
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                    
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duben 2010 

• Dění na škole 
• Velikonoce 
• Indie-Perla Orientu 
• Ekologie 
• Soutěže 
• Omalovánky 
• Křížovky 
• Café Atrium 
• Rekordy  
• Skleník  
• Chceme žít s vámi 
• Drogová prevence 
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Upletené Velikonoce 
 

Žáci z 1. Prš se rozhodli, že si letošní 
Velikonoce upletou. V rámci výuky 
Přípravy pokrmů upekli mazance, 
velikonoční věnce a dokonce i miminka. 
Byla to miminka, ale ne ta opravdová, ale 
upletená z kynutého těsta. Navážili si 
mouku, připravili kvásek, přidali další 
ingredience a pak se jen a jen pletlo. A jak 
moc se jim to povedlo? Viděli jste na 
Velikonoční výstavce. 

napsala p.uč.Kršková  
foto p.uč.Fesslová 

POZDRAV JARAPOZDRAV JARAPOZDRAV JARAPOZDRAV JARA 

Prvním pozdravem jara bývá sluníčko, 
které začne opravdu hřát a v trávníku 
sněženky, krokusy a podběl.  
My, žáci 1. i 2.ročníku Praktické školy, 
jsme si jaro nakreslili na školním hřišti. 
Sluníčko nás lákalo ven, tak jsme vzali 
barevné křídy a kreslili a kreslili.  
Všichni jsme měli radost ze svých 
sluníček i květin. Hodina Estetické 
výchovy nám příjemně utekla. 
napsala p.uč.Horňáková 

Jedna velikonoční... 
 

Nastal velikonoční čas a žáci ZŠS si jej mimo 
jiné připomněli i plněním rozličných úkolů.  
Kreslili vajíčka do krupice, zdobili papírové 
kraslice, sbírali během jízdy na koloběžce 
vajíčka do košíčků, třídili velikonoční 
obrázky. Na stanovištích jim byli velkou 
oporou starší spolužáci z 8.BS, kteří jim vše 
vysvětlili a pomohli s jejich plněním.  
Všichni zúčastnění dostali závěrem sladkou 
odměnu.  

napsala p.uč.Prošková 

 



CAFÉ ATRIUMCAFÉ ATRIUMCAFÉ ATRIUMCAFÉ ATRIUM
 
Tato kavárna v Chomutově je v krásné historické budov
knihovny. Interiér je moderní, převládající barvy jsou 
bílá a oranžová, takže je prostředí opravdu p
Protože se naše vánoční výzdoba kavárny moc líbila, 
byla p.uč.Brunnerová před Velikonocemi o
vedením kavárny,  a tak jsme všichni vyráb
rozmanité velikonoční dekorace. Do výzdoby kavárny se 
se svými žáky zapojilo 27 učitelů. Odvoz a instalaci 
zajišťovali p.uč.Brunnerová, Horňáková, Šaš
p.uč.Juščák. Všem ještě jednou moc děkujeme. 
napsala p.uč.Horňáková 
 
 
 

 

 
 
V únorovém vydání časopisu jsme vyhlásili sout
odpovědí odevzdali dva žáci. Připomeň
všech tříd a kabinetů v naší škole? Správná odpov
Losováním získal Daniel Gebert  počíta

CAFÉ ATRIUMCAFÉ ATRIUMCAFÉ ATRIUMCAFÉ ATRIUM                           
krásné historické budově 
řevládající barvy jsou 
edí opravdu příjemné. 

ní výzdoba kavárny moc líbila, 
ed Velikonocemi opět oslovena 

a tak jsme všichni vyráběli přáníčka a 
ní dekorace. Do výzdoby kavárny se 

ů. Odvoz a instalaci 
ňáková, Šašková a 

u moc děkujeme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asopisu jsme vyhlásili soutěž. Hlasovací lístek se správnou  
ipomeňme si otázku: Kolik metrů kabelu bylo přibližn

Správná odpověď byla za c)1500metrů kabelu
iel Gebert  počítačovou hru a Silva Streiftauová omalovánku. 

 
 
  
 
21.dubna proběhl již tradičně turnaj žáků
v Dámě. A jako už tradičně zvítězil Franta Juš
nejlepšího hráče se ve finále utkal s Danielem Gebertem ze šesté 
Dalšími účastníky byli Naxer J., Málek J., Hromý P., Slavík D., Hýna 
D. a Vašek D. 
                                                                      

Na školní zahradě bude nové sezení a co to 
znamená? Zeptali jsme se p.u
se do toho se svými žáky pustila. Odplevelit 
vyznačenou plochu, srovnat rovinu, vysypat 
pískem a klást jednu dlaždici vedle druhé. Je 
to práce fyzicky nároč
týdnů. Nad lavičkami bude 
obrostlá břečťanem. 
redakce   

                            

řibližně nataženo na zasíťování  
 kabelu.  

lva Streiftauová omalovánku. Gratulujeme, redakce 

 turnaj žáků šestých až devátých tříd 
zil Franta Juščák z deváté třídy. O 

Danielem Gebertem ze šesté třídy. 
xer J., Málek J., Hromý P., Slavík D., Hýna 

      Gratulujeme, redakce 

ě bude nové sezení a co to 
znamená? Zeptali jsme se p.uč.Haškové, která 
se do toho se svými žáky pustila. Odplevelit 

enou plochu, srovnat rovinu, vysypat 
pískem a klást jednu dlaždici vedle druhé. Je 
to práce fyzicky náročná a potrvá  několik 

kami bude časem i pergola 



Napiš jméno období a jména měsíců: 

 Jaro              březen              duben             květen                       

_______     _________     _________      _________ 

Dopiš vynechaná slova (více hřeje, taje, stoupá, 

delší, kratší). 

Přečti celé vyprávění. Jaké je jaro u vás? 

Na jaře slunce………………………. Sníh…………… Voda 

v řekách………………. Den je…………….Noc je..………… 

Pojmenuj rostliny   na obrázku: 

 

 

 

 

 

        sněženka                             tulipán 

_______________                  _______________ 

Napiš názvy jejich částí (květ, list, stonek). 

……………….   ………………   …………….. 
Zpracoval Pepa 

 



 
Vybráno z klipartů 



„INDIE„INDIE„INDIE„INDIE----KRÁLOVNA ORIENTU“KRÁLOVNA ORIENTU“KRÁLOVNA ORIENTU“KRÁLOVNA ORIENTU“    
Byli jsme v kině Kosmos na zajímavém cestopise o Indii. Tento celorepublikový výukový program 
www.planetazeme 3000.cz je vždy poutavým vyprávěním o zemích, kam se většina z nás nikdy nepodívá. 
Dozvěděli jsem se kromě základních informací o tomto druhém nejlidnatějším státě na Zemi, také zážitky 
cestovatelů. Jako jediným se jim podařilo natočit pohřbívání drahých zesnulých. V Indii jsou posvátné nejenom 
krávy, ale i krysy. Je jim dokonce zasvěcen chrám, kde se to hemží stovkami krys. Pokud vám přeběhne přes 
nohu, budete mít štěstí. Takže děti pobíhají mezi krysami a nastavují jim své nohy.  Pokud nešťastnou náhodou 
krysu zašlápnete, musíte chrámu koupit jako pokání a omluvu zlatou krysu. 

oficiální název: Indická republika              

hlavní město: Dillí 

úřední jazyk: hindština, angličtina    

měna: indická rupie  

7.největší zemí světa 

2.nejlidnatější zemí světa 

Gramotnost: muži 65,5%,ženy 37,7 % 

Státní zřízení: federativní republika 

Hlava státu: prezident 

Hinduismus 

K tomuto nábožensko –filozofickému směru se 
v Indii  hlásí85% obyvatel. Hinduisté bezmezně 
uctívají tři nejvyšší bohy Brahnu- stvořitelné, 
Višnu- udržovatele a  Šivu- ničitele. Buddhismus 
je nesmírně přátelské a tolerantní náboženství . 
Je 4. nejčetnějším náboženstvím na světě, řídí se 
učením prince Sidhárty, který se stal prvním 
Buddhou. Hlavním představitelem lámaismu je 
Jeho svátost Dalajlama. 

 

 

Na příští školní rok se už zpracovává dokument o 
České republice, tak se můžeme těšit na další 
zajímavosti.  

 

Zpracoval Jára 

Dozvěděli jsem hodně také o zvířatech, která tam 
žijí. Slona indického, tygra indického, opice, které 
jsou krotké a berou si jídlo přímo z ruky, jsme 
viděli  i na fotografiích. Zaujala nás taky kobra 
královská. 

Kobra královská 

 Je největším jedovatým hadem na světě, dorůstá 
délky 3 – 5 metrů, žije v jižní a jihovýchodní Asii, 
v hlubokých lesních, je samotářská, při ohrožení 
nadzvedá přední část těla až do výšky 1,5 metru, 
samice kladou 21- 40 vajec. 

 



 

 
V pondělí 19.4 jsme využili 
krásný slunečný den a hodin  
Pracovních činností a šli jsme na 
školní zahradu pracovat na náš 
záhonek. Po zimě byl celý 
zarostlý a zaplevelený. Proto 
jsme ho nejprve odplevelili, pak 
uhrabali a připravili na výsev 
semínek. Na našem záhonku si 
vypěstujeme ředkvičky a cibulku 
a květiny na  ozdobu třídy.    
žáci IV.B   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šťavnatý hlávkový salát 

ředkvičky 

 

lí 19.4 jsme využili 
den a hodin  

inností a šli jsme na 
školní zahradu pracovat na náš 

 byl celý 
zarostlý a zaplevelený. Proto 
jsme ho nejprve odplevelili, pak 

ipravili na výsev 
semínek. Na našem záhonku si 

ky a cibulku 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Salátové okurky hadovky 

Ve skleníku jsou pulty plné 
kelímků
cuket, kedluben, raj
taky spousta kv
záhony 
barvami kv
zahradu omamnou v
Vypěstovat si vše vlastníma 
rukama a navíc si úrodu zeleniny 
i sníst, je ta nejhez
práci.                              redakce

Ve skleníku jsou pulty plné 
kelímků, kde klíčí semínka 
cuket, kedluben, rajčat, paprik a 
taky spousta květin, které naše 
záhony zaplaví nádhernými 
barvami květů a provoní celou 
zahradu omamnou vůní. 

ěstovat si vše vlastníma 
rukama a navíc si úrodu zeleniny 
i sníst, je ta nejhezčí odměna za 
práci.                              redakce 



Do krabice na hlasování bylo odevzdáno celkem 218 hlas
ZŠS                                                    1. stupe
1. místo 5. B ST /21/                          
2. místo 5. C ST /22/, 7. A ST /24/             2. místo 4. B /6/                       
3. místo 5. A ST /20/                                  
 
Vítězům blahopřejeme a všem ostatním třídám děkujeme za účast v

 

Žáci 3. A plnili další úkol v projektu Recyklohraní. V 
 Technických službách zjistili, kam se odpady z
odvážejí a informace zpracovali ve výtvarné koláži. Za 
pěknou práci škola získala 200 bodů a jako bonus dalších 500 
bodů. Celkem jsme v projektu zatím získali 2921 bod
  Aktuality z ekologické výchovy napsala p.u

 
 
Moje planeta Země… taková se mi
 
byl název výtvarné soutěže ke Dni Zem
většina žáků školy. Výtvarné práce žák
školy a 22. – 23. 4. mohli žáci, učitelé, rodi
dát hlas obrázku, který se jim nejvíce lí

Do krabice na hlasování bylo odevzdáno celkem 218 hlasů. A jaké jsou výsledky? 
ZŠS                                                    1. stupeň ZŠP                                          2. stupe
1. místo 5. B ST /21/                                    1. místo 1. A /1/                            
2. místo 5. C ST /22/, 7. A ST /24/             2. místo 4. B /6/                                    
3. místo 5. A ST /20/                                    3. místo 4. A /5/                            

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním třídám děkujeme za účast v soutěži.  

   
Už se příroda probouzí ze zimního spánku? Na tuto 
otázku hledali odpověď žáci 3. A na školní zahrad
krásného slunečného dne. A jak zní odpov
se již probudila, žáci na záhonech objevili rozkvetlé 
žluté, fialové a bílé krokusy, listy tulipán
sněženky, podběl a na vě
zpívali kosi a sýkorky a po tráv
sedmitečná.  
 
 
 

projektu Recyklohraní. V 
Technických službách zjistili, kam se odpady z Mostu 

e zpracovali ve výtvarné koláži. Za 
ů a jako bonus dalších 500 

projektu zatím získali 2921 bodů. 
ekologické výchovy napsala p.uč.Hofferová                                                 

 
 
 
 

 
V rámci projektu Sedm barev duhy si žáci z
v březnu, kdy byla tématem ŽLUTÁ, vyrobili 
z krepového papíru narcisky. 
zdobila kytice narcisek jejich st
vypadaly jako živé, právě utržené. 
napsala p.uč.Horňáková 

… taková se mi líbí, na takové chci žít –  

že ke Dni Země, do které se zapojila 
 školy. Výtvarné práce žáků vyzdobily vestibul 

čitelé, rodiče a přátelé školy 
dát hlas obrázku, který se jim nejvíce líbil.  

 ZŠP                                          2. stupeň ZŠP 
1. místo 1. A /1/                                    1. místo 8. A /13/ 

             2. místo 6. A /9/ 
3. místo 4. A /5/                                    3. místo 9. C /18/ 

 
íroda probouzí ze zimního spánku? Na tuto 

ěď žáci 3. A na školní zahradě za 
ného dne. A jak zní odpověď? Příroda 

se již probudila, žáci na záhonech objevili rozkvetlé 
žluté, fialové a bílé krokusy, listy tulipánů a narcisů, 

l a na větvích jehnědy. Na zahradě 
zpívali kosi a sýkorky a po trávě lezla slunéčka 

                                                                               

  

rámci projektu Sedm barev duhy si žáci z 2.PrŠ 
eznu, kdy byla tématem ŽLUTÁ, vyrobili 

krepového papíru narcisky. Na Velikonoční výstavce 
zdobila kytice narcisek jejich stůl. Na zelených špejlích 

ě utržené.  



 

 

Náš jedovatý had 

Nosíme do sběru 

Hrozí autům na náledí 

Má být každý žák 

Jsou v knihovně      

Známe listnaté stromy 

Posíláme poštou                                                         

 

Tajenkou je osoba nám velmi drahá (aknimam) 

Nezapomeňte, že druhou květnovou neděli mají všechny maminky svůj svátek ☺ 

zpracoval a klipart vyhledal Míra 

      

 

,    



VelikonoVelikonoVelikonoVelikono
Jako každý rok se na naší škole konala Velikono

s jarní a velikonoční tématikou, které d

Malí návštěvníci si zde opět mohli vyrobit drobné p
kytičky na špejli i bez, stromečky, ptáč

i 1. stupně ZŠ vybarvovali p
Všichni návštěvníci zde mohli zhlédnout výrobu slaného t
voskem, zdobení perníčků a výrobu d

pletýnky – miminka a velikono
Moc nás těší zájem o naší každoroční výstavku. N

a připomíne

Více perní

Děti by chtě

Pro p. uč
Možnost zakoupení šablonek, výstavka i do odpoledních hodin.

Dojmy: 
Děkujeme za krásnou výstavku a nové nápady. (

Dětská práce je inspirací pro dosp
Výstava se nám moc líbila ( jako vždy) , d

Výstava se nám jako každý rok velmi líbila, zaujala nás spousta v
spoustu zajímavých nápad

Výstava byla moc pěkná a inspirativní. Našim d

Děkujeme tímto p.uč.Niklové zorganizování a instalaci celé výstavky, kterou pro nás 
i ostatní návšt

VelikonoVelikonoVelikonoVelikonoční vční vční vční výstavkaýstavkaýstavkaýstavka
každý rok se na naší škole konala Velikonoční výstavka. Žáci naší školy zde ukazují každoro

ní tématikou, které dělají v rámci společně se svými učiteli v rámci p
činnosti. 

robit drobné předměty, které si odnesli domů. Letos to byli ku
ky, ptáčci, zajíčci, tulipány, motýli i kuřátka ve skoř

i 1. stupně ZŠ vybarvovali připravená sádrová vajíčka. 
vníci zde mohli zhlédnout výrobu slaného těsta, pletení věnečků z

 a výrobu děrovaných kraslic. Mnoho paní učitelek si dom
miminka a velikonoční věnec, které na výstavce byly také ke zhlédnutí.

ční výstavku. Některé z paní učitelek jsem poprosila o vyjád
řipomínek k naší výstavce a nyní je zde cituji. 

 
Připomínky: 

Více perníčků na prodej od paní Perglové. Krásné! 
Více perníčků – souhlasím. 

ti by chtěly koupit i výrobky vyrobené vaší školou. 
Příští rok více pomlázek! 

 
Přání: 

Pro p. učitelky připravit některé šablony výrobků. 
Možnost zakoupení šablonek, výstavka i do odpoledních hodin.

 
Dojmy: ( těch bylo nejvíce): 

kujeme za krásnou výstavku a nové nápady. (4. ZŠ – přípr. t

inspirací pro dospělé. Děkuji za uskutečnění výstavky. 
Výstava se nám moc líbila ( jako vždy) , děkujeme za inspiraci. ( 1.B/1.C 14. ZŠ)

rok velmi líbila, zaujala nás spousta věcí. Děti si odnesly krásné výrobky a já 
spoustu zajímavých nápadů.  (2.C 15. ZŠ) 

Výstava se dětem líbila. (3.A 1. ZŠ) 

kná a inspirativní. Našim dětem se moc líbila. Přejeme hodně úsp
Komořanská) 

napsala p.uč.Niklová 
.Niklové zorganizování a instalaci celé výstavky, kterou pro nás 

i ostatní návštěvníky chystá úspěšně již několik let.  

ýstavkaýstavkaýstavkaýstavka    
ní výstavka. Žáci naší školy zde ukazují každoročně výrobky 

rámci předmětu Pracovní 

ů. Letos to byli kuřátka, pávi, 
átka ve skořápce. Dále si zde žáci MŠ 

 
ů z papíru, malování kraslic 

itelek si domů odneslo recepty na 
také ke zhlédnutí. 

itelek jsem poprosila o vyjádření dojmů, přání 

 

Možnost zakoupení šablonek, výstavka i do odpoledních hodin. 

ípr. tř.) 

ní výstavky. ( SPŠ Most) 

( 1.B/1.C 14. ZŠ) 

ti si odnesly krásné výrobky a já 

ě úspěchů do další práce. ( MŠ 

.Niklové zorganizování a instalaci celé výstavky, kterou pro nás  
 



Kraslice z 335 křepelčích vajíček

barev kraslice bylo vytvo

http://www.novinky.cz/cestovani/166151-kraslice

 

Kraslice z 335 křepelčích vajíček
K Velikonocům nepatří jen 

tradiční malovaná vajíčka a 

vytvo

barev kraslice bylo vytvořeno různobarevnými tričky, která měly dě

Nejmenší pomlázka 

na světě 

Nejmenší pomlázku na sv
Luděk Chovanec 
Uherskobrodsku. Má délku pouhých 
celé 3 mm kratší než nejdrobn
v České knize rekordů
menší než ta největší, kterou p
za 21 hodin vyrobili pracovníci plze
zahrady.Luděk Chovanec strávil nad výrobou své 
pomlázky pouhých deset minut
se mi ji podařilo uplést a
uvedl. ,,Jde to. Měl jsem šestimilimetrový kousek, 
ale byl tak malý, že jsem ho hned ztratil," smál se 
Chovanec.                               

kraslice-z-335-krepelcich-vajicek-a-dalsi-velikonocni-rekordy.html

Kraslice z 335 křepelčích vajíček 
K Velikonocům nepatří jen 

tradiční malovaná vajíčka a 

pomlázka, ale také 

rekordní výtvory s 

velikonoční tématikou. 

Vlevo je kraslice z 335 

křepelčích vajíček. Vpravo 

je  největší mozaika 

velikonoční kraslice 

vytvořená dětmi. Sestavilo ji 

940 kluků a holek 

pelhřimovských základních 

škol, přičemž tohle největší 

velikonoční vajíčko mělo v 

nejdelším místě 25 a v 

nejširším 11 metrů. Pět 

ěly děti na sobě. 

Nejmenší pomlázka 

 

Nejmenší pomlázku na světě upletl v těchto dnech 
(32) z Nivnice na 

Uherskobrodsku. Má délku pouhých 8 mm. Je o 
celé 3 mm kratší než nejdrobnější pomlázka zapsaná 

ů, a zároveň také o 41,372 m 
tší, kterou přesně před dvěma lety 

za 21 hodin vyrobili pracovníci plzeňské zoologické 
k Chovanec strávil nad výrobou své 

deset minut. ,,Je ale pravda, že 
ilo uplést až na několikátý pokus," 

l jsem šestimilimetrový kousek, 
ale byl tak malý, že jsem ho hned ztratil," smál se 

                                       Zpracoval Dan 

rekordy.html 



Letos již po patnácté pořádala Nadace Nova 
je určen mentálně postiženým dě

pražská Sazka Arena praska
I my jsme se tedy vydaly v úterý 20.4.2010 do Prahy. Celý koncert moderovali op

sourozenci Gondíkovi a vystoupila 
Michal David, Petr Kolář, Kamil St

Ilona Csáková, skupiny Olympic, Maxim Turbulenc a další
Atmosféra byla jako vždy úžasná. Koncert jsme skoro celý protan

přivezli spoustu zážitk
V sobotu 1.5.2010 ve 14:10 se m

koncertu.
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ádala Nadace Nova charitativní koncert Chceme žít s vámi
 postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. A jako každý rok  

pražská Sazka Arena praskala ve švech. Sjelo se na 6 000 lidí a 330 vozí
I my jsme se tedy vydaly v úterý 20.4.2010 do Prahy. Celý koncert moderovali op

sourozenci Gondíkovi a vystoupila na něm řada zpěváků české populární hudby, nap
, Kamil Střihavka, Martin Chodúr, Daniel H

Ilona Csáková, skupiny Olympic, Maxim Turbulenc a další
Atmosféra byla jako vždy úžasná. Koncert jsme skoro celý protan

ivezli spoustu zážitků a trika s logem koncertu.
ve 14:10 se můžete na TV Nova podívat na záznam zmi

koncertu. Napsala Veronika Řáhová 

 

charitativní koncert Chceme žít s vámi, který 
eské republiky. A jako každý rok  

Sjelo se na 6 000 lidí a 330 vozíčkářů. 
I my jsme se tedy vydaly v úterý 20.4.2010 do Prahy. Celý koncert moderovali opět 

eské populární hudby, např. 
Daniel Hůlka, Heidi Janků, 

Ilona Csáková, skupiny Olympic, Maxim Turbulenc a další. 
Atmosféra byla jako vždy úžasná. Koncert jsme skoro celý protančili. Domů jsme si 

 a trika s logem koncertu. 
žete na TV Nova podívat na záznam zmiňovaného 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Milí žáci, tentokrát jsem si pro vás v
omalovánek, které si můžete vymalovat a spole

Doufám, že se vám obrázky i 

O své zdraví správně dbej,
     večer brzo usínej. 
 
 
 

                                  Jen to co je zdravé tvá pusinka jíst musí,
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těším se na vás při dalším vydání 

 
Milí žáci, tentokrát jsem si pro vás v rámci školního preventivního programu p

vymalovat a společně s krátkými říkankami si o nich n
s paní učitelkami. 

Doufám, že se vám obrázky i říkanky budou líbit a že se jimi budete 
 

 dbej, 

Jen to co je zdravé tvá pusinka jíst musí,
                                      alkohol a kouření ať nikdy neokusí.

 
 
 

i dalším vydání časopisu!!!      Alena Niklová – školní metodik prevence
 

 

rámci školního preventivního programu připravila pár 
íkankami si o nich něco povědět 

íkanky budou líbit a že se jimi budete řídit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jen to co je zdravé tvá pusinka jíst musí, 
 nikdy neokusí. 

školní metodik prevence       



 

Oldřich Syrovátka,Jan Drda 

V  chaloupce  za  vesnicí  žila jedna babička. Měla malou zahrádku a  v ní stál ořech. Jeden rok vyrostlo na stromě jen  

čtrnáct oříšků. Když uzrály,babička je posbírala do košíku.Řekla si: „Zanesu je do města na trh a tam je prodám.“Ráno si 

oblékla jupku a uvázala šátek, vzala košík s ořechy a šla. Jak přišla na kopec k lesu , najednou-hup! Z houští na ni vyskočil  

vlk. Babička se lekla, košík upustila a všech čtrnáct oříšků se z něho vysypalo do trávy. A protože to bylo na kopci, oříšky 

se kutálely a kutálely, až se dokutálely k nám. V každém oříšku je hádanka. Kdo je rozlouskne? 

 

Je to tvoje, ale jiní toho užívají 

víc, než ty sám. 

Co je to? 

(onémj) 

 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, 

jedna druhou nevidí. 

(ičo) 

 

Zelená jsem, tráva nejsem, 

červená jsem, krev nejsem, 

tvrdá jsem, kost nejsem,    

sladká jsem, med nejsem, 

vlasatá jsem, panna nejsem. 

(vekrm) 

 

Kdo všechno slyší 

a nikdy nic neřekne? 

(ohcu) 

 

Bez nohou a bez rukou, 

a přece na tyč vyleze. 

(elozaf) 

 
zpracoval Dan 



V příštím 

 
 

říštím čísle najdete o nich pohádku ☺☺☺☺ 

 


