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Dům dětí a mládeže Třešť                                             
a Spolek Kamarád při DDM v Třešti                       DUBEN   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 

……………………………………………………………………………………     

Milí kamarádi, 

nezapomeňte na - „Jarní turistickou soutěž“, kterou jsme vyhlásili 

v březnovém časopise KAMARÁD. Této soutěže se může zúčastnit kdokoliv z vás 

malých, velkých či celé skupinky 😊 (bližší informace níže). 

Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky. Mají 

připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho 

ukřižování. Velikonoce jsou i svátky jara, které oslavují probouzení přírody, 

její plodnost, naději a lásku. Jsou svátkem pohyblivým, který v letošním roce 

připadá na Velikonoční neděli - 17. dubna.  

Velikonoční tradice jsou jedny z nejstarších a dodávají svátkům jara tu 

pravou atmosféru. Pašijový týden neboli také Svatý předchází velikonočním 

svátkům.  

Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí neboli Božím 

hodem Velikonočním, tedy vzkříšením Ježíše Krista. Mezi nimi je Modré pondělí, 

Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.  

Po tomto týdnu následuje Velikonoční pondělí jakožto druhý svátek. 

A vás kamarádi, čekají velikonoční prázdniny ve čtvrtek 14. dubna a 

na Velký pátek 15. dubna.  

Přejeme vám, abyste si tyto dny užili, odpočinuli si a doufáme, že 

bude i skvělé počasí na skvělé akce 😊. Těšíme se na další setkání s vámi při 

aktivitách, které pro vás chystáme.  

mailto:ddm2@zs-trest.cz
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                                                                          DUBEN 2022 

 

Datum  Akce 

 

 

 

středa 

6. dubna 

2022 

 

SPOLEČENSKÁ HRA – „Bingo“  

- pro žáky 1. ročníků – v rámci ŠD                      

 - začínáme ve 12.30 hodin                                  * klubovna, DDM                                                                                                            

SPOLEČENSKÁ KARETNÍ HRA – „Ubongo“ 

pro žáky od 2. - 5. ročníků 

- začínáme ve 14.30 hodin                 

- nezapomeň na přezůvky                                   * klubovna, DDM                                                                     

středa 

   13. 

dubna 

 2022 

„VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY“ v domečku 

- výtvarné odpoledne pro přihlášené žáky, začátek ve 14.00 hodin     

- vybíráme 25,- Kč na 1 dílničku    

(pleteme pomlázky, vyrábíme přání na BIG SHOTU, vyrábíme 3D 

velikonoční dekoraci      )                                            * jídelna DDM               

středa 

20. dubna 

2022 

„PRIMA DRUHÁK“ 

- zábavné odpoledne pro žáky druhých ročníků     

- začátek: ve 14.00 hodin                              * sál pohybové výchovy             

 

středa 

27. dubna 

2022 

DOPRAVKO - HRANÍ 

- dopravní soutěž ve spolupráci s POLICIÍ ČR 

- zručnost na kolech a koloběžkách (ochranná helma při účasti 

podmínkou),  

- začátek ve 14.30 hodin                              * dopravní hřiště - stadion 

 

                   pátek 

                29. dubna 

                    2022 

ZA POKLADEM ČARODĚJNICE LÍZINKY   

- zábavné soutěžní odpoledne v přírodě, hry, opékání buřtů, kytara … 

- můžeš přijít v kostýmu čarodějnice, čaroděje, kostlivce … 

- začínáme v 15.30 hodin v zámeckém parku 

                                                                                       * zámecký park         

 

do pátku 

29. dubna 

2022 

„JAK TRÁVÍM SVŮJ VOLNÝ ČAS“  

- výtvarná, literární či fotografická soutěž pro všechny kamarády či 

celé kolektivy 

- žáci mohou odevzdat své kreativní práce do pátku  

29. dubna 2022                                                         * kancelář DDM                                                                                  

sobota - neděle 

30. dubna 

– 1. května 

„ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE LODNÍCH MODELÁŘŮ“ 

- 20. ročník okresní soutěže o MORAVSKÝ POHÁR 

- začátek v 9.00 hodin                             

                                                                      * vodní nádrž Sedlejov 
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Do březnové výtvarné soutěže „NAMALUJ MI JARO“ nám odevzdaly své 

výtvarné práce tyto třídní kolektivy a zároveň zde uvádíme i jména těch, jejichž 

práce se nám moc líbily:  

třída – 1.C (V. Tumová) – STÁZKA TŮMOVÁ, 2.C (R. Gregorová) – ELIŠKA 

BUKVAJOVÁ, SOFIE ŠINDLEROVÁ, 5.A (J. Hochmannová) – ZOE 

MORKUSOVÁ, 6.A (VV - H. Dvořáková) – HYNEK ŠLOSR, 6.B (Š. Smejkalová) 

– EMA BERANOVÁ, II. oddělení ŠD (I. Příhodová) – EMA BUDAŘOVÁ, 

zájmový výtvarný kroužek (M. Hamerníková) – KUBÍK MAREŠ a za jednotlivce – 

BARČA HAMTÁKOVÁ, NATY NERADOVÁ 😊😊😊. 

Celkem se nám sešlo 108 nádherných jarních obrázků, které použijeme 

k výzdobě prostor u nás na domečku. 
 

Za nádherné obrázky všem moc děkujeme 😊😊😊. 

 

 Jak jistě všichni víte, středa je u nás převážně „soutěžním“ dnem. Pro ty, 

co neví, co to znamená, bych ráda vysvětlila, že pokud si budete chtít zasoutěžit 

o zajímavé ceny, sledujte náš web, kde získáte informace o všech soutěžích a 

akcích, které pro vás společně se Spolkem KAMARÁD připravujeme                . 
 

A právě takovou dlouhodobější soutěží (březen–červen) je „Jarní 

turistická 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 😊😊😊. 

 Ve středu 2. března jsme pro žáky z 1. ročníků uspořádali, ve spolupráci 

se školní družinou, soutěžní odpoledne ve společenských hrách „ČLOVĚČE, 

NEZLOB SE!“. Určitě všichni tuto hru moc dobře znáte a víte, že pokud bychom 

hráli se všemi figurkami, možná bychom hráli ještě následující den. 

Podmínkou bylo dostat do domečku první 3 figurky a komu se to podařilo, 

pokračoval do semifinále a poté do finále      . Soutěž byla napínavá a do poslední 

chvíle jsme netušili, kdo se stane vítězem. 
 

1. místo Jonáš SMEJKAL, 1.C 

2. místo Stázka TŮMOVÁ, 1.C 

3. místo Zuzana VIKTORINOVÁ, 1.B 

 

 

BLAHOPŘEJEME !!! 
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Soutěžní den však ještě nekončí. Po této soutěži se u nás na domečku sešli 

i žáci z 2. – 5. ročníku, aby vyzkoušeli své štěstí ve strategické hře 

„PIŠKVORKY“. Napětí nechybělo ani při této hře. A 

jak to všechno dopadlo? 

 

1. místo Karolína ULIČNÁ, 4.C 

2. místo Tadeáš TROJAN, 3.C 

3. místo Kristýna NOVOTNÁ, 3.A 

 

 Další soutěžní středou v tomto měsíci byl 16. březen 2022. Dnešní den 

patřil zejména žáčkům z 1. ročníků, pro které byla vyhlášena soutěž o „PRIMA 

PRVŇÁKA“. Z každé třídy se mohli do této soutěže přihlásit 4 dobrovolníci, na 

které čekalo 10 všeobecných otázek převážně z PRVOUKY, sportovní disciplína 

v navlékání knoflíků, znalost písmenek při sestavě věty „Jaro je tady“ a volná 

disciplína, ve které každý mohl předvést dle svých možností a schopností – zpěv, 

hru na hudební nástroj, recitaci či jiný talent, jímž vyniká třeba v zájmovém 

útvaru.  

 Hodnocení tříčlenné poroty (R. Honsová-DDM, R. Králová-Spolek Kamarád, 

I. Příhodová-ZŠ) však nebylo jednoduché, protože výkony některých jednotlivců 

byly úžasné.  

Po pečlivém sečtení všech bodů, se na prvních třech 

místech umístili tito žáci: 
 

1. místo Klára KOUKALOVÁ, 1.A 

2. místo Kateřina BRUSOVÁ, 1.C 

3. místo Viola MAREČKOVÁ, 1.C 

 

 A protože děti milují zpěv, uspořádali jsme pro naše prvňáčky ještě jednu 

soutěž a sice „pěveckou“. Do pozic poroty se tentokrát přesunuly třídní učitelky 

z prvních tříd. Pěvecké soutěže se zúčastnilo 15 soutěžících (z každé třídy 5 

dobrovolníků). Soutěž proběhla 4. vyučovací hodinu – 

v rámci hudební výchovy, v sále pohybové výchovy. 

Každý soutěžící zazpíval svou oblíbenou písničku do 

připraveného mikrofonu, který byl ozvučen 

reproduktorem. Nakonec paní učitelky vybraly tyto 

vítěze: 
 

1. místo Kateřina BRUSOVÁ, 1.C 

2. místo Markéta ŠTOČKOVÁ, 1.A 

3. místo Kateřina PROCHÁZKOVÁ, 1.B 
 

Všem účastníkům březnových soutěží moc děkujeme a vítězům blahopřejeme!!!  
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Velké poděkování patří především Spolku KAMARÁD, který věnuje 

veškeré odměny, ceny či dárkové poukazy soutěžícím, ale i všem ostatním, 

kteří svou účastí podpoří kamarády ze své třídy. 
 

Z vynálezcovy laboratoře 

                        Voda pro námořníky    

POTŘEBUJETE:  

500 ml vody 

hrnec s pokličkou 

2 čajové lžičky soli 

chňapky 
 

 Nalijte vodu do hrnce a vmíchejte sůl. Roztok můžete ochutnat. Brrr! Ta je 

slaná, co? A teď budeme dělat, že je to mořská voda a vaše loď si z ní vyrobí 

sladkou. Uveďte slanou vodu do varu a přiklopte hrnec pokličkou. Vařte mírným 

klokotem. Vždy po několika minutách zvedněte pokličku (vzali jste si chňapky?) a 

nechte stéct sraženou páru, která se nashromáždila na pokličce, do misky nebo 

do sklenice. Opakujte, dokud nenastřádáte dost vody na ochutnání. 

 Co se stane? Minerály soli rozpuštěné ve vodě jsou příliš těžké a nemohou 

se usadit na pokličce jako vodní pára, takže většina soli zůstane v hrnci (dejte 

zbytek roztoku vystydnout a pak jej ochutnejte). Pára, která se srazí na 

pokličce, se chutí velmi podobá sladké vodě. 
 

Blivajz     
POTŘEBUJETE:  
1 balení kukuřičného škrobu (Maizena)  

375 ml studené vody 

1 polévkovou lžíci potravinářské barvy 

umyvadlo z umělé hmoty nebo velkou mísu 

 

 Promíchejte v míse škrob, vodu a potravinářskou barvu, až vznikne hladká 

hmota. Pak zkuste třeba tohle: naberte do dlaně trochu blivajzu a stiskněto ho. 

Pak rozevřete dlaň. Zamíchejte ho prstem. Pak do něho uhoďte pěstí a jemně ho 

ohmatejte. 

 Co se stalo? Když se blivajzu dotknete lehce, je měkký a poddajný jako 

kapalina. Když ho zmáčknete, nebo do něj prudce uhodíte pěstí, je tvrdý a 

drolivý. Proč? Škrob je rozemletý na tak jemné částečky, že molekuly do sebe 
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zapadají jako malé talířky. Když do blivajzu uhodíte pěstí, talířky do sebe 

zapadnou. Když s ním pomalu mícháte, talířky kloužou po sobě a chovají se jako 

tekutina.  

 Množství udané v tomto návodu vystačí na blivajz pro několik dětí. Můžete 

si udělat i menší množství. V tom případě smíchjte v misce dva díly škrobu a 

jeden díl vody. Když k blivajzu občas přidáte trochu studené vody, aby nevyschl, 

vydrží nám několik dní. Uchovávejte ho v uzavřené nádobě. 
 

Použití zelí na chemické pokusy     
 V každém přídadě si připravte víc měřicích tyčinek, 

než si myslíte, že budete potřebovat. Kdykoli tenhle pokus 

děláme, přicházíme na stále nové, ještě šílenější směsi na 

testování. Věda je stejně z velké většiny založena na 

pokusech. 

 

POTŘEBUJETE: 
 

hlávku červeného zelí 

destilovanou vodu 

půl citrónu 

tampónky na čištění uší 

roztoky na testování: čpavek, jedlá soda - rozmíchaná v trošce vody, 

kysalina vinná - rozmíchaná v trošce vody, citrónová šťáva, ocet, 

pomerančový džus, prášek na nádobí - rozmíchaný v trošce vody 

 

Zelí nakrájejte na malé kousky a dejte je do hrnce. Přidejte asi 500 ml 

destilované vody a šťávu z poloviny citrónu (tím zmírníte zápach vařeného zelí). 

Uveďte do varu a vařte mírným klokotem 5 minut.Sundejte ze sporáku. Když zelí 

vychladne, slijte odvar do velké sklenice. Namočte do něj oba konce tampónků a 

dejte je uschnout na papírovou utěrku. To jsou vaše měřicí tyčinky. Když 

uschnou, můžete začít objevovat svět kyselin a zásad. 

 Vědci užívají stupnici pH k měření koncentrace iontů vodíku v nějaké 

látce. Hodnota pH 7 je považována za neutrální (například destilovaná voda). 

Všechno, co má hodnotu nad 7, je kyselina. Pomocí měřicích tyčinek poznáte, je-li 

látka kyselina nebo zásada, podle toho, jak reagují s vodíkem ve zkoumané látce. 

V kyselině tyčinka zčervená, v zásadě zmodrá. 

 Připravte si podle návodu roztoky a nalijte je do skleniček. Pak 

namočte do každého roztoku připravenou čistou tyčinku a rozhodněte, je-li to 

kyselina, nebo zásada. Výsledky zapisujte. Postup můžete obměnit tak, že 

vychladlý zelný odvar rozdělíte do několika skleniček a roztoky budete lít přímo 

do nich. 
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Kolotoč výtvarných nápadů 

   Mýdlové těsto    
Tuto hmotu nemusíte vařit. Je hotová za několik minut. Připravte si několik 

různě obarvených dávek a něco si z nich vymodelujte. 

POTŘEBUJETE:  

60 ml soli 

250 ml hladké mouky 

1 polévkovou lžíci tekuté temperové barvy 

60 ml vody 

1 polévkovou lžíci tekutého mýdla 
 

Dejte sůl a mouku do mísy a promíchejte. Přidejte barvu, vodu a mýdlo a 

propracovávejte rukama, dokud nezískáte homogenní hmotu. Pokud je příliš 

suchá, přidejte trochu vody. Tato hmota se dobře vykrajuje formičkami. 

K vyválení plátu použijte váleček. Těsto uchovávejte v igelitovém sáčku 

v ledničce. 

Želatinová barva na kreslení prstem    
POTŘEBUJETE:  

voskovaný papír na kreslení 

rozprašovač (například na kropení prádla) 

1 balení želatiny s ovocnou příchutí 
 

 Připevněte papír ke stolu. Postříkejte ho vodou ze spreje a posypte 

želatinou. A už můžete malovat! Při malování postříkejte papír občas vodou, 

želatina ji do sebe vstřebává. Při tomto plastickém kreslení děti poznávají, jak se 

suchý, drolivý materiál mění nejprve ve slizkou a pak lepkavou hmotu. 
 

Zelný papír II.    
 V předchozím čísle časopisu KAMARÁD jsme si mohli zkusit vyrobit 

průhledný papír se zajímavým povrchem – Zelný papír I. Pokud jste do toho šli, 

část zelné hmoty jste si měli schovat na Zelný papír II, který si vyrobíme dnes. 

Tento papír není tak průhledný a křehký jako předchozí. Budete na něj moci psát 

nebo do něj zabalit vlastnoručně vyrobený deník.  
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POTŘEBUJETE:  

250 ml uvařené zelné hmoty 

250 ml toaletního papíru natrhaného na malé kousky 

mixér 

1 polévkovou lžíci sádry 

noviny 

několik kusů sítě to oken   
  

 Nejprve dejte zelnou hmotu a toaletní papír do mixéru. Přilijte vodu a 

pořádně rozmixujte. Pak vmíchejte sádru. Směs nalijte do ceníku a míchejte, aby 

odtekla přebytečná voda. 

 Síť podložte kusem novin a položte na ni trochu směsi. Rozprostřete ji 

lžící po celé ploše sítě, uhlaďte a dbejte na to, aby nikde nebyly díry. Nechte 

směs několik dní schnout a pak ji jemně sloupněte ze sítě. 
 

Barevné křídy       

Ať se váš frustrovaný tvůrce graffiti taky jednou pořádně odváže! Naše 

křída je jasnější a výraznější než běžná křída. 

 

POTŘEBUJETE: 

6 polévkových lžic cukru 

500 ml teplé vody 

barevné křídy 

 

 Rozmíchejte cukr v teplé vodě, až se úplně rozpustí. Křídu vložte do hrnce 

nebo do mísy a nalijte na ni roztok. Nechte několik hodin stát. 

 Pak roztok slijte, křídu otřete ubrouskem a můžete začít. Tato jemná 

křída se vyznačuje pozoruhodně sytým odstínem. Můžete kreslit na papír i na 

chodník. 

        

Něco na zub 

Kovbojská fazolová polévka    
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POTŘEBUJETE: 

litrovou sklenici fazolí 

8 plátků slaniny, nakrájených na kousky 

2 litry vody 

2 polévkové lžíce octa 

125 ml kečupu 

1 cibuli nakrájenou na kostky 

30 g konzervovaných krájených chilli papriček 

1 menší polévkovou lžíci cukru 

Koření – bobkový list, česnek dle chuti  

Nejlépe večer předtím, než chcete polévku vařit, zalijte fazole vodou a 

nechte je přes noc nabobtnat. Druhý den je nasypte do cedníku a propláchněte 

vodou. Pak je dejte do velkého hrnce spolu se syrovou slaninou a 2 litry vody. 

Přikryjte pokličkou a vařte pomalu asi tak 1,5 hodiny. Je-li polévka příliš hustá, 

přidejte trochu vody. Ochuťte strouhaným sýrem nebo kysanou smetanou, 

případně sekanými čerstvými rajčaty. 

Ovocné želé    
 Děti mívají tuto tuhou, rosolovitou pochoutku moc 

rády. Mohou si ji přibalit třeba ke školní svačině. Navíc 

neobsahuje žádný tuk. 

POTŘEBUJETE: 

dvě velká balení prášku na přípravu želé (libovolné chuti)  

625 ml horkého jablečného džusu (nebo vody) 

formičky na vykrajování 

 

 Prášek dejte do velké mísy a zalijte jablečným džusem. Míchejte, dokud se 

prášek nerozpustí. Nalijte do pekáčku (asi 20x30 cm) a nechte několik hodin 

chladit v ledničce. Pak formičkami vykrájejte různé tvary. Nakonec ponořte dno 

pekáčku na okamžik do horké vody, aby se rosol uvolnil a vykrájené tvary opatrně 

vyzvedněte špachtlí. 
 

         Masti a odvary 
                   Domácí krém na opalování    
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Zinková mast se odedávna používá jako účinný a levný krém na opalování. 

Když jí nešetříte a řádně se s ní namažete, dokonale vás chrání proti slunečnímu 

záření. Tento jednoduchý recept podle kterého si můžete krém vyrobit, je 

altermativou k vysokému obsahu chemikálií obsažených 

v kupovaných krémech na opalování. Děti se však musí 

mazat častěji než běžným opalovacím krémem. 

POTŘEBUJETE:  

1 čajovou lžičku zinkové masti (k dostání v lékárně) 

1 polévkovou lžíci olivového oleje 
 

Nejprve odměřte zinkovou mast a olivový olej do 

misky. Promíchejte vidličkou. Obě přísady se musí úplně 

smísit. Než půjdete ven, potřete se tlustou vrstvou krému, 

a opakujte to co nejčastěji, zejména jste-li u vody. 

 

Citrónové mléko po koupeli    

 

Mléko podle starodávného receptu pokožku příjemně ochladí a osvěží. Děti 

ho určitě budou rády vyrábět i používat. 
 

POTŘEBUJETE:  
 

125 ml studeného silného bylinného čaje s citrónovou 

příchutí 

125 ml habrového výtažku 

1 polévkovou lžíci glycerinu (k dostání v lékárně) 

1 čajovou lžičku citrónového výtažku 

malou skleničku s víčkem 
 

 Všechny přísady dejte do skleničky a protřepejte, až se důkladně smísí. 

Namalujte ozdobný štítek. Používejte po koupeli nebo když se chcete za horkého 

dne osvěžit. Citrónové mléko je nejúčinnější, když ho uchováváte v ledničce. 

 

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 7. 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. DOPLŇ PŘÍSLOVÍ: „JAK SE DO LESA VOLÁ, …“ 

2. JAK SE ŘÍKÁ KRÁVĚ, KTERÁ JEŠTĚ NEMĚLA TELE? 

3. KTERÝ DEN JE DNEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU, TEDY  

   ZAČÁTKEM ZIMY? 

4. KTERÉ ZVÍŘE PROPŮJČILO SVÉ JMÉNO PŘECHODU PRO CHODCE? 

5. KOLIK HRÁČŮ JEDNOHO MUŽSTVA JE NA HŘIŠTI PŘI FOTBALE? 

6. HÁDANKA: PÁSL PASTÝŘ OVCE NA TÉ ČERNÉ LOUCE. CO JE TO? 

7. KTERÉ ROČNÍ OBDOBÍ NAJDEME V TEXTU ČESKÉ HYMNY?  

8. KTERÝ PTÁK PODÁVÁ KRAKONOŠOVI ZPRÁVY V KRKONOŠSKÝCH    

   POHÁDKÁCH? 

9. JAKOU BARVU MĚLI FORMELÁCI VE FILMU „LUCIE, POSTRACH    

    ULICE?“ 

10. KOLIK MĚDVĚDŮ BYLO VE FILMU S CIBULKOU? 

11. KTERÝ DĚTSKÝ ČASOPIS MÁ V NÁZVU SLOVO „LÍSTEK“? 

12. JAK SE JMENUJE RYBNÍK RÁKOSNÍČKA? 

13. KTERÝ HEREC NAMLUVIL MACHA A ŠEBESTOVOU? 

14. CO SI PŘÁL MÍT KRTEČEK NA KALHOTKÁCH? 
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OTÁZKY pro starší kamarády: VÍME, CO JÍME A PIJEME? 

1. Rýži zbavované vnějších obalů chybí vitamíny skupiny: 
 

 a) A b) B c) C 

(Lidé, kteří jedí rýži jako jedinou potravinu, mohou proto onemocnět chorobou 

zvanou „beri-beri“.) 
 

2. Kukuřice přišla do Evropy z: 
 

 a) Asie  b) Austrálie       c) Ameriky 
 

3. Která z těchto rostlin není cukrodárná? 

 

 a) tamaryšek b) rohovník obecný (svatojánský chléb) 

 c) lékořice  d) sezam indický 
 

4. Jsou rulík zlomocný, blín černý, paprika a rajčata příbuzné bramborám? 

 

 ANO/NE 
 

5. Jmenuj alespoň 3 druhy zeleniny, které běžně využíváme k vaření polévky: 
 

6. Meruzalce (červené, zlaté, černé…) říkáme: 
 

a) angrešt    b) vodní meloun       c) rybíz  d) rebarbora 
 

7. Kávovník je stále zelený keř či stromek, jehož drobné kvítky    

   připomínají a voní jako jasmín pravý.       ANO/NE 
 

8. Archeologové dokládají, že tuto rostlinu člověk využíval už    

   v nejstarších dobách. Jde o dřevnatou liánu s úponky. Její planý    

   předchůdce s květy dvoudomými rostl a roste ve Středomoří. Jde o: 
 

    a) čajovník b) révu vinnou c) kávovník  d) jmelí bílé 

 

9. Muchomůrka růžová, muchomůrka šedivá a hnojník obecný  

   jsou houby: 
 

   a) jedlé  b) jedovaté 

 

10. Nemalou zásluhu na rozšíření této pochutiny mají firmy    

     Egbert, Horniman, Lyons. Uveďte název oné pochutiny 

     (a) . . . . . .       a doplňte názvy dalších firem (b,c) 
 

Nápověda: 

b) L _ _ _ _ N                  c) P _ _ _ _ _ _ K 
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY Z MINULÉHO ČÍSLA:  

OTÁZKY pro mladší kamarády:  

1. SKRÝVAČKA – NAJDI V TÉTO VĚTĚ JMÉNO: „FOTBALISTA KOPE TRESTNÝ KOP“- Petr 

2. JAKÉ DRUHY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ SE U NÁS POUŽÍVAJÍ? - vodní, pěnový, práškový,CO2 

3. KOLIK METRŮ ČTVEREČNÍCH MÁ HEKTAR? – 10 000 (ha je čtverec o straně 100 metrů) 

4. SKRÝVAČKA – NAJDI V TÉTO VĚTĚ JMÉNO: „DORAZILA, NEŽ KABINA    

   ODSTARTOVALA“ - Anežka 

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

6. KOLIK NUL ZAPÍŠEŠ ZA JEDNIČKU, POKUD CHCEŠ ZAPSAT BILIÓN? – 12 nul 

7. KDO JE AUTOREM ROMÁNU „LOVCI MAMUTŮ“? – Eduard Štorch  

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

9. CO UKRYL JAN TLESKAČ V HLAVOLAMU JEŽEK V KLECI? – plánky létajícího kola. 

10. CO KRADL PTÁK OHNIVÁK? – zlatá jablka. 

11. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASELI VERBASCUM. CO JIM VYROSTLO? – divizna.  

12. ZE KTERÉ FILMOVÉ POHÁDKY ZNÁME PÍSNIČKU „ROZVÍJEJ SE POUPÁTKO“?  

    – „Pyšná princezna“. 

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

    S OBRÁZKEM JÍDLA. JAK SE JMENOVAL? – „U pečínky“. 

 

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 

   vlažný – teplý – hřející – horký - žhavý – vařící 
 

2. Ve větě nahraďte podtržené slovo synonymem: 

    V rohu hřiště ležel neobvyklý balík. (zvláštní, neobyčejný, nezvyklý, nevšední) 

 

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 – říct  b) luna - měsíc  c) líce - tváře  d) kročeje – kroky 

 

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 ANO  c) zpráva – oznámení   ANO       d) sušenka – keks   ANO 

     b) knedlík – příloha NE, jde o slovo nadřazené a podřazené.  
 

7. Ve slovních spojeních nahraďte přídavná jména vhodnými synonymy: 

     a) pečlivá kamarádka (starostlivá, svědomitá, opatrná, pozorná)  

     b) upovídaný Dalibor (hovorný, výřečný, povídavý)   

     c) překvapivá náhoda (nečekaná, nenadálá, neočekávaná)  

     d) otřesný zážitek (šokující, hrůzný, příšerný) 
 

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 - diváci              c) závodník v desetiboji - desetibojař 

    b) člen senátu - senátor  d) zakázané uvolnění - ofsajd   

 

 


