
ZE ŽIVOTA SLAVNÝCH 

Ester Ledecká 

Narozena 23. března v Praze.  

Je česká lyžařka a snowboardistka. Mistryně světa 

z Kreischbergu z roku 2015. Dcera zpěváka a 

skladatele Janka Ledeckého a vnučka hokejisty Jana Klapáče. 

Hrála na klavír. Její oblíbený předmět byl zeměpis. Lyžovaní a 

snowboardingu věnuje 8 hodin denně. Jejím cílem je účast a 

umístění na olympiádě. 

Ester zdraví všechny čtenáře našeho školního časopisu a 

zdraví všechny děti z 5. ZŠ.  (Adéla)   

          

 

-------------------------------------------- odstřihni a odevzdej ------------------------------------------

Pojmenuj jednotlivé druhy salátů – nápovědu hledej v jídelně naší školy 
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6 1 ………………………………….. 2 ………………………………..  3 …………………………………… 

4 …………………………………………. 5 ……………………………………. 6 …………………………………… 

7 …………………………………….. 8 ……………………………….. Vítězné odpovědi budou odměněny!  

Jméno ............................................................... třída……………………  

https://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboard
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_akrobatick%C3%A9m_ly%C5%BEovan%C3%AD_a_snowboardingu_2015&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Janek_Ledeck%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Klap%C3%A1%C4%8D


„PĚTKA“ 
 

 
čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 2/2016 

 

 
 

 

 

 Novinky ze školy 

 Tipy na prázdniny 

 Soutěž o ceny: „Co je to?“ 

Redakční rada: Anděla, Lucka, Jitka, Tereza, Adéla, Vojta, Nikola, Nella, p. uč Žilková
 

 
 



Výtvarná dílka našich nejmladších – „Hurá na prázdniny!“ 
 

Dobrou chuť přejí Viktorie, Anička, Kuba S. a Bára z 1. A! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



RECEPT NA PRÁZDNINY 

Americké brownies 
 

Čokoládové brownies jsou jedním z nejpopulárnějších amerických dezertů. Svůj původ 

má v Chicagu na konci 19. století, obrovský nárůst popularity zažil v první polovině 20. 

století. Svým vzhledem může brownie připomínat český perník, nicméně zdání klame. 

Brownies jsou čokoládovější a mnohem, mnohem vláčnější… 

 

Suroviny:   2 lžíce oleje (slunečnicového)    

                       50 g hladké mouky 

                       70 g cukru krupice 

                       15g kakaa 

                       1 špetka mleté skořice 

                       1 špetka soli 

                       100 ml vody 

 

Postup přípravy receptu: 

- Do hrníčku nasypeme mouku, cukr, kakao, špetku soli, mleté skořice a zamícháme. 

- Poté přidáme vodu a olej - znovu pořádně zamícháme. 

- Hrnek s těstem dáme péct na 1,5 minuty do mikrovlnné trouby. 

- Lahodné brownies do hrníčku můžete postříkat šlehačkou a podle sebe ještě ozdobit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                                                             (Anděla) 

http://chcidoameriky.cz/tema/chicago


 

Tip na výlet – Beskydy (Lucka) 
 

Tentokrát pro Vás mám tip na výlet až na konec naší republiky, do Beskyd. Je to sice daleko, 

ale stojí to za to. 

Velké Karlovice u Vsetína, jak říkají místní – na Valachách - jsou 

úžasné. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit „Chaloupky u Pařízků“ v 

blízkosti hotelu Horal. Výhodou „chaloupek“ je, že můžete chodit do 

Horalu na bazén. Krajina Beskyd je nádherná, hlavně na přelomu jara a 

léta. Zelené kopce a báječný výhled do kraje. A k vidění je toho opravdu 

hodně – národopisný skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Pustevny 

spojené s turistickým výšlapem k soše boha Radegasta a můžete 

pokračovat k hotelu Radegast a bazilice Cyrila a Metoděj. Sběratelé 

turistických nálepek si rozšíří sbírku hned o několik exemplářů. A cestou 

z Pusteven si můžete prohlédnout poničenou budovu Libušína, kterou 

zachvátil v červnu 2014 požár.   

 

V Rožnově bych ještě ráda zmínila výrobnu svíček – Unipar, kde si 

můžete nejen prohlédnout, jak se svíčky dělají, zkusit si je nabarvit, ale 

můžete si je rovnou i koupit. Za zmínku stojí i ukázková místnost plná 

různých svíček, včetně těch, které jsou zdobeny kameny Swarowski. 

 

A až se budete vracet domů, nezapomeňte na ZOO v Lešné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Socha boha Radegasta  



ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Matematika s Legem 

Ve středu 11. května proběhl na naší školní zahradě Den hravé matematiky s Legem. 

Jednotlivé třídy prvního stupně si připravily pro ostatní žáky svůj matematický úkol, 

vyzkoušet si bylo možné například indické a čínské násobení nebo skákání panáka 

s výpočtem příkladu. Na projekt se přijeli podívat i pracovníci Lega a někteří rodiče.  

Dětem se dopoledne moc líbilo a těší se na další akci.  Pro ty, kdo se akce nezúčastnili, 

přikládáme jeden z hlavolamů.  

Umísti obrazce do jednotlivých polí tak, aby nebyl ve sloupci ani řadě stejný obrazec a 

stejná barva:  

            (Nella) 

Jak to vypadalo na naší zahradě? Podívejte se sami. 

 



 

Na zahradu se třídy mohou vypravit kdykoliv 

a navíc máme spoustu zajímavých 

pomůcek do matematiky! 

 

 

 

Konec roku se blíží, proto nás čekají samé příjemné akce: 

 Ve čtvrtek 16. června tradiční Den hudby pro žáky i veřejnost 

 V úterý 21. června slavnostní vyřazení deváťáků 

 22. června odjíždí část žáků na školu v přírodě do Hrachova 

 Výlety těch, kdo nejedou na „školandu“ 

 Vysvědčení a pak zasloužené volno 

 



Einsteinova stránka 

1. Logická úloha - Tři princezny 

Byl jednou jeden král a ten měl tři dcery: Aničku, Báru a Cecilii. Anička byla velice vychovaná a vždy 

mluvila pravdu, naopak Bára nebyla poslušná a vždycky jenom lhala a Cecilie byla takový vtipálek, 

takže někdy mluvila pravdu a jindy zase lhala. Jednoho dne přijel princ ze sousedního království, aby 

se ucházel o ruku pravdomluvné Aničky. Král jej zavedl do komnaty, kde všechny tři princezny seděly 

vedle sebe. Přitom král povídá: „Pokud princi poznáš, která je Anička, dám ti jí za ženu, ale abys to 

poznal, smíš každé položit jen jednu otázku.“ Princ chvíli zapřemýšlel a pak položil všem princeznám 

stejnou otázku: „Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?" Princezna sedící vlevo odpověděla: 

„Anička", princezna sedící uprostřed odvětila „Bára" a princezna sedící vpravo řekla „Cecilie". Princ se 

na chvíli zamyslel a hned mu bylo jasné, která z princezen je jeho vyvolená Anička. Víte to také? 

2. Číselná řada – doplň místo otazníku číslo:     2  6  3  9  6  18  15  45  ? 

 

3. Jedním tahem 

Na obrázku vidíte obrazec – Domeček. 

Dokážete tento obrazec nakreslit jedním tahem 

tak, abyste po nakreslené čáře nejeli vícekrát?  

 

4. Početní logická úloha - Johančina čokoláda 

Johanka dostala k narozeninám dárkovou krabici s malými a chutnými čokoládami. Při oslavě 

narozenin jich třetinu rozdala a sama dvě snědla. Další den ve škole rozdala spolužákům osm 

čokolád, takže jí v krabici zbyla jen čtvrtina původního počtu. Kolik čokolád bylo v plné krabici? 

 
Řešení:  
Tři princezny  
Anička seděla zcela vpravo. 
Princezna vlevo nebyla Anička, protože ta nikdy nelže. A kdyby to byla Anička, nemohla by jako Aničku označit 
princeznu uprostřed. Princezna uprostřed označila sama sebe jako Báru, což by Anička nikdy neudělala, protože vždy 
mluví pravdu. A zbývá tedy poslední možnost – Anička musí být princezna vpravo. 
Hledané číslo je: 42 - Čísla v této řadě vstoupají jednou tak, že jsou násobeny 3 a poté tak, že se od nich odečte 3 (a 
tak pořád dokola) 
2  2x3=6  6  6-3=3  3  3x3=9  9  9-3=6  6  6x3=18  18  18-3=15  15  15x3=45  45  45-3=42 42 
Johančina čokoláda - V krabici bylo celkem 24 čokolád.      (Tereza) 

 

 



Podívejte se na některé z exponátů alespoň na fotografiích. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Něco pro nejmenší – pro zábavu i poučení 

1. Hádejte: 

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity?  

Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí.  

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne?  

Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž o sobě vědí?  

2. Kterým směrem pojede autobus, který je 

nakreslený na obrázku? 

 

 

Řešení: 
(dešťové kapky, mlha, šnek, oči) 
Pojede doleva, protože autobus má dveře na pravé straně. A cestující vystupují na chodník a ne do silnice. 

3. Na řeku vypluly dva výletní parníky. Na první pohled vypadají stejně, ale ve skutečnosti je každý 

jiný. Najděte pět rozdílů!        (Vojta) 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(Niki)  



10 minut s Janou Humlovou 
Tentokrát jsme pro vás vybrali paní vychovatelku, se kterou se znáte asi všichni. Její 

úsměv a ochota nás provázely prvními roky ve škole. 

 

1. Chtěla jste být vždy paní vychovatelkou? 

Chtěla jsem být paní učitelkou v mateřské škole. Po přijímačkách na střední 

pedagogickou školu jsem byla přijata na obor vychovatelství, a tak jsem u toho 

zůstala. 

2. Jak dlouho už pracujete s dětmi?  

Od roku 1979.  

3. Jaký máte vztah k hudbě? 

Sama trochu hraji na klavír, mám 

základy flétny a poslouchám vše, 

kromě dechové muziky. 

4. Jaké předměty Vás ve škole bavily 

nejvíce? 

Zeměpis a dějepis. 

5. Co děláte nejraději ve svém volném 

čase? 

Plavání, pěší turistiku, ráda cestuji, 

odpočívám s knihou a ráda pracuji 

na zahrádce. 

6. Máte na letní prázdniny nějaké 

plány? 

Budu trávit čas na chatě ve Zbečně a putováním po Českém Krasu. 

 

Za rozhovor děkuje Jitka Pilařová 

 



Albatros 
V dubnu jsme navštívili nakladatelství Albatros. V redakci se nás ujal programový 

ředitel, pan Müller. Vysvětlil nám složitou cestu, kterou absolvuje každý autor, jehož kniha 

má vyjít v nakladatelství.  Trochu snazší to mají spisovatelé, jejichž jména jsou zárukou 

velkého zájmu čtenářů. Určitě vás v této 

souvislosti napadnou jména jako J. K. 

Rowlingová, Jeff Kinney nebo Jiří Žáček či 

Martina Drijverová. Ale objevují se i noví, 

mladí autoři, jejichž knihy se stanou 

bestsellerem. A právě úkolem redaktorů je 

tyto budoucí úspěšné spisovatele uvést na 

knižní trh. 

Přemýšlíte, co výše uvedení spisovatelé 

napsali? Nabízíme vám malý kvíz – 

přiřaďte autorům tyto knihy: 

Zlobilky a Nezbedníci - knihy o Harry 

Potterovi – básničky pro děti - Deníky 

malého poseroutky   

 

Titanic 

Také jsme se vypravili na výstavu Titanic. Určitě jste slyšeli o nepotopitelné lodi, 

která se na své první cestě z Evropy do Ameriky 

po srážce s ledovcem potopila 14. dubna 1912 a 

přitom zahynulo kolem 1 500 cestujících. Na 

výstavě v pražských Letňanech jsme dostali 

takové telefony/ovladače, ze kterých jsme 

poslouchali komentář k nejrůznějším předmětům, 

úlomkům lodi i fotografiím, které se z potopené 

lodi podařilo zachránit. Hodně se nám líbil 

skutečný ledovec, na který jsme si mohli sáhnout. 

 


