšnit. Po milém 

přivítání pana ředitele Čepeláka na nás čekalo neobvyklé překvapení v podobě 

terarijních zvířat. Mohli jsme vidět nejen chameleona jemenského, agamu 

vousatou, ale i hada hroznýška. Studenti, kteří o obyvatele terárií pečovali, 

nás seznámili s potřebami těchto živočichů, a dokonce nám dovolili si je i 

pohladit. 

Po „pomazlení“ se s hadem jsme se odebrali do „laboratoří“, kde obličeje dětí 

strnuly, pusy se otevřely a oči málem vypadly z důlků. Viděli jsme kromě 

různých přístrojů, kamer a stativů i studenty sestrojeného robotického slona 

ovládaného počítačem, se kterým si mohly děti pohrát. Seznámily se s 

termokamerou a jejím využitím v praxi. Někteří dobrovolníci si dokonce 

zkusili, jak taková kamera funguje. 

Velmi zábavná byla vysokorychlostní kamera, na níž jsme mohli vidět, co se 

děje s naším obličejem, když „brbláme“ a prskáme nebo dostaneme míčem. 

Vyzkoušeli jsme si také práci s mikroskopem a přípravu preparátu z listu 

pokojové rostliny a následně se podívali, jak takový list vypadá mnohokrát zvětšený. Neméně zajímavá byla i 

dvojlupa, která do detailu odhalila stavbu těla brouků a jiného hmyzu. 

V robotickém oddělení bylo odhaleno tajemství výroby 3D tisku, ale kvůli časové tísni tento tisk neproběhl. My se 

museli chystat k odchodu a ukončit tak zájem zvídavých dětí. 

Pro nás dospěláky bylo krásné vidět nadšení a spokojenost dětí. Děti zjistily, že počítače a moderní technika 

nejsou jenom na hry a hraní, ale že se opravdu využívají k užitečným a potřebným cílům. 

 

(K. Fialová) 

 

 

Zprávičky z pohledecké školy 
 

Malotřídka v Pohledci zapojila všechny žáky školy a připravila pro rodiče, prarodiče, sourozence a další zájemce 

představení pro zpříjemnění předvánočních chvil. 

Ve svátečně vyzdobené škole proběhla vánoční besídka a jarmark. 

 

Nejdříve děti zahrály dramatizaci pohádky Mrazík, kterou znají bez nadsázky skoro všichni. Kouzlo pohádky 

podtrhly kostýmy, které dětem pro jejich role připravili rodiče. 
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V další části zazněly netradiční koledy spojené s pohybem, obrázky i hudebním doprovodem dětí. 

 

               
 

                 
 



4 

Také jarmark byl plný krásných výrobků. Vybrat si mohl každý. 
 

              
 

Vánoční besídka měla veliký ohlas a rodičům udělala velikou radost dětmi vyrobená přáníčka s jejich fotografiemi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ještě před Vánocemi si děti začaly užívat sněhové nadílky, 

stačilo vyběhnout na školní zahradu… 

 

  

 

 

 

 

                   
 
Dne 2. 2. 2017 jsme navštívili v MŠ Pohledec maňáskové divadlo Šikulka. Příběhy s poučením provázené písničkami 

se dětem vždy líbí a hravou formou se naučí spoustu nových věcí.  

(Mgr. M Kučerová) 
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4.A na poslední společné fotografii s třídní učitelkou Mgr. M.Sirovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Marie Sirová odešla k 1. březnu na 

mateřskou dovolenou. Přejeme jí hodně zdraví a štěstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s Mgr. Alenou Beranovou, speciální pedagožkou 

 

Od ledna můžete potkávat na chodbách naší školy sympatickou černovlasou 

paní s notýskem v ruce. Někteří možná ještě tápete, kdo to je. Rozhodly 

jsme se pro vás tedy připravit následující rozhovor a blíže vás seznámit s 

novou posilou učitelského sboru.  

 

1. Co je přesně náplní Vaší práce na naší škole?  

 

Ve škole pracuji jako speciální pedagog. Mou prací je poskytovat poradenské 

služby všem, kdo se ve škole podílí na vzdělávání, tedy dětem, jejich 

učitelům, ale také rodičům. Jsem tady pro všechny děti, které mají nějaké 

vzdělávací obtíže, problémy v chování nebo nějaká osobní trápení. Svou prací 

bych měla doplnit a rozšířit práci ve školním poradenském pracovišti, kterou 

dělají výchovné poradkyně. 

 

2. Co Vás k této práci přivedlo? 

 

Vlastně náhoda. Ale náhoda přeje připraveným – studovala jsem tři 

pedagogické školy a postupně došla až ke speciální pedagogice. Je to obor, 

který se zaměřuje na děti, které mají z různých důvodů speciální vzdělávací potřeby. Čirou náhodou se o mé práci 

dozvěděla moje předchozí paní ředitelka a díky tomu, že mě oslovila, jsem pak mohla stát u počátku poradenství 

přímo ve školách. 

 

3. Čím jste chtěla být jako malá? 

 

Od třetí třídy jsem měla jasno, chtěla jsem být učitelkou v mateřské školce. 

 

4. Baví vás tato práce? 

 

Baví mě a moc.  

 

5. Jak dlouho tuto práci vykonáváte? 

 

Už jedenáctým rokem.  
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6. Působila jste i na jiných školách? 

 

Ano, pracovala jsem na III. Základní škole ve Žďáru nad Sázavou.  

 

7. Je pro Vás i po několika letech praxe něco obtížné na této práci? 

 

Určitě. Je pro mě obtížné vědomí, že nedokážeme pomoci všem, kdo to potřebují. Někdo si o pomoc neřekne, někdo 

ji odmítá, na něco jsme všichni krátcí – třeba na některé nemoci, některé rodiny apod. 

 

8. Užila jste si letošní sněhovou nadílku?  

 

Užila jsem si ji velmi. Po dlouhé době se krásně běžkovalo, byla jsem i na sjezdovce. 

Jenom brusle jsem nestihla. Bílá zima je nejlepší. 

 

9. Jak trávíte volný čas? 

 

Ráda lenoším u knížky, u filmu (to ale často usnu), potkávám se s přáteli, občas sportuji. 

 

10. Jak se Vám na naší škole zatím líbí? 

 

Jsem velmi ráda za vlídné přijetí. Kolegové jsou na mě milí a hned mě zapojili, za což jsem ráda. Děti jsou vstřícné, 

usměvavé a doufám, že si ke mně najdou v případě potřeby cestu. 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů, ať se Vám daří na naší škole.  

 

                         L. Melicharová, J. Horváthová, P. Halouzková, L. Gerlichová  

 

 

Dějepisná olympiáda  
 

Tématem letošní dějepisné olympiády byla „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. 

Školního kola se 14. 12. 2016 zúčastnilo rekordních 32 žáků osmých a devátých tříd, ovšem celkový výsledek již tak 

oslnivý nebyl. Nicméně tak velký zájem o dějepis na poli dobrovolnosti jistě potěší!  

Maximální počet dosažených bodů byl šedesát. Vítězkou školního kola se stala Kateřina Sochorová. 

 

Výsledky školního kola (prvních deset nejúspěšnějších řešitelů):  
 

1. 

2. 

3. - 4.   

3. - 4.    

5.    

6.    

7. - 8. 

7. - 8.    

9. - 10.   

9. - 10. 

Kateřina Sochorová  

Jiří Mošner 

Lucie Gerlichová  

Karolína Špinarová 

František Starý  

Tomáš Černý 

Stanislav Růžička 

Josef Ptáček 

Šimon Polášek 

Jan Beneš 

(8.B) 

(8.B) 

(8.A) 

(8.B) 

(8.A) 

(8.B) 

(8.B) 

(9.A) 

(8.B) 

(8.A) 

36 bodů 

35 

29 

29 

28 

27 

26 

26 

25 

25 

       

Okresní kolo dějepisné olympiády se uskutečnilo 17. 1. 2017 v DDM Žďár nad Sázavou. Zúčastnilo se ho 44 

soutěžících. Kateřina Sochorová se umístila na 40. místě se 40 body. 

Maximální počet bodů byl 100. Vítěz okresního kola měl 90 bodů. 

 

Děkujeme všem za účast ve školním kole a zájem o dějepis. A Katce Sochorové děkujeme za reprezentaci školy v 

okresním kole.  

          (Mgr. A. Kříž) 
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Sářiny úspěchy v atletice 
 

Naše žákyně Sára Zámečníková z 

9.B se blýskla na mítinku „Vánoční 

hala“  v Ostravě třemi vítězstvími. 

První zlato získala v běhu na 60 

metrů překážek (8.77 s), další pak 

ve skoku dalekém (581 cm) a třetí 

cenný kov jí přibyl za vítězství v 

běhu na 150 metrů (19,36 s). 

Zdá se, že letošní podzimní přestup 

do nového klubu AK OLYMP BRNO 

jí přinesl štěstí a stal se pro ni 

velikou motivací.  

Sáře držíme palce a do nového 

roku jí přejeme další skvělé 

sportovní úspěchy. 

 

(Mgr. V. Holubová) 

 

 

Školní kolo olympiády z anglického jazyka 
 

Ve dnech 17. a 19. ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 16 žáků v kategorii 6. - 7. tříd a 14 žáků 

v kategorii 8. - 9. tříd prověřilo své jazykové dovednosti. V prvním kole čekal na soutěžící poslech a osm nejlepších 

z každé kategorie poté změřilo své síly v ústní části. 

 

     
 

Kategorie 6. - 7. třída: 1. místo – Eva Chrástová, 2. místo – Patrik Gaži, 3. místo – Hans Rychtář 

Kategorie 8. - 9. třída: 1. místo – Jakub Graňák, 2. místo – Tadeáš Bukáček, 3. místo – Josef Ptáček 

Eva s Jakubem budou reprezentovat naši školu v okresní kole a tímto jim přejeme mnoho úspěchů. 

Cílem olympiády bylo motivovat žáky a podpořit jejich zájem o studium angličtiny. 

(Mgr. L. Hanusová)  

 

 

Lyžařský výcvik 7. ročníku – 23.- 27.1. 2017  
 

Každoroční lyžařský kurz proběhl v lednovém týdnu za skvělých sněhových podmínek. Někteří žáci si to svištěli po 

svahu na snowboardu, jiní se vydali bílou stopou za krásami novoměstského okolí.  

 

Jak si sedmáci tento týden užili, to si můžete nyní přečíst.  
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Kozlová Veronika, 7.B: Tento týden byl pro mě ten nejlepší a nejnáročnější zimní týden ze všech. Byl to týden 

velké dřiny, pádů, bolesti, ale i smíchu a radosti zažité s přáteli. První den jsme se naučili základy. Den ode dne byl 

více vyčerpávající. Pro mě byla posledním dnem středa – spadla jsem na ledu a zranila si ruku, a tak jsem lyžák 

nemohla dokončit. Ale i tak to byly jedny z nejlepších dnů v mém životě, na které nikdy nezapomenu. 

 

Hiesböcková Lucie, 7.B:  Lyžařský výcvik je jedna z nejlepších věcí, co jsem za rok 2016/17 zažila. Každý, kdo 

tam byl, bude určitě dlouho vzpomínat. Trval pět dní. Sraz byl v 8:30, tedy alespoň pro ty, co chodili na svah. 

Nepokročilí snowboardisti jezdili první dva až tři dny s dozorem. Zbylé dva dny valili jako po másle až dolů. 

Pokročilí si jezdili, jak chtěli, od prvního dne. Většina z nás si to tam užila, a pokud bude možnost příští rok, tak na 

sto procent jdu. Bylo to SUPER. 

 

    
                                                                                                                              

Polnický Petr, 7.A: Ve dnech 23. - 27. ledna 2017 se konal lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Mohli jsme si 

vybrat ze tří kategorií: běžky, sjezdovky, snowboard. Já jsem se rozhodl pro běžky. V pondělí jsme se sešli ve 

škole, kde jsme měli sraz v 7:30. Lyže jsme naložili do aut a vyrazili jsme pěšky ke Ski hotelu. Cesta nám trvala cca 

45 minut. U buněk, kde jsme si vyzvedli lyže, jsme se je učili namazat. Poté jsme vyrazili na okruh u Ski.  V úterý, 

středu a čtvrtek jsme jezdili po tratích vyjetých rolbou směrem Tři Studně, Fryšava, Sklené a Medlov. V pátek se 

konaly velké závody na trati dlouhé asi 4 km. Byli jsme rozděleni na holky a kluky. Po příjezdu do cíle jsme museli 

chvíli počkat na vyhlášení výsledků. Já jsem se umístil na pěkném 3. místě. Za výdrž jsme všichni obdrželi diplom a 

medaili z marcipánu. Lyžařský kurz se mi velice líbil, pro lepší lyžaře to byl pěkný zážitek, pro pomalejší to byla 

fuška. Díky počasí jsme nemuseli jezdit jen po technickém sněhu poblíž Ski, ale poznali jsme krásné okolí Nového 

Města na Moravě. 

 

    
                                                                                                                                    

Knapová Eliška, 7.B: První den lyžáku jsem byla nervózní, na lyžích jsem naposledy 

stála před sedmi lety a nevěděla jsem, jak to všechno dopadne. Když jsme došli na 

Ski, dali jsme si věci do buněk, převlékli se a vyrazili na lyže. Divila jsem se, protože 

mi to docela šlo. Kluci si hráli na machry a taky to tak dopadlo, spadli hned na prvním 

kopci. Další dny jsme zvládali čím dál tím delší trasy. Ve čtvrtek nás rozdělili do 

skupin, já jsem byla s panem učitelem Křížem. V pátek byl velký závod, mezi holkama 

jsem skončila druhá.  

                                                                                                                             

Konvalinková Hana, 7.B: 23. - 27. ledna jsme byli na lyžařském kurzu. Rozdělili jsme 

se na ty, kteří jezdili na snowboardu, a na ty, kteří jezdili na běžkách. Já jsem si 

vybrala běžky. Jezdili jsme vždy od hotelu Ski kolem Nového Města a Vlachovic. 

Poslední den jsme soutěžili. Já jsem byla třetí. Za odměnu jsme všichni dostali 
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marcipánové medaile. Až na pár zmrzlých a bolavých částí těla jsme si to všichni užili. 

                                                                                                                          

Polnická Anežka, 7.A: Na lyžařský kurz jsme se všichni těšili, ale zároveň jsme měli trochu obavy, co nás čeká. 

Když jsem poprvé stoupla na snowboard, tak to byl zvláštní pocit. Později jsme pilovali zatáčení, přední a zadní 

hranu. A padali jsme. Další dny jsme začali jezdit ze sjezdovky, na které bylo pádů ještě víc. Rozdělili jsme se do 

skupinek a začali trénovat obloučky. Bylo to těžké, ale nakonec jsme to všichni zvládli. Ve čtvrtek a v pátek už 

jsme jezdili sami. Na lyžáku mě to moc bavilo a jsem ráda, že jsem tam mohla být. 

 

        
 

Rychtářová Adéla, 7.B: 23. 1. byl 

první den lyžařského kurzu. Byli 

jsme všichni unavení a utahaní jako 

koně. Naučit se na snowboardu je 

hrozná dřina a chce to trpělivost a 

polštáře proti pádům. Druhý den už 

jsme něco uměli a bylo to lepší. 

Nesmím zapomenout ani na 

rozdělení do skupin, já jsem byla s 

Kájou. Ve středu a ve čtvrtek jsme 

jezdili v těchto skupinách. A pátý a 

poslední den jsme už jezdili sami. 

Na tento lyžařský kurz budu ještě 

dlouho vzpomínat. Ale stejně 

nejlepší bylo prožít to s kamarády. 

 

 

Polnická Jana, 7.A.: Každý den jsme se sešli v 8:30 hodin na svahu u garáže, ve které jsme měli uložené 

snowboardy. Potom jsme se rozcvičili a lanovkou vyjeli nahoru a učili se, jak se jezdí. Když jsme to trochu uměli, 

jezdili jsme sami. Byla to výborná zkušenost a nikdy na to nezapomenu.  

 

Chmelařová  Aneta, 7.A: Poslední lednový týden jsme byli na lyžařském kurzu. My, co jsme byli na běžkách, jsme 

první den lyžovali u Ski hotelu. Další dny jsme lyžovali například na Třech Studních. Na konci kurzu jsme měli 

závody a dostali jsme perníkové medaile a diplomy.  
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Kosour Robert, 7.B: Kurz se mi líbil. V pátek už jsme byli sice hodně unaveni, ale stálo to za to, protože jsme se 

naučili lyžovat a zažili jsme kupu zábavy. Navíc jsme jezdili v krásné krajině.  

 

(L. Gerlichová, J. Horváthová, P. Halouzková, L. Melicharová) 

 

  Školní sportovní klub na běžkách 

 

 
 

  



11 

Olympiáda v německém jazyce  
 

2. února proběhlo na naší škole školní kolo olympiády 

v německém jazyce. Soutěže se zúčastnily tři 

odvážné dívky z 8. ročníku – Lucie Gerlichová a Lucie 

Tranová  z 8.A a Kateřina Sochorová z 8.B. Všechny 

zvládly poslechovou i konverzační část velmi dobře, 

ale vyhrát může vždy jen jeden – nejvyšší počet 

bodů nakonec získala Katka Sochorová, na druhém 

místě se umístila Lucka Tranová a na třetím Lucka 

Gerlichová.  

Dívkám děkujeme za zájem o německý jazyk a za 

odvahu vyzkoušet si své znalosti v takovéto soutěži.  

Příští rok by měla vítězka školního kola postoupit do 

okresního kola ve Žďáře nad Sázavou a poměřit tak 

své znalosti a schopnosti s žáky ostatních základních 

škol. V letošním roce byl na základě vlastního zájmu 

a přání pana ředitele poslán do okresního kola 

Tadeáš Bukáček z 9.A, který se němčině věnuje ve svém volném čase a má již značné jazykové znalosti. 

Okresní kolo proběhlo 6. února v DDM ve Žďáře nad Sázavou, kde Tadeáš zvítězil o čtyři body nad žákyní ZŠ 

Švermova ze Žďáru nad Sázavou. Postupuje tak do krajského kola v Jihlavě, jež se uskuteční 9. března. Přejeme 

mu hodně úspěchů! 

 

(Mgr. V. Konvalinková) 

 

 

  9.A – žáci v nových mikinách, ve kterých se za pár měsíců chystají opustit     

      naši školu… 
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 Exkurze na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě (6.A) – pátek 17. 2. 
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 Beseda v knihovně pro 7.A – Svět bajek – pondělí 6.3. 
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Recepty z cizích zemí – inspirováno našimi žáky 

 

Recept žáka 8.A – Fomy Cobzaru 

 

Mamaliga/Polenta  

 

Mamaliga - je obdobou polenty (kaše ze žluté kukuřičné mouky) a je 

nepostradatelným jídlem v kavkazských republikách. Zejména je 

oblíbená v Moldávii, Arménii, Gruzii a Abcházii, kde je podávaná s 

kořením adžika jako příloha ke smaženému nebo grilovanému kuřeti 

(Tabako), smažené rybě i k ostatnímu masu.  

K mnoha pokrmům se podává stejně jako polenta, tj. i studená, 

nakrájená na silné plátky. Její tuhá konzistence ji předurčuje i k 

přenosu na oblíbené pikniky v přírodě. Zvláště dobře chutná teplá, 

připravená jako samostatný pokrm, do něhož se vkládá speciální sýr 

„suluguni" (můžeme nahradit mozzarelou).  

Protože jde o velmi běžný pokrm, je pro něj v domácnostech určena i zvláštní, asi šestilitrová, nádoba zvaná 

„čvani". Aby bylo jídlo správně připraveno, míchá se zvláštní dřevěnou lžící. 

 

Příprava:  

Do 1 litru vařící osolené vody sypeme tenkým praménkem za stálého míchání vařečkou 500 g prosáté kukuřičné 

mouky. Vaříme za stálého míchání na mírném ohni, aby se houstnoucí kaše nepřipálila.  

Když je kaše hustá a hladká, necháme ji stát na teplém místě. Potom ji vyklopíme na mísu a podáváme jako přílohu k 

pokrmům.  

Množství vody a mouky se řídí podle toho, k čemu kaši chceme použít. Podáváme-li kaši jako samostatné jídlo, 

uvaříme ji měkčí buď v samotném mléce, nebo v mléce smíchaném na polovinu s vodou. V tomto případě vmícháme 

do kaše zmíněný tvrdý sýr „suluguni". 

(P. Halouzková, L. Melicharová) 

 

Roboti v angličtině 

 

Malí angličtináři ze 3.A si zpestřili  hodinu 

angličtiny vlastními výtvory malých robotů. Každý 

žáček si doma připravil svého malého „kamaráda", 

ostatním ho v hodině anglicky představil a popsal. 

Tímto bych chtěla všechny pochválit za jejich 

mluvené výkony, které neměli dopředu připravené, 

a úžasné výrobky. Hodina se jim opravdu povedla. 

 

(Mgr. L. Hanusová) 
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Běžecké lyžování 
 

Ve dnech 17. - 19. 2. se v NMNM  konalo MČR starších žáků  v běhu na lyžích. Ve sprintu volnou technikou se 

Barbora Janíčková probojovala až do finále, kde získala skvělé 6. místo. V kategorii starších žákyň  se na 13. místě 

umístila Patricie Srnská. V běhu klasickým stylem si skvěle vedla Kája Špinarová, jež skončila na 5. místě, 10. místo 

patřilo Báře Janíčkové,  27. místo vybojovala Barbora Nečasová. Z ročníku 2004 doběhla Patricie Srnská na 

pěkném 12. místě. 

Členky štafety NMNM a žákyně naší školy (Kája Špinarová a Barbora Janíčková) vybojovaly na MČR stříbrnou 

medaili. Moc gratulujeme!!! 

(Mgr. V. Holubová) 

 

Setkání s talenty Vysočiny 
 

  
 

 
 

Kája ŠPINAROVÁ jako úspěšná sportovkyně na fotografiích s ministryní školství při setkání talentovaných 

sportovců našeho kraje. 
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 ZÁBAVA S BUBLINOU (připravila A. Lemperová) 
 

 Hádanky pro chytré hlavy 

 
 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

Kdo mé jméno vysloví,  

hned mne zničí. 

 

Celé noci někde létá, 

domů se vrací, když už svítá.                                       

V jeskyni se rozhlédne, 

hlavou dolů ulehne. 

Žádná myška, 

žádný pták, 

že bys to teď neuhád‘?                                        

 

Žluťoučká jak slunce jsem, 

paprskama zářím všem.  
Věnečky ze mě děláte, 

jako bylinku mě sbíráte.  

Padáčky mám při odkvětu, 

rozletí se z mého květu.  

 

Když šel tam, do hlavy ho tloukli, 

když šel ven, za krk ho tahali. 

 

Patří ti to, 

ale tvoji kamarádi to používají více 

než ty.                                                                                                                                            

 

 Najdeš správnou cestu 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi72Y-Zy63SAhWKiiwKHTaJAW0QjRwIBw&url=http://znv.nidv.cz/inspiromat/inspiromat-05-2011/namety-pro-bystre-studenty/lustivky-snadno-a-rychle&bvm=bv.148073327,d.bGg&psig=AFQjCNEqVlZP_bMpr7AecG_GtjlmOiPveg&ust=1488192288633807
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 Antistresové omalovánky 

 

 

 
 

 

 
 

 Řešení - hádanky pro chytré hlavy 

 

 
1.  ticho 

2.  netopýr 

3.  pampeliška  

4.  hřebík 

5.  tvé jméno 
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