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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

právě se k Vám dostalo první číslo časopisu Bla-ška ve školním roce 2013/2014. Dočtete se v něm 

o akcích, které pro své žáky připravila ZŠ Blatnice během prvních měsíců tohoto školního roku. 

Uspořádání akcí v tomto čísle se liší od toho minulého. Nejedná se o řazení chronologické, nýbrž 

abecední. Vyjmenujme si tedy letošní akce: Dental-alarm, divadelní představení, drakiáda, 

Halloween, skládka Černošín, sportovní akce, zážitkový kurz 6. třídy. Kromě těchto akcí se 

žáci 8. a 9. třídy zúčastnili přednášky na téma Prevence neplánovaného těhotenství a interrupcí, žáci 

7. až 9. třídy oslavili ve škole Evropský den jazyků a všichni žáci ZŠ Blatnice se zúčastnili projektu 

Záložka do knihy spojuje školy, který Vám přiblížíme v příštím vydání našeho časopisu.  

Další část tohoto čísla je věnována anglickému jazyku. Jedná se jednak o motivační text, který 

Vám ukazuje důležitost toho cizího jazyka v dnešním světě a představuje Vám nové učební 

pomůcky včetně výhry v soutěži. Dále jako motivace slouží zábavné úkoly, které si pro Vás 

připravili žáci 7. třídy.  

Žáci si hráli nejen s anglickým jazykem, ale také s naším mateřským jazykem, tedy češtinou. 

Šesťandy vytvořily několik básní, které zde publikují a žákyně sedmé třídy Vám představuje svoji 

zdařilou slohovou práci. Společnými silami si pro Vás připravili žáci sedmé třídy popletená přísloví 

a najdete zde i popletenou básničku jedné třeťandy.  

Poslední zábavný úkol tvořili žáci 4. a 5. třídy v rámci výtvarné výchovy. Kdybyste si náhodou 

nevěděli rady s řešením tohoto či jiných úkolů, stačí se podívat na poslední stranu.  

Jsme rádi, že jste věrní našemu časopisu a těšíme se na shledanou u dalšího čísla.  

 

 



AAkkccee  šškkoollyy  

 

DDeennttaall  ––  aallaarrmm  
 

Žáci ZŠ Blatnice se zúčastnili projektu Dental-alarm, projektu, který je zaměřen na výuku správné 

péče o dutinu ústní. Žáci byli rozděleni do skupin podle tříd, aby mohla být výuka přizpůsobena 

jejich věku. Někteří z žáků vám nyní přiblíží průběh této akce a zhodnotí ji.   

 

Dne 12. 11. se uskutečnil projekt Dental – 

alarm. Přijeli k nám Viktor a Veronika 

z Karlovy univerzity. Ukázali nám hrozivé 

obrázky zkažených zubů, jaké jsou vhodné 

kartáčky a jak si máme vyčistit zuby. Měli 

s sebou zvětšeninu úst a zubního kartáčku 

a ukázali nám, jak na to. Moc se nám to líbilo 

a těšíme se na další rok. (žáci 6. třídy) 

 

  

 
 

Viktor a Veronika nám říkali pohádku 

o zoubkovi. Měli jsme mu vymyslet jméno 

a nakonec jsme vybrali Pepík. Dozvěděli jsme 

se, jak si správně čistit zuby a jaký kartáček 

bychom měli mít – např. velký x malý, hodně 

x málo štětinek. Kartáček máme držet jako 

tužku! Pořad se mi moc líbil a budu se těšit, 

až přijedou příští rok. Čistit zuby si budu 

pořád a pečlivě. (Michaela Šobrová, 4. třída)  

 

Učili nás, jak si čistit zuby, a pak jsme si to také  

vyzkoušeli. Mně se nejvíce líbily ty velké zuby.  

Bylo to moc hezké.  

(Barbora Caithamelová, 4. třída)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíc se mi líbilo, že jsme si prohlíželi 

obrázky.   Také jsme se učili, jak se drží zubní 

kartáček a jak se správně čistí zuby. Povídali 

nám pohádku o zubu, který se jmenoval Pepa. 

Pohádka byla o tom, jak Pepíček, který neměl 

rád zubní pastu, měl kazy. (Kateřina 

Együdová, 4. třída)  

 

 

 



AAkkccee  šškkoollyy  

 

DDiivvaaddeellnníí  ppřřeeddssttaavveenníí  
 

V prvním pololetí školního roku 2013/2014 navštívili naši žáci několik představení v Divadle Alfa 

v Plzni. Zhlédli Otesánka, Čert tě vem! a Hamleteen a objednaná jsou již další představení. Nutno 

podotknout, že ta doposud navštívená byla velice zdařilá. Představme si společně s žáky 2. třídy 

jedno z nich.  

 

OTESÁNEK 
 

Příběh o Otesánkovi je všem jistě velmi dobře znám. Ale co jeho zpracování v  

Divadle Alfa?  Zhlédli ho žáci 1., 2. a 3. třídy.   

V příběhu o Otesánkovi se vyskytovaly jak loutky, tak i živí herci a tato kombinace se těm 

nejmenším velmi líbila. Co se týká děje, nejvíce žáky upoutala scéna, kdy babka honila Otesánka po 

celé Plzni. Tím také žáci poznali některá místa Plzně, která doposud třeba neznali. Cestou z divadla 

si je pak s paní učitelkami ukazovali. Samotné divadlo plné dětí Otesánek také snědl, ale díky babce 

byli žáci i divadlo zachráněni a mohou jej tedy znovu navštívit.  

Milanovi Schwarzovi v hlavě utkvěl následující rozhovor: Já mám hlad. Dám ti mlíko. Já mám 

furt hlad. Dám ti kaši. Já mám furt hlad. Dám ti polívku. Michaela Fišerová říká: Bylo to hezké. 

Nejvíc se mi líbilo, jak Otesánek chtěl pořád ještě. Jan Moravec dodává: Byla tam na konci jedna 

srandovní věc. Babka honila Otesánka, ale Otesánek jí utíkal po celé Plzni. Babka ho ale dohonila. 

Jiří Richter se přidává: Mně se líbilo, jak Otesánek otevřel pusu a jak Otesánka honila babka. 

Poslední slova patří Nikole Míkové, jejíž ilustraci k příběhu najdete níže: Mně se líbilo to, jak 

běhal. 

 

 

 

 

 



AAkkccee  šškkoollyy  

 

DDrraakkiiááddaa  
 

Dne 9. října 2013 se konala již třetí drakiáda, 

kterou pořádala ZŠ Blatnice. Stejně jako 

v předešlých letech, i letos probíhala na místním 

fotbalovém hřišti a těšila se velké návštěvnosti.  

Počasí bylo oproti předešlému ročníku výrazně 

teplejší, ale na druhou stranu také výrazně méně 

větrné. Když se ale s drakem popoběhlo, drak 

pěkně plápolal ve vzduchu a obloha byla nakonec 

zaplněna různobarevnými draky. Vyhodnotit 

nejkrásnější a nejlépe létající draky bylo velice 

těžké, ale nakonec byli odměněni Jakub Fárka, 

Kateřina Kirthová, David Eberl, Eva 

Hošťálková a Eliška Chalupová. Oceněn byl 

i nejoriginálnější, podomácku vyrobený drak 

Kateřiny Kováčové.  

Na drakiádě se nejen pouštěli draci, ale také se 

soutěžilo například v rychlostním běhu, štafetě, 

skákání či házení na terč. Celá akce byla zakončena 

společným opékáním vuřtů. Doufáme, že se 

v hojném počtu  a  s dobrou náladou sejdeme i příští 

rok.  



AAkkccee  šškkoollyy  

 

HHaalllloowweeeenn  
 

Žáci devátého ročníku svým spolužákům z prvního stupně přiblížili Halloween, svátek, který se 

slaví především v anglicky mluvících zemích, ale který se postupně rozšiřuje i do dalších zemí 

včetně České republiky.  

Tento svátek je plný strašidelných masek (např. čarodějnic, kostlivců, duchů), vyřezávaných 

dýní, černých koček či netopýrů. Žáci devátého ročníku tedy dne 25. 10. 2013 blatnickou tělocvičnu 

strašidelně vyzdobili, převlékli se do strašidelných masek a pustili strašidelnou hudbu. Do této 

atmosféry pak vstupovali žáci z prvního stupně, taktéž převlečeni do halloweenských kostýmů. 

Oceněn byl nejstrašidelnější, nejoriginálnější a nejkrásnější kostým. Naše strašidla plnila strašidelné 

úkoly jako bylo poznat podle chuti kouzelné lektvary, najít rukou v podivuhodné směsi co nejvíce 

předmětů, strefit se do příšery, zapamatovat si informace z halloweenského příběhu a ve volné 

chvilce zkusit porazit v pexesu stvoření ze záhrobí.  

Ač se někteří z nejmenších z počátku trošku báli, nakonec si tento den všichni užili a již nyní se 

těší na další halloween.  

 

   



AAkkccee  šškkoollyy  

 

HHaalllloowweeeenn  zz  ppoohhlleedduu  žžáákkůů  44..  ttřřííddyy 
 

                              Mně se moc líbilo, jak jsme  

           házeli na čarodějnici. Sama jsem byla převlečená za  

čarodějnici a náš  tým se jmenoval KRVAVÝ MONSTER. Všechno 

 se mi líbilo, není nic, co by se mi nelíbilo. Když na nás vybafli dva 

        deváťáci, bylo to strašidelné. HALLOWEEN se mi líbil.  

 

 
 

                                                                    Naše skupina se jmenovala Vlci a nakonec 

                                                                    jsme byli na druhém místě. Já jsem měla   

                                                                    první místo za nejkrásnější masku, dostala 

                                                                    jsem diplom, bonbon a čokoládu, prostě to  

                                                                    bylo úžasné.  

 

 

 

 

 

 

 

                         Na Halloweenu se mi nejvíc líbily  

             soutěže a masky. Na jednom stanovišti jsem  

musela sahat do vody, kde byly kapesníky a z nich jsem musela  

vyndat čtrnáct míčků. Pak jsme šli na stanoviště, kde jsme házeli  

          míčky do děr, co tam byly. Strašně mě to tam bavilo.  

 

 

 

 

Přišli jsme do tělocvičny a deváťáci pouštěli                  Převlékli jsme se do masek a vyrazili jsme  

strašidelnou hudbu. Byly tam úkoly jako                       do tělocvičny. Tam na nás čekalo strašidelné 

např. tajné sklenice, tajemná kuchyně,                           překvapení.Vešli jsme do dveří a tam nás 

strašidelný příběh, pexeso a házení na                            přivítala paní učitelka. Bylo tam hodně 

čarodějnici. Rozdělili jsme se do skupinek                     úkolů, rozdělili jsme se do skupin a začali 

podle odznáčků. Bylo to hezké. Celý den                       jsme plnit úkoly. 

se mi líbil.  

 

 



AAkkccee  šškkoollyy  

 

SSkkllááddkkaa  ČČeerrnnooššíínn  
 

Environmentální exkurze do výukového střediska v Černošíně se konala 11. listopadu pro žáky šesté 

až deváté třídy a 21. listopadu pro žáky druhé až páté třídy. Žáci z prvního stupně obdrželi na závěr 

exkurze omalovánky a pracovní sešit zabývající se problematikou třídění odpadu, který využijí 

především v předmětu Člověk a jeho svět. S průběhem exkurze vás seznámí sami žáci.       

 

Dne 11. 11. 2013 jsme se 

vypravili do Černošína na 

skládku. Když jsme tam 

přijeli, usadili jsme se 

v místnosti a pan vedoucí 

provozu Josef Macula nám 

povídal o třídění odpadu. 

Stačí, aby popeláři 

stávkovali a celá města 

mohou být zamořena 

odpadky. Ledničky apod. by 

se měly odvážet do 

sběrného dvora. Ukazoval 

nám z kamer, jak třídí na 

pásu odpadky a nakonec 

jsme se s ním šli podívat, 

jak nakládají slisované 

odpadky na kamion. Běhají 

tam krysy, protože tam jsou 

odpadky. Sice jim dávají 

návnady, ale krysy a potkani 

si jich moc nevšímají, 

protože mají dost potravy 

z odpadků. Nakonec jsme se 

podívali na celou skládku. 

Na konci kopce je skládka 

zatravněná a udržovaná. 

Pan Macula nám 

vysvětloval, že jednou bude 

celá skládka zatravněná 

jako kopec. S tím jsme se s 

pánem rozloučili a odjeli 

domů.        (Jana Klailová, 

7. třída)  

 

Dne 11. 11. jsme byli na školní exkurzi v Černošíně. Pan Josef nám ukázal, co se stane s plasty, 

sklem, papírem a nápojovým kartonem a co se z nich zase vyrábí. Ukázal nám poučné video, a pak 

jsme šli ven a podívali jsme se na slisované plasty a velikánskou skládku. Bylo to velmi poučné. 

(Veronika Mestlová, 7. třída)  

 

Když jsme přijeli, viděli jsme robota Šrotonátora. Pak jsme byli v místnosti. Pán nám říkal, co je to 

recyklace a jak třídit odpadky. Také nám říkal, že to poznáme podle znaků, které jsou na výrobcích. 

Ještě nám ukázal video. Když jsme ho dokoukali, šli jsme ven. Tam nám pán ukazoval, jak pracují. 

(Nela Eleková, 3. třída)  

 

           

 

 

¨ 



AAkkccee  šškkoollyy  

 

SSkkllááddkkaa  ČČeerrnnooššíínn  ––  ttřřííddíímmee  ooddppaadd  !!    
 

Co asi nese chlapec v pytli na odpadky? Vybarvi kontejner žlutou, modrou, zelenou, bílou, červenou 

a hnědou barvou a napiš, co do něj vhazujeme. Když si nebudeš jistý, podívej se jak v prostorách 

školy, kde je umístěno několik speciálních košů na tříděný odpad v rámci projektu Recyklohraní, 

tak v okolí školy, popř. na návsi, kde jsou kontejnery také umístěny.  

 

                                                       

________________                             ________________           

                                                       

                                  ______________________                                 _______________________ 

                                        

_____________________                              ______________________  

 

Na některých kontejnerech můžeme nalézt oranžový štítek, kam vhazujeme nápojové kartony 

např. od mléka či džusů. Na jakých dvou kontejnerech je můžeme nalézt a proč?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



AAkkccee  šškkoollyy  

 

SSppoorrttoovvnníí  aakkccee  

  

MMIINNIIKKOOPPAANNÁÁ  
 

Dne 25. 9. 2013 se na fotbalovém hřišti v Horní Bříze konala okresní soutěž v minikopané pro 

kategorii starší žáci. Týmy z okresu Plzeň – sever se tu sešly tentokrát již po 5 měsících, ale opět 

v hojném počtu (16 týmů) a po prázdninách v obměněném složení. V silné konkurenci se naši kluci 

rozhodně neztratili a podali velmi dobré výkony. Na postup ze skupiny však přece jen jedna branka 

chyběla. Tak příště?  

 

 

 

FFLLOORRBBAALL  
 

Dne 13. 11. 2013 se vybraní chlapci 7. – 9. třídy zúčastnili kvalifikace finále okresní soutěže ve 

florbalu v Horní Bříze. Všichni hráli s velikým nasazením, takže bylo po celou dobu na co se dívat 

a o napínavé okamžiky nebyla nouze. Jak už to ale v posledních letech u našeho týmu bývá, o 

našem nepostupu rozhodla nakonec jediná branka, navíc v poslední minutě utkání. Je ovšem 

potřeba také připomenout, že v tu chvíli naši florbalisté statečně drželi krok s nejlepším týmem 

tohoho turnaje.  



AAkkccee  šškkoollyy  

 

ZZáážžiittkkoovvýý  kkuurrzz  66..  ttřřííddyy  
Žáci 6.třídy se společně se svojí novou třídní paní učitelkou vydali na jednodenní výlet do Plzně. 

Nebyl to však obyčejný výlet. Žáci se pomocí zážitků učili například vzájemné spolupráci, podpoře, 

důvěře či toleranci. Vše probíhalo pod vedením profesionálního lektora. K jaké souhře mezi žáky 

došlo ukazuje i následující zpráva z akce, kterou sestavilo několik žáků 6. třídy.  

 

S paní učitelkou jsme jeli na zážitkový kurz v přírodě. Bylo to 16. 9. 2013. Jeli jsme tam vlakem 

a tramvají. Zážitkový kurz v přírodě se konal u Kamenného rybníka. Když jsme tam přijeli, přivítali 

nás Míla a Martina a ti nás provázeli. Sedli jsme si do altánku a představili jsme...  (Kamila Dobrá) 

 

Program: nejdřív jsme hráli Gordický uzel, potom střípky moudrosti, potom jsme lezli na lanech – 

„kříž“, „rodeo“, „vodní lyže“, „véčko, ... (Dominik Routschka) 

 

Pak byla grilovačka. Opékaly se buřty, brambůrky, rohlíky a „maršmelou”... (Anička Grláková) 

 

Ukončení hezkého odpoledne jsme dovršili výrobou našeho erbu a společným fotem... (Lucie 

Rýdlová)                                                                   

 

Moc se mi tam líbilo a doufám, že si to ještě někdy zopakujeme... (Eliška Chalupová) 

 

      

 



HHrraajjeemmee  ssii  ss  aanngglliicckkýýmm  jjaazzyykkeemm  

 

 
 

Angličtina je všude kolem nás. Nekupujeme si jahodový čaj, ale strawberry tea, nekupujeme si 

Kinder Překvapení, ale Kinder Surprise. Nemám svoji oblíbenou píseň, ale mám svůj oblíbený 

song. Co je módní, to je in, a co ne, to je out. Našlo by se mnohem více případů, kdy se v běžném 

životě setkáváme s anglickým jazykem. Pro současný život je velice důležitý, a proto se ho naši žáci 

učí již od třetího ročníku.  

Během výuky žáci používají rozmanitý materiál. Loňský školní rok začalo Nakladatelství Bridge 

vydávat časopis Gate a ten se stal jednou z hojně využívaných pomůcek na druhém stupni. Kromě 

výukového materiálu (článků ze současného života, poslechových či gramatických cvičení) nabízí 

tento časopis mnoho soutěží. V letošním školní roce se nám podařilo vyhrát přibližně dvacet 

knižních titulů. Jedná se především o známá anglická díla jako je např. Jekyll and Hyde. Knihy si 

mohou žáci vypůjčit ve sborovně školy. Kromě anglického textu obsahují také výkladový slovník 

a aktivity k danému textu.  

Vedle výše zmíněných readerů jsme vyhráli online slovník, průvodce Novým Zélandem 

a několik průvodců Londýnem, s kterými se žáci seznámí při probírání daného tématu. Dále jsme 

obdrželi Procvičování anglické gramatiky i s poslechovými cvičeními, které jsme již v hodině 

anglického jazyka využili.  

Doufáme, že se žáci taktéž zapojí do některé ze soutěží z anglického jazyka, pořádaných nejen 

časopisem Gate, a přejeme mnoho úspěchů.  

 

 

    
 

 



HHrraajjeemmee  ssii  ss  aanngglliicckkýýmm  jjaazzyykkeemm  

 

 

Jakub Svoboda, 7. třída 

 

O N E F I V E C O 

T E N N I N E U N 

T H R E E T T W O 

E L E V E N S I X 

F O U R S E V E N 

E I G H T W I T H 

T W E L V E U S ! 

 

SOLUTION: ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ 

  

HINT: 

1 = ONE 7 = SEVEN 

2 = TWO 8 = EIGHT 

3 = THREE 9 = NINE 

4 = FOUR 10 = TEN 

5 = FIVE 11 = ELEVEN 

6 = SIX 12 = TWELVE 

 

 

 Jakub Svoboda, 7. třída  

 

R S E U R O T S  ___________________ 

S C K O S  ___________________ 

S E V O L G  ___________________  

S R I T H ___________________ 

P A C  ___________________ 

 

S N E A J ___________________ 

O A C T  ___________________ 

S T - R I H T ___________________ 

B O T O S   ___________________ 

E S O S H  ___________________ 

Zakroužkuj ten sloupec, k němuž jsou pod textem obrázky. 

 



HHrraajjeemmee  ssii  ss  aanngglliicckkýýmm  jjaazzyykkeemm  

 

 
Jiřina Dammerová, 7. třída 

 

1.         

 2.        

  3.       

   4.      

  5.       

6.         

7.         

 
1. An animal with a long neck. 

2. An animal which gives eggs. 

3. A small animal in the river or sea. 

4. A small animal with a long tail, it is quiet and it eats corns. 

5. An Easter animal. 

6. A big animal in the sea. 

7. An animal – we ride it. 

 

 
 František Žďárský, 7. třída 

 

1.          

  2.        

  3.         

 
1. Where do you put your clothes when you go on holiday? 

2. What is on the airport?  

3. Where can you look at the planes?  

 

Vybarvi pouze ten obrázek, který vyšel v tajence křížovky o cestování.  

 
 

 



HHrraajjeemmee  ssii  ss  ččeesskkýýmm  jjaazzyykkeemm  ––  bbáássnniicckkáá  ttvvoorrbbaa  žžáákkůů  

 

 

 

 

Eliška Chalupová, 6. třída  

Loupežník je velký pán, 

velký je jak tobogán.  

Pořád všechny okrádá,  

podle toho vypadá.  

Za stromem se schovává, 

tam obvykle vyspává.  

Co se šustne to hned ví,  

nikomu to nepoví.   

  

 

 

Kamila Dobrá, 6. třída 

Na stromech se listí houpe,  

veverka si oříšky loupe.  

Ježeček se schovává 

a pelíšek si dělává.  

 

Děti kaštany sbírají 

a zvířátka z něj vyrábí. 

Rodiče listí hrabají 

a děti do něj skákají.  

 

Rostliny se schovávají, 

na jaře zas vykukují. 

Děti listí obkreslí,  

obrázek z něj vymyslí.  

 

 

 

  

 

Eliška Chalupová, 6. třída  

Hodně lásky,  

to je jako hebké vlásky.  

Jakmile se pohladí,  

žádné neštěstí nevadí.  

Jakmile tu láska není,  

nenahradí ji žádné jmění.  

Láska musí být ve dvou,  

jinak to není záležitostí levnou.  

To je jako třešničky 

té naší babičky.  

Taky musí být dvě 

a líbí se mně.  

Já mám z třešní náušnice, 

ty jsou jako lesklé mince.  

 

 



HHrraajjeemmee  ssii  ss  ččeesskkýýmm  jjaazzyykkeemm  ––  ppooppiiss  pprraaccoovvnnííhhoo  ppoossttuuppuu  

 

  

Jana Klailová, 7. třída  

 

Potřeby: 

10 000 cihel z perníku 

2 tuny perníkových tašek 

2 kýble čokoládové polevy 

5 kýblů jahodové omítky 

 

Chtěla bych si postavit perníkovou chaloupku, a protože 

bych to sama nezvládla, poprosila jsem lesní skřítky, aby mi pomohli. 

Nejprve si umícháme čokoládovou maltu, kterou spojujeme cihly a vystavíme chaloupku, na 

níž uděláme střechu z perníkových tašek. Ty polijeme čokoládou, aby nám dovnitř nezatékalo. 

Komín vyrobíme ze zbylých cihel a natřeme ho jahodovou omítkou. Touto barvou omítneme i 

perníkové cihly na domečku. Okna vyrobíme z perníkových okenic a jedlého skla. Dveře uděláme 

z velkého perníku, který je natřený protivětrnou vrstvou. Nakonec vše ozdobíme marcipánem, 

z něhož tvoříme různé ornamenty. Nakonec celý dům posypeme kokosem. Stavba se nám povedla a 

skřítkům jsem za jejich práci poděkovala sladkostmi, které zbyly.  

 

Nakresli, jak si takovou perníkovou chaloupku představuješ. 

 

 



HHrraajjeemmee  ssii  ss  ččeesskkýýmm  jjaazzyykkeemm    

 

 

 

Dokážeš odhalit chyby v příslovích, které si pro vás nachystali žáci 7. třídy ?  

Opravená přísloví můžeš napsat na volné řádky. 

 

Zvyk je ocelová ploutev. ___________________________________________________________ 

Kdo jinému stromy kácí, samy ho zavalí. ______________________________________________ 

Sestřelená husa se vždycky ozve. ____________________________________________________ 

Kdo mluví, ten lže.________________________________________________________________ 

Nemaluj husu na zeď.______________________________________________________________ 

Leje jako z mísy. _________________________________________________________________ 

Pepř nad sůl.  ____________________________________________________________________ 

 

  
 

Veronice Jedličkové ze 3. třídy se zpřeházela písmenka ve slovech. Když je správně poskládáš, 

můžeš si přečíst básničku i odhalit jméno jejího autora, jímž je český autor literatury pro děti.  

 

ÍNČONÁV 

ŘIJINDCH LIČHR 

 

KAMAMIN LAŘIPESN VÉŽIHO PAKRA. 

VE DĚVO ES BANEHÝL. A LESTÁ EJN 

TVÍRALO TAÚS. OC IS SIA VÍPODAL? 

STAZŮLO MÁN OP MĚN HONOM   

BRNÝSTŘÍCH KŮNÍPEZ.   

 

 



HHrraajjeemmee  ssii  ssee  ššttěěttcceemm  aa  ppaasstteellkkaammii  

 

 

 
 

Přiřaď k obrázkům, které znázorňují detaily zvířat, správné jméno daného zvířete. Vybírat můžeš 

z rámečku: 

 

 

 

 

            
     Eliška Lukáčová, 5.třída          Barbora Caithamelová, 4. třída            Radek Hůla, 5. třída 

1) ______________________      2) _______________________    3) ______________________ 

 

 

        
    Anna Poláková, 5. třída                Michaela Šobrová, 4. třída            Marek Brouček, 5. třída 

4) ______________________      5) ______________________    6) ________________________ 

 

 

          
     Filip Selinger, 5. třída                   Lucie Michalová, 5. třída               Filip Selinger, 5. třída 

7) ______________________       8) ______________________     9) _______________________

a) čolek   b) kráva   c) mlok   d) papoušek   e) slepice 

f) slunéčko sedmitečné   g)tygr   h) zebra    i) žirafa 



ŘŘeeššeenníí  

 

 
 

ANGLICKÁ OSMISMĚRKA  

 

 
 

ANGLICKÉ PŘESMYČKY 

 

TROUSERS 

SOCKS 

GLOVES 

SHIRT 

CAP 

JEANS 

COAT 

T-SHIRT 

BOOTS 

SHOES 

 

ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA – ZVÍŘATA 

 

1. G I R A F F E  

 2. H E N     

  3. F I S H   

   4. M O U S E 

  5. R A B B I T 

6. W H A L E    

7. H O R S E    

  

ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA: CESTOVÁNÍ 

 

1. S U I T C A S E  

  2. P L A N E   

     3.  A I R P O R T 

 

 

VYBARVÍME AUTO 

 

POPLETENÁ PŘÍSLOVÍ 

Zvyk je železná košile.  

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.  

Potrefená husa se vždycky ozve.  

Kdo lže, ten krade.  

Nemaluj čerta na zeď.  

Leje jako z konve.  

Sůl nad zlato.  

 

ZPŘEHÁZENÁ PÍSMENKA 

Vánoční  

Jindřich Hilčr  

Maminka přinesla živého kapra.  

Ve vodě se nehýbal. A stále jen  

otvíral ústa. Co si asi povídal?  

Zůstalo no po něm mnoho  

stříbrných penízků.  

POZNÁVAČKA 

1b, 2h, 3i, 4e, 5d, 6g, 7f, 8c, 9a  


