
1 
 

Dům dětí a mládeže Třešť                                             
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti                       BŘEZEN   2022 

 KAMARÁD 
                                                                                              Měsíčník zábavy, rad, poučení,                                                                     

        informací, soutěží a mnoha  

        dalších zajímavostí 

 

 

 Kontakt:  telefonní číslo 567 224 986 

                          e-mail: ddm2@zs-trest.cz 

                         webové stránky: www.ddm-trest.cz 

……………………………………………………………………………………     

Ahoj kamarádi, 

sluníčko nás láká do přírody, den se prodlužuje a JARO nám začíná pomalu 

klepat na dveře ... Po dlouhé zimě je čas pořádně si protáhnout tělo. Nejlepším a 

nejpřirozenějším pohybem je pěší chůze. S jarem začíná nová turistická sezóna, 

a tak by se z nás v tomto měsíci mohli stát malí či velcí „pěšáci“. Nechcete se 

také zapojit? Obstarejte si pohodlné oblečení a boty, turistický batoh a chuť, 

zúčastnit se s námi našeho jarního cestování. 

A máme tu jarní turistickou soutěž 😊.  

Navštiv spolu s rodiči, kamarády či prarodiči nějaké 

pěkné místo, nech se vyfotit a foto pošli na mailovou 

adresu, kterou najdeš v úvodu našeho časopisu. 

Nejaktivnější „pěšáci“ od nás získají na konci školního 

roku zajímavou odměnu 😊😊😊. 

 A kromě toho, v březnovém časopise KAMARÁD opět 

najdete výtvarnou soutěž na téma „NAMALUJ MI JARO“. Malujte, stříhejte či 

lepte koláže z jarních kytiček, foťte nebo nám napište nějaký příběh, s jarní 

náladou. Své fantazijní práce nám mohou přinést jednotlivci i celé kolektivy 

nejpozději do pátku 25. března, do kanceláře DDM. 

I v tomto měsíci se těšíme na Vaše skvělé nápady.  

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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                                                                          BŘEZEN 2022 

 

Datum  Akce 

 

 

 

 

středa 

02.03. 

 

DESKOVÁ HRA – „Člověče, nezlob se!“  

- pro žáky 1. ročníků – v rámci ŠD                      

 - začínáme ve 12.30 hodin                                                                                                                                      
                                                   

                                                                                       * kmenové třídy 1. ročníků 

 

STRATEGICKÁ HRA – PIŠKVORKY 

pro žáky od 2. - 5. ročníků 

- začínáme ve 14.30 hodin 

                                                                           

- nezapomeň na přezůvky                            * klubovna 1 

                                                                      

 

středa 

16.03. 

 

„PRIMA PRVŇÁK“ 

- zábavné odpoledne pro žáky prvních ročníků     

- začátek: ve 13,00 hodin                                         

                                                      * sál pohybové výchovy               

 

 

 

          do pátku 

          25.03. 

 

„NAMALUJ MI JARO“  

- výtvarná, literární či fotografická soutěž pro všechny 

kamarády či celé kolektivy 

- žáci mohou odevzdat své kreativní práce do pátku  

25. 3. 2022                                                      

                                                                 * kancelář DDM                                                                                   

čtvrtek 

 17.03. 

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ pro žáky z 1. ročníků 

- akce pro děti v rámci hudební výchovy 

 

                                                      * sál pohybové výchovy 
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Únorové výtvarné soutěže „MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKOVÁ 

POSTAVA“ se zúčastnily tyto třídní kolektivy: třída – 1.B (I. Pátková), 2.C   

(R. Gregorová), 5.A (J. Hochmannová), 6.A (Vv - H. Dvořáková), 6.C (Vv -        

H. Dvořáková), I. oddělení ŠD (J. Hronová), II. oddělení ŠD (I. Příhodová) a 

zájmový výtvarný kroužek (M. Hamerníková).  

Celkem jste odevzdali 133 pohádkových obrázků, kterými jsme ozdobily 

sál Kulturního domu v Třešti, kde od neděle 27.2. – pátku 4.3. proběhne 9. ročník 

přátelského setkání amatérských souborů loutkového divadla z Vysočiny. 

 

Nejvíce se nám líbily obrázky těchto žáků      : 

 

1.B Anička Krejčová  2.C Alenka Šeredová 

 Simonka Herknerová   Verča Vokurková 

,  

5.A Julča Lakatošová  6.A, VV   Nikča Tomčíková 

 Markétka Tůmová          Katka Bursíková 

 

6.C, VV Zuzka Polednová ZÚ VV     Klárka Germeková 

  Michal Schilhab 

  Viky Tvrdá 

 

I. odd. ŠD Kristýnka Nováková  

  Kačka Procházková 

  Stázka Tůmová 

  Violka Marečková             

 

II. odd. ŠD Terezka Pilátová 

 

Za nádherné obrázky všem moc děkujeme 😊😊😊. 

 

 Ve středu 9. února jsme pro žáky I. stupně ZŠ zorganizovaly soutěžní 

odpoledne ve společenských hrách DOBBLE. Účastníci bojovali do posledního 

dechu. A jak to všechno dopadlo?   
 

Kategorie 1. třídy 

1.místo     Vaneska CILOVÁ (1.A)  

2.místo    Štěpánka ŠŤASTNÁ (1.B) 

3.místo    Anička MATYSOVÁ (1.A) 

 

Vítězkou v kategorii 2.-5.tříd se stala Adélka NEVRKLOVÁ ze třídy 3.B. 

Poděkování patří I. a II. oddělení školní družiny za úžasnou spolupráci při akci. 
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V ÚNORU vyvrcholil turnaj v BADMINTONU, který 

tentokrát trval o něco déle, než se plánovalo. Nejen, že 

se turnaje zúčastnilo 14 hráčů, ale tato tříměsíční akce 

má konečně i svého vítěze.  

 

     1.místo    Jan SKÁLA 

2.místo    Vojtěch KŘIKAVA 

3.místo    René NEŠPOR 

 

Všem účastníkům únorových soutěží moc děkujeme a vítězům blahopřejeme!!!  
 

Z vynálezcovy laboratoře 

                        Zahrádka z krystalů    

POTŘEBUJETE:  

6-7 briket z černého uhlí 

6 polévkových lžic teplé vody 

6 lžic tekutého modřidla na prádlo 

(k dostání tam, kde se prodávají prací prostředky) 

4 lžíce kuchyňské soli 

1 lžíce čpavku 
 

 Tuto zahrádku si pamatuji z dětství. Léty neztratila nic na půvabu. 

Navršte brikety do mělké misky. V jiné nádobě smíchejte vodu a modřidlo a pak 

vmíchejte sůl a čpavek. Rovnoměrně nalijte na brikety. 

 Co se stane? Na briketách začnou růst huňaté bílé krystaly. Jak se voda 

z roztoku vypařuje, chemikálie, které ulpěly na uhlí, vytvářejí krystaly. Tyto 

krystaly jsou porézní a roztok jimi stoupá nahoru, takže se vytvářejí stále další a 

další vrstvy. Chcete-li získat krystaly různých barev, pokapejte brikety polité 

roztokem několika kapkami potravinářského barviva. Když budete roztok každý 

den doplňovat, zahrádka vám poroste. 
 

Hřebík potažený mědí    
POTŘEBUJETE:  

20 odřezků měděného plechu o velikosti mince 

1 kelímek z průhledného plastu, ocet 

1 vrchovatou polévkovou lžíci soli 

1 ocelový hřebík (negalvanizovaný) 

papírovou utěrku 
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 Dejte 20 měděných plíšků do kelímku. Pak ho naplňte octem a vmíchejte 

sůl. Pozorujte, co se s nimi děje. Hřebík pevně zabalte do kousku papírové utěrky 

a ponořte do kelímku s plíšky. Hřebík ponechte v roztoku 24 hodin. 

 Co se stane? Hřebík se pokryje lesklou vrstvou mědi. Molekuly mědi 

z plíšků se smíchaly s roztokem a pokryly povrch hřebíku. Papírová utěrka 

přitahuje roztok mědi a soli k povrchu hřebíku. 

Experimentujte! Co ce stane, když namočíte hřebík do roztoku, aniž byste ho 

zabalili do utěrky? Zkuste to v poměru 10 plíšků na hřebík a 30 plíšků na hřebík. 
 

Podmořská sopka     
Nevím, jak vy, ale moje děti se vždy nadchnuly pro každý pokus, v němž byla 

zmínka o sopce. 

 

POTŘEBUJETE: 

gumičku 

vysokou a úzkou skleničku (třeba od koření) 

provázek 

velkou sklenici (čím větší, tím lepší, třeba od okurek) 

studenou vodu 

horkou vodu 

několik kapek červené potravinářské barvy 

 

Natáhněte gumičku na hrdlo malé skleničky. Pak z obou stran na gumičku 

přivažte konce provázku, vznikne tak držátko. Naplňte velkou sklenici studenou 

vodou. Malou skleničku naplňte horkou vodou a přidejte několik kapek 

potravinářské barvy. Skleničku uchopte za držátko a opatrně ji ponořte do velké 

sklenice. 

 Co se stane? K hladině studené vody se vznese krásný červený mrak, 

vzniklý z horké vody. Proč? Protože horká voda je lehčí než studená. A tak 

nejprve stoupá vzhůru k hrdlu sklenice. Pak se horká voda postupně ochladí a 

červená barva se rovnoměrně rozptýlí po celé sklenici. 

 

            Kolotoč výtvarných nápadů 

                      Třpytivá modelovací hmota    
Recept na tuto modelovací hmotu určitě ještě nestačil vyjít z obliby. 

Hmota vyrobená podle tohoto návodu je mnohem lepší než kupovaná plastelína, 

protože má díky potravinářskému barvivu mnohem výraznější barvu a obsahuje 

pozlátko. Ale stačí, když hmotu jen obarvíte, pozlátko můžete vynechat. 
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POTŘEBUJETE:  

750 ml hladké mouky 

375 ml soli 

6 čajových lžiček vinného kamene (slouží jako konzervační 

přísada) 

750 ml vody 

3-4 polévkové lžíce oleje 

potravinářské barvivo 

pozlátko 
 

Smíchejte suché přísady (kromě pozlátka) ve velkém hrnci. Přidejte vodu, 

olej a potravinářské barvivo. Propracujte do hladka. Pak postavte hrnec na sporák 

a na mírném plameni míchejte, dokud těsto neztuhne a neutvoří kouli. 

Nakonec do vychladlého těsta zapracujte pozlátko. Modelovací hmota 

v plastikovém sáčku nebo uzavřené nádobě (nemusíte ji dávat do ledničky) vydrží 

několik týdnů. Vykrájejte z ní ozdobnými vykrajovátky na vánoční nebo 

velikonoční pečivo všelijaké tvary. 
 

Třpytivá barva se solí    
Tato barva má fantastickou texturu a dodá vašim kresbám na třpytu a 

lesku. Zkuste namalovat třeba nějaký podmořský výjev. 

 

POTŘEBUJETE:  

1 polévkovou lžíci tekutého škrobu na prádlo 

1 polévkovou lžíci vody 

1/2 polévkové lžíce tekuté temperové barvy 

2 čajové lžičky kuchyňské soli 
 

 Smíchejte v talířku škrob, vodu a barvu. Vmíchejte sůl a připravte si 

štětec! 

Zelný papír I.    
 Ze zelí si můžete udělat průhledný papír se zajímavým 

povrchem – skutečné umělecké dílo! Část zelné hmoty si 

schovejte na Zelný papír II. 

POTŘEBUJETE:  

1 hlávku zeleného nebo červeného zelí nakrájenou na kusy 
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kbelík   šťávu z 1 citrónu   noviny 

několik kusů sítě proti hmyzu, která se dává do oken  

    

 Máčejte zelí dva dny v kbelíku s vodou. Slijte a dejte do velkého hrnce 

spolu s citrónovou šťávou, která zmírní zápach z vařeného zelí. Přidejte vodu a 

vařte, dokud zelí nezměkne. Nechte vystydnout a pak všechno nalijte do cedníku. 

Pořádně pak zelnou hmotu v cedníku promíchejte, zbavíte ji tak přebytečné vody. 

 Každý kus sítě podložte novinami. Naberte vrchovatý šálek zelné hmoty, 

vyklopte ji na síť a lžící ji v tenké vrstvě rozetřete po celé ploše. Dejte pozor, 

aby v hmotě nebyly díry. Papír nechte úplně uschnout (den nebo dva, podle 

vlhkosti vzduchu). Suchý papír opatrně sloupněte ze sítě. Můžete z něj udělat 

třeba obal na knihu (nejlepší je přilepit ho na kartónový podklad). Pořádně ho 

k podkladu přitiskněte a okraje ořízněte. 

               Něco na zub 

                               Kvásek    

Výroba kvásku je částečně i pokus, jehož výsledkem jsou však například 

výborné horké kynuté lívance. Sklenice kvásku doplněná následujícím receptem 

může posloužit jako vhodný dárek. 

POTŘEBUJETE: 

750 ml hladké mouky 

1 balení sušeného aktivního droždí 

375 ml teplé vody 

500 ml vlažného mléka 
 

Ve větší míse smíchejte 250 ml hladké mouky a droždí. Přidejte teplou 

vodu a vymíchejte dohladka. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte stát při 

pokojové teplotě 24 hodin. Druhý den promíchejte a nechte stát dalších 12 

hodin. Droždí začne kvasit a bublat a vy budete brzo odměněni za svou 

trpělivost! 

Po dvanácti hodinách přidejte mléko a zbylých 500 ml mouky. Vařečkou 

dobře promíchejte. Mísu znovu přikryjte utěrkou a nechte stát dalších 24 hodin. 

Správně vykynuté těsto má v sobě bubliny a příjemně, nakysle voní.  

Nyní máte základní kvásek. Skladujte ho v ledničce ve volně přikryté 

nádobě. Nádobu můžete přikrýt například papírem a přichytit ho gumičkou. 

 Kvásek musíte aspoň jednou za týden promíchat, aby se kvasinky 

udržely při životě. Na každých odebraných 250 ml kvásku doplňte 250 ml mouky 
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a 250 ml vody. Kvásek nechte stát při pokojové teplotě, než začne bublat, a pak 

ho zase uložte do ledničky. 

Lívance z kynutého těsta    
 Vyrobili jste si kvásek a teď ho můžete použít k výrobě následující 

dobroty.  

POTŘEBUJETE: 

250 ml kvásku 

1 polévkovou lžíci cukru 

2 vejce 

375 ml mléka 

2 polévkové lžíce rozpuštěného másla 

500 ml mouky 

1 polévkovou lžíci prášku do pečiva 

1/2 čajové lžičky jedlé sody 

 

Kvásek nalijte do velké mísy. Přisypte cukr a nechte stát, až těsto získá 

pokojovou teplotu. Pak vmíchejte vejce, mléko a rozpuštěné máslo. Opatrně 

přidejte mouku, prášek do pečiva a sodu. Nechte těsto pár minut stát a pak 

začněte péct. Lívance opečte po obou stranách a podávejte horké. 
 

Masti a odvary 
Barva na sušenky    

 

Tenhle recept rozhodně neztraťte, protože ho určitě budete potřebovat 

znovu a znovu. Upečte si sušenky podle následujícího návodu nebo obarvěte vaše 

oblíbené. 

POTŘEBUJETE:  

4 žloutky  

4 různé potravinářské barvy 

voskovaný papír 

sušenkové těsto 

kulaté vykrajovátko 

čisté štětce 

barevný cukr nebo barevné cukrové granule na zdobení 
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Žloutky dejte do čtyř malých mističek. Do každé přidejte několik kapek 

potravinářské barvy a zamíchejte vidličkou. Chcete-li získat sytější odstín, 

přidejte ještě trochu barvy. Stejným způsobem obarvěte i ostatní žloutky. 

Aby se vám pak lépe uklízelo, navlhčete stůl nebo pracovní desku a 

pokryjte ji voskovaným papírem. Vyválejte sušenkové těsto a vykrajovátkem 

vykrajujte velké sušenky. Sušenky přendejte na plech pomocí velké špachtle. A 

už můžete malovat. Namáčejte štětce do barev a pomalujte všechny sušenky. 

Nijak se neomezujte, namalujte obličej, krajinku nebo něco abstraktního. 

Ozdobte barevným cukrem a upečte. 

Chcete-li si užít ještě víc legrace, umíchejte si ze zbylých bílků a zbytku 

zelené barvy zelená míchaná vajíčka. 
 

                     Barva do vany    
 

Pokud se začnou děti nudit a nedá se to s nimi vydržet, je dobré je zahnat 

třeba do vany. Klidně i v poledne. Dnes už jsou moje děťátka sice velká, ale 

stejně je odesílám do vany za stejným účelem: aby se z nich vynořily coby klidné 

a čisté lidské bytosti. Přidáme-li k tomu tyto mýdlové barvy, zábava všech 

věkových kategorií může začít! 
 

POTŘEBUJETE:  
 

250 ml jemných mýdlových vloček 

5 polévkových lžic vody 

potravinářskou barvu nebo tempery 

uzavíratelné plastikové sáčky 

 

 Nasypejte mýdlové vločky do mísy. Přidejte vodu a několik kapek barvy. 

Rozšlehejte elektrickým šlehačem, až směs získá krémovitou konzistenci. 

Udělejte několik dávek různých barev, nalijte do igelitových sáčků a uzavřete. 

Než začnete pomalovávat vanu a sebe, odtrhněte růžek sáčku a vytlačujte barvu 

ven. 

 

Pokud se rozhodnete některý z mých receptů vyzkoušet, budu moc 

ráda. Poté sebe nebo svou hotovou práci nafoťte a pošlete k nám na 

domeček, na mailovou adresu – ddm2@zs-trest.cz . Nejstatečnější z vás od 

nás získá malý dárek. 

 

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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OTÁZKY A ÚKOLY PRO NAŠE      

        „CHYTROLÍNKY“ 

 

Máme tu 6. část otázek z pohádek a večerníčků, hádanky a skrývačky, 

na které jistě budete umět odpovědět      .  

Ti „Chytrolínci“, kteří znají správné odpovědi nám mohou napsat 

správné odpovědi na náš email                . 

 

OTÁZKY pro mladší kamarády:  

1. SKRÝVAČKA – NAJDI V TÉTO VĚTĚ JMÉNO:  

   „FOTBALISTA KOPE TRESTNÝ KOP“. 

2. JAKÉ DRUHY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ SE U NÁS POUŽÍVAJÍ? 

3. KOLIK METRŮ ČTVEREČNÍCH MÁ HEKTAR? 

4. SKRÝVAČKA – NAJDI V TÉTO VĚTĚ JMÉNO: 

   „DORAZILA, NEŽ KABINA ODSTARTOVALA“. 

5. DOPLŇ LIDOVOU MOUDROST: „MRÁZ KOPŘIVU …“. 

6. KOLIK NUL ZAPÍŠEŠ ZA JEDNIČKU, POKUD CHCEŠ ZAPSAT BILIÓN? 

7. KDO JE AUTOREM ROMÁNU „LOVCI MAMUTŮ“? 

8. NAPIŠ JMÉNO KRÁLE Z POHÁDKY „BYL JEDNOU JEDEN KRÁL“. 

9. CO UKRYL JAN TLESKAČ V HLAVOLAMU JEŽEK V KLECI? 

10. CO KRADL PTÁK OHNIVÁK? 

11. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASELI VERBASCUM.  

     CO JIM VYROSTLO? 

12. ZE KTERÉ FILMOVÉ POHÁDKY ZNÁME PÍSNIČKU „ROZVÍJEJ 

     SE POUPÁTKO“? 

13. HOSTINEC V POHÁDCE „OBUŠKU Z PYTLE VEN“ MĚL NA CEDULCE      

     NÁPIS S OBRÁZKEM JÍDLA. JAK SE JMENOVAL? 
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OTÁZKY pro starší kamarády: DÁ SE TO ŘÍCT I JINAK 

 

1. Seřaďte uvedená synonyma podle míry vlastností od toho s nejnižší 

k tomu s nejvyšší mírou vlastnosti: 

žhavý – hřející – vařící – horký – teplý – vlažný 

 

2. Ve větě nahraďte podtržené slovo synonymem: 

 V rohu hřiště ležel neobvyklý balík. 

 

3. „Jde, co noha nohu mine“ znamená, že: 

 a) jde rychle b) utíká c) jde pomalu d) stojí 

 

4. Dokážete vyjádřit jinak tato básnická či knižní slova? 

 a) pravit b) luna c) líce  d) kročeje 

 

5. Které z následujících slov není synonymem ke slovu milý? 

 a) vlídný b) sympatický c) přívětivý  d) pořádný 

 

6. Rozhodněte, zda jde u následujících dvojic o synonyma: 

 a) pití – nápoj   c) zpráva - oznámení 

b) knedlík – příloha   d) sušenka – keks 

 

7. Ve slovních spojeních nahraďte přídavná jména vhodnými synonymy: 

a) pečlivá kamarádka b) upovídaný Dalibor c) překvapivá náhoda 

    d) otřesný zážitek 

 

8. Které z nabízených slov se nehodí do uvedené věty místo podtrženého 

slova? 

 Honza našel v jeskyni poklad.  

a) nalezl  b) objevil  c) ukořistil   d) vypátral 

 

9. Zvažte, ve kterých případech se jedná o synonyma (slova stejného 

významu): 

a) červený – krvavý b) vyhledat – najít  c) koukat – dívat se 

    d) klid – ticho 

 

10. Z daných sousloví utvořte jednoslovná pojmenování: 

a) divácká obec  c) závodník v desetiboji 

b) člen senátu  d) zakázané uvolnění   
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z MINULÉHO ČÍSLA:  

OTÁZKY pro mladší kamarády:  

1. CO ZNAMENÁ PRANOSTIKA: „SVATÁ BARBORKA VYHÁNÍ DŘEVO ZE DVORKA“. 

MUSÍ SE HODNĚ TOPIT 

2. SKRÝVAČKA – NAJDI V TÉTO VĚTĚ JMÉNO: „ČARODĚJ RUMBURAK BYL PREVÍT“. 

VÍT 

3. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: „KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ,….“…TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM 

4. CO JE TO AKORD? SOUZVUK VÍCE TÓNŮ 

5. CO MEZI NĚ NEPATŘÍ: BANÁN, KVĚTÁK, CITRON, JAHODA. (JE TO ZELENINA) 

6. MEZI KTERÝMI DVĚMA DNY V ROCE PROBĚHNE FILIPOJAKUBSKÁ NOC?  

30. DUBNA – 1. KVĚTNA 

7. JAK SE NAZÝVÁ VĚŽ NA MOŘI, KTERÁ SLOUŽÍ LODÍM K ORIENTACI?  

   MAJÁK 

8. JAK SE NAZÝVÁ POMYSLNÁ PŘÍMKA, KOLEM NÍŽ SE OTÁČÍ NAŠE ZEMĚ?  

   ZEMSKÁ OSA 

 

OTÁZKY pro starší kamarády: ZVÍŘATA VE FILMU 

1. DOPLŇTE: 

Ve filmu „Zachraňte Willyho“ vystupovala jako hlavní „postava“ (kosatka).  

Její pravé jméno bylo KEIKO.  
 

2. Vyberte, ve kterém filmu nevystupuje jako důležitý hrdina pes: 

a) Bílý tesák    c) Krotitelé duchů 

b) Lady a Tramp   d) Lassie se vrací 
 

3. Film, který formou dokumentu zachycuje bez jediného slova život   

mravenců, berušek, housenek či šneků, se jmenuje: 

a) Mravenec Z        c) Baraka 

b) Slepičí úlet      d) Mikrokosmos 
 

4. Ve známém americkém filmu vystupuje zlá Cruella, která se snaží získat štěňata, aby 

jejich kůži použila na kožichy. O kterou psí rasu šlo? O… 

a) labradory  b) dalmatiny         c) retrívry  d) jezevčíky 
 

5. Terezu bych kvůli žádné holce neopustil je český film pro děti. Tereza zde představuje 

jméno: 

a) psa       b) kočky  c) opice       d) papouška 
 

6. Ve filmu „Dívka na koštěti“ promění Saxana celý učitelský sbor ve zvířata. Která? 

a) ovce  b) koně  c) králíky  d) myši 
 

7. Doplňte názvy děl, která obsahují název zvířete (můžete doplnit i přídavná jména): 

a) Planeta opic      c) Proč kočka není pes 

b) Dračí srdce      d) Myšák Stuart Little 
 

8. Ve filmu „Zaříkávač koní“ pomohl kůň při léčbě jedné mladé dívky.  

Zaříkávače hrál: 

a) A. Delon    c) J. P. Belmondo 

b) R. Redford    d) C. Farrel 


