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Co se děje ve škole? 

Všichni víme, že od poloviny října jsme přešli na distanční 

výuku. Není to jednoduché, někdo z nás potřebuje pomoc 

rodičů, někdo má občas problémy s připojením, někdo má 

sourozence, který se také potřebuje připojit a někdo se 

zkrátka hodně těžko donutí plnit školní povinnosti místo 

povalování u televize či her na počítači.  

 

Přesto se snažíme plnit 

zadané úkoly, počítat, číst, 

řešit úlohy, studovat knihy i 

vyrábět. Podívejte se třeba 

na to, jak si užili letošní 

Halloween žáci 4. B.  

  



Žáci dlabali, stříhali a lepili, pekli a svítili, zkrátka si ponuré 

podzimní dny užili! 

 

 

 

Vtipnými hádankami vás v tomto čísle pobaví Pepa: 

• Víte jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? 

.uǝʇ ǝɾ ̣́ʎɥnɹp ɐ ɐʇ ǝɾ ̣uǝpǝſ 

• Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to 

je? 

.oúǝɯɾ ̣ǝɾọʌꓕ 

• Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva.  

Do boje vyrážím tak, jak je třeba.  

Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok.  

Tráva pode mnou se střídá každý skok.  

Kdo jsem? 

ıɔ̣ıụʌoɥɔɐ̌s ɐu ɔǝpzǝſ. 



Citronová bábovka 
Recept na podzimní odpoledne vám nabízí Míša.  

Suroviny:  

4 vejce 

280 g polohrubé mouky 

200 g cukru 

1 vanilkový cukr 

1 prášek do pečiva 

100 ml oleje 

100 ml vody 

citronová šťáva z jednoho citronu, 

citronová kůra z 1 citronu  

Citronová poleva:  

200 g moučkového cukru 

2 lžíce citronové šťávy 

2-3 lžíce horké vody   

- já tam dal 2 hrstky rakytníkové mouky 

Postup: 

- Žloutky utřeme s cukrem a vanilkovým cukrem, přidáme olej, citronovou kůru a 

šťávu.  

- Pak přidáme mouku s práškem do pečiva a vodu.  

- Nakonec vmícháme tuhý sníh ušlehaný ze 4 bílků a těsto vlijeme 

do vymazané a moukou vysypané formy.  

- Bábovku upečeme při 170 °C 25 - 30 minut.  

Připravíme si polevu:  

Citronovou šťávu utřeme s moučkovým cukrem, přidáme horkou vodu a 

znovu dobře utřeme.  

Upečenou bábovku polijeme citronovou polevu.   



 Co si něco nakreslit? Jako třeba Šárka s Eliškou K. 

 

 



Jestli vás nebaví kreslení, zkuste třeba VIRTUÁLNÍ 

BĚH! Že nevíte, co to je? Míša vám vše vysvětlí. 

Virtuální běh je to, že si odběhnete trasu, kterou si sami vyberete. 

Nejčastější trasy jsou 500m, 1km, 2km, 3km, 5km,10km. Já běhám 1km, 

Mirča, moje mladší sestra běhá 500m, máma běhá 3km nebo 5km. 

Taky vám do schránky pošlou medaili a diplom, ale ten diplom si musíte 

vytisknout. 

 

Pokud se chcete takového běhu zúčastnit, podívejte se na internet. 

Nejčastější webové stránky jsou behamespolu.cz - to se běhá za zvířata 

a každý měsíc se běhá za jiné zvíře. Tento měsíc se běhá za PANDU 

ČERVENOU. Výtěžek z   běhu jde na krmení pro zvířata. Už jsme běželi 

pro krmení pro tygra, šimpanze, žirafu, medvěda. 

Další webová stránka je rozbehamecesko.cz. Výtěžek jde na nemocné 

lidi. 

Další webová stránka je virtualnibeh.cz. Tam se běhá pro radost. 

Nezapomeňte na to, že to musíte odběhnout v době, kdy vypíšou 

termín. V tu dobu to musíte odběhnout a musíte si ten běh na 

něčem změřit. Třeba je dobré endomondo nebo běžící pás, ten vám běh 

změří sám.  

http://behamespolu.cz/
http://rozbehamecesko.cz/
http://virtualnibeh.cz/


Tohle jsou moje medaile. 

 

Dejte se do běhání, neseďte jen doma u počítače! 

 Zasmějte se s Lenkou 

➢ Sousedka se ptá malého Toníka který právě začal chodit do první 

třídy: ,,Co je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole?” ,, Asi zvonek 

paní Krhavá.” 

➢ Přijde kostra k zubaři. Doktor ji prohlédne a vzápětí sděluje 

diagnózu:  

,,Zuby máte v pořádku ale dásně mi dělají starosti!” 

 

Možná byste raději zkusili 

jeden hlavolam od Marka? 

 



Pokud rádi čtete, nabízíme vám napínavý příběh. On je to 

vlastně jen 1. díl příběhu. Zajímavé je to, že jsme ho 

vymýšleli společně. Podařilo se nám psát postupně jeden po 

druhém příběh, který začal docela jednoduše: 

 

V jedné škole na kraji města se jednoho dne stala zvláštní věc. Když 

zazvonilo na hodinu, neobjevil se v žádné třídě žádný učitel. Žáci chvíli 

ani nevnímali, že jsou sami. Jenže po pár minutách si mezi sebou začali 

povídat o tom, co se děje. Někoho napadlo, že mají učitelé nějakou 

důležitou poradu, někdo volal, že je třeba ve škole bomba a všichni by 

měli utéci. To byl signál - všichni vyběhli ze třídy na chodbu, kde se 

setkali se spolužáky z ostatních tříd. Všichni na tom byli stejně. Dělo se 

něco hodně neobvyklého.  

A jednomu klukovi se chtělo na záchod, no a tak šel na záchod a na 

tom záchodu se stalo něco neobvyklého. Strašně se to tam rozzářilo. Tak 

tam všechny děti běžely. Ten kluk tam nebyl, ale bylo otevřené okno. 

Všichni se podívali z okna, ale kluk nebyl ani venku ani na tom záchodě. 

Dětem to bylo divné, proto všichni běželi do ředitelny.  

Zaklepali a otevřeli a tam nikdo. Běželi k paní zástupkyni a zase 

zaklepali a tam nikdo. Jediné, co je napadlo, byl pan školník. Tentokrát už 

jenom šli, protože už byli udýchaní. Tak došli k panu školníkovi a tam 

nikdo.  

Tak šli ven a tam byl ten kluk ale byl nějaký divný, protože uměl 

létat. Všichni se ho ptali, jak to udělal a on jim řekl, že u školníka našel 

nějakou divnou tekutinu. Zkusil ji, jestli díky tomu nenajde všechny 

příslušníky učitelského sboru, ale místo toho začal létat. 

 ….. pokračování příště. 



Pro nejmladší čtenáře si Eliška K. připravila 

omalovánku: 

 

 

  
➢ Blázen cosi dělá s provázkem a druhý se ho ptá: ,,Co děláš?” 

,,Nemůžu najít konec.”,,Ten nenajdeš, já jsem ti ho ustřihl!” 

➢ Za bouřlivé plavby přes Atlantik spočívá turista zmoženě na lehátku. 

Přijde k němu stevard a ptá se ,,Budete obědvat, nebo mám oběd 

hodit přes palubu rovnou ? 



Eliška V. pro vás připravila rozhovor s úspěšným 

sportovcem. Že ho neznáte? Dnes možná ne, ale 

ve svém sportu je hodně dobrý, tak o něm určitě 

ještě uslyšíte! 

1. Ahoj Fando, mohl by ses nám 

představit? 

Jmenuji se František Rozner. Je mi 

11 let. Bydlím v Horním Bezděkově. 

Chodím do 5. třídy základní školy v 

Unhošti. 

2. Proč jsi se rozhodl dělat karate? 

S rodiči jsme hledali nějaký (pro mě 

vhodný) sport. Nejdříve jsem 

zkoušel fotbal, ale moc mě to 

nebavilo. Potom mi kamarád řekl o 

klubu karate Keiko ryu Shotokan v 

Kladně. A tak to začalo...  

3. Jak dlouho se mu věnuješ? 

Karate se věnuji šest let. Když jsem začínal, byl jsem ještě v mateřské škole.  

V závodní týmu jsem 3 roky. Nyní mám zelený pásek. 

4. Jaké máš úspěchy? 

Celkem mám doma 12 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile.  

Mezi moje největší úspěchy patří v roce 2019 dvě druhá místa na závodech 

Grand Prix v Ústí nad Labem a první místo na Grand Prix v Ostravě. Na konci 

roku 2019 jsem se stal mistrem ČR Beginners.  

V říjnu 2020 jsem se umístil na druhém místě na Národním poháru žáků a tím 

jsem se nominoval na MČR v letošním roce. 



5. Jak často trénuješ? 

Trénuji každý den a o víkendu mám většinou závody nebo soustředění. V 

průběhu roku i o prázdninách jezdím na karate kempy. To jsou taková 

soustředění, kde cvičíme karate, ale věnujeme se i jiným hrám a sportům.  

6. Čeho chceš dosáhnout? 

Rád bych se stal Mistrem ČR a 

dostal se na nějaké větší 

mezinárodní závody.  

7. Je karate ze začátku těžké? 

Karate je krásný, ale technicky i 

fyzicky náročný sport.  Moc mě baví 

a doufám, že se mu budu moci 

věnovat i do budoucna. 

  Děkujeme za rozhovor a přejeme 

hodně dalších úspěchů. 

  

 

➢ Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě 
jedna, protože film je přístupný až od osmnácti. 

 
➢ "Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, jakou chceš slyšet 

první?" ptá se Pepíček maminky. 
"Tak tu dobrou." 
"Dostal jsem jedničku z diktátu!" 
"To je hezké, Pepíčku a jaká je ta špatná?" 
"Že to není pravda!" 

 
➢ Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: 

"Smrdí, umývat!!!" 
Otec odepsal: 
"Učit, nečuchat!!!" 



Vojta má pro vás zeměpisnou hádanku.  

Znáte tohle město? 

Je jedno město ve Středočeském 

kraji, které se dá svou krásou, 

bohatstvím a slávou, jež si drží po 

staletí, přirovnat snad jenom k Praze. 

Proč by ne, je zde druhý nejdůležitější 

svatostánek v České republice, chrám 

svaté Barbory, patronky horníků. 

Zajímavé je, že nebyl nikdy dostaven. 

A proč mají katedrálu v takovém 

obyčejném městě? 

 

 

Těžilo se zde zlato a později stříbro. A právě toto město bylo jedním ze zdrojů 

bohatství českých králů. O kousek dál v Sedlci mají taktéž katedrálu, Nanebevzetí 

Panny Marie. V době svého dostavění, roku 1320 to byl největší kostel na našem 

území. A kde na to vzali? Na pozemku zdejšího kláštera (který nechal tento kostel 

zbudovat) se našlo stříbro. V Sedlci se také nachází kostnice. Kde se tam vzala?  

Kvůli ohromné velikosti byl zdejší hřbitov zmenšen a ostatky pohřbených přeneseny 

do kostnice v kostele všech svatých. Dnes jsou tu kosti 60.000 mrtvých. V roce 1870 

tu z kostí vytvořil nádherné dekorace František Rint. 

Toto město se jmenuje ………………………………………………….. 

Nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     O K R H A U Á T N                                             2 7 9 10 8    4 1 3 5                                    

 

Trošku vtipných hádanek od Pepy na závěr: 

Rádi mě máte, života by beze mne 
nebylo.  
Ale kdo se na mě dívá, vždycky se 
mračí. 
Kdo jsem? 
ǝɔunls 
 

 
Když mne ubíráte, rostu.  
Když mi přidáváte, zmenšuji se. 
Kdo jsem? 
ɐɯáɾ 
 


