8.9. Den s myslivci
Školní rok vždy zahajujeme nějakou akcí.
Tentokrát jsme si s myslivci domluvili
opékání vuřtů a střílení ze vzduchovky na
Horce. Paní učitelky pro nás ještě připravily
terénní závod. Trasa byla vyznačená
barevnými fábory. Závodili jsme ve dvojicích.
Každá dvojice dostala kartičku, kde byl
zapsaný čas a také jsme tam během závodu
zaznamenávali odpovědi na otázky, které
jsme nacházeli na vyznačených stanovištích.
Občas se stalo, že někdo otázku nenašel
nebo přehlédl stanoviště. My jsme
neodpověděli asi na tři otázky. Bylo to docela
dobrodružné. Když všichni doběhli, hledali
jsme v lese poklad. Našli jsme ho brzy a byly
v něm čokoládové dobroty. Pak jsme se
střídali v opékání vuřtů a střílení ze
vzduchovky. Stihli jsme se ještě na hřišti
proběhnout a pak jsme se vrátili do školy.
Bylo hezky a užili jsme si hezký den.
- Šimon Nekvapil -

11.10. Přírodovědná soutěž
Na 2. ZŠ Kmochova v Kolíně pořádají každý
rok soutěž u příležitosti Mezinárodního dne
zvířat s názvem Není zvíře jako zvíře. Mohou
se jí zúčastnit čtvrťáci a páťáci. Byla to
hodně těžká soutěž. Skládala se z několika
částí např. testu, práce s mikroskopem nebo
poznávání vycpaných živočichů. Naše
družstvo (Alenka Gojná, Vítek Vypler a Honza
Radoňský) skončilo na čtvrtém místě. Měli
jsme smůlu, protože nám
třetí místo uteklo jen o půl
bodu. Emma Stejskalová,
Kristína Kakara a Eliška
Čapková byly na osmém
místě a Adam Vopatřil, Tomáš Zdeněk

a Marek Mach skončili jedenáctí. Já jsem se
na soutěž těšila i kvůli tomu, že na Googlu
psali, že tam mají občerstvení. Celé
odpoledne bylo fajn. - Alenka Gojná 25.10. Kouzelník ve škole
a strašidelné domy
Dnes k nám přijel kouzelník. Přišel
převlečený za Harryho Pottera. Předváděl
pěkná kouzla a triky a také na nás vymýšlel
různé vtípky
a legrácky, které
nás opravdu
pobavily. Nejvíce
se mi líbilo
kouzlo, kdy
zastrčil bílé
kapesníky do ruličky a proměnil je v barevné.
Po kouzelnickém představení jsme šli
vyrábět strašidelné hrady. Pracovali jsme
v družstvech ve dvou třídách, družstva byla
namíchaná z menších a starších dětí. Náš
dům byl hodně velký, byl vlastně úplně
největší ze všech. Všem se asi líbil, protože
se do našeho domu chtěl každý podívat.
Vyrobit takový dům nám dalo pořádnou
práci. Nám šlo ale hlavně o to, že jsme si tu
stavbu užili. Paní učitelky nám domy
očíslovaly a vystavily v tělocvičně. Společně
jsme vybírali nejpovedenější výrobek a do
bodování se zapojily i paní učitelky. Všechny
domy byly krásné a bylo těžké vybrat ten
nejlepší. Nakonec jsme skončili na druhém
místě. Měli jsme radost. – Dita Ozierancová -

28.11. Exkurze do Hvězdárny
a planetária v Hradci Králové
Když jsme dojeli na místo, tak nás zaujala
velká kopule na budově planetária. Uvnitř
budovy jsme uviděli takové velké železné
křeslo. Hned jsme se k němu šli podívat.
V budově byla spousta zajímavostí. Došli
jsme třeba k obrovské kouli, nad ní byly
menší kuličky zavěšené na šňůře. Když se
kuličky pustily dolů, tak ta poslední vyletěla.
Pak jsme šli do kinosálu, kde nám pracovníci
planetária ukazovali hvězdy, souhvězdí
a vesmírné satelity. Pustili nám krátký film
o vesmíru. Také jsme došli k dalekohledu,
ale nemohli jsme do něho nakouknout,
měli jsme prostě smůlu na počasí.
- Adam Vopatřil a Patrik Bolek –

a Vítek a Tomášem říkali: děkujeme, že
přispíváte. Skoro všichni byli hodní a do
kasičky nějakou tu korunku hodili. Pak už
jsme se museli přidat k ostatním a počkat, až
na nás dojde řada při vystoupení. Před námi
ještě zazpíval ženský sbor z Kolína a pak už
jsme nastoupili my. Až na malé chybičky, se
nám naštěstí vše povedlo. Kostel byl plný
diváků a všichni nám tleskali. Také musíme
poděkovat panu Blechovi a zaměstnancům
firmy TRI, kteří nám celý koncert krásně
ozvučili. Samozřejmě jsme za zpívání dostali
odměnu od pana starosty a pak jsme mohli
odejít domů. Nakonec se celý dlouhý den
povedl. – Eliška Malenovská -

11.1. Divadlo Kozlík
2.12. Rozsvěcení stromečku
Na vánoční vystoupení jsme se museli dobře
připravit. Ve dnech, kdy jsme nacvičovali
písničky a básničky na rozsvěcení stromečku,
jsme se hodně nadřeli. U některých písniček
se nám hodně pletla slova, u některých jsme
občas zazpívali falešně. Na konec jsme se ale
všichni všechno naučili. V sobotu jsme se
sešli na návsi v Ovčárech. Koukli jsme se do
obchůdků na jarmarku, prošli jsme se ulicemi
s lampiony a nakonec jsme i dobře zazpívali.
Také nás za to pan starosta odměnil
čokoládovou dobrotou.
- Eliška Šturmová –

Přijelo k nám divadlo Kozlík a herci nám
zahráli pohádku, která vypráví o princi, který
se vydá vysvobodit zakletou princeznu.
Cestou potká tři kamarády- Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého, ti mu
s vysvobozováním pomohou. Když divadlo
skončilo, tak jsme si mohli prohlédnout a
osahat všechny krásně vyřezávané loutky.
Lidi, kteří vyrobili tak krásné loutky, moc
obdivuji. Herci, kteří vodili loutky, byli moc
šikovní a celé škole se představení líbilo.
- Lucie Viltová –

Podzimní a zimní dny nám zpestřily
i další akce:



12. 12. Zpívánky v kostele 2017
Na den, kdy jsme měli zpívat v kostele, jsem
se hodně těšila. S Kristínkou, Vítkem a
Tomášem jsme v kostele vybírali dobrovolné
vstupné do speciální malované kasičky.
Poprosili jsme příchozí o příspěvek na Ježíška




26.9. Den evropských jazyků
v základní škole
13.11 Vzdělávací představení divadla
Vyšehraní s áriemi z opery: Nevěsta
prodaná, co ji složil Smetana
7.12. Veselé peklo s čertíkem
Bertíkem a mikulášskou nadílkou
14.12. Vánoční vystoupení ve firmě
Yusen Logistics

Soutěž: průběh zásahu hasičů.
Začíná to tak, že z operačního zavolají hasičům a ti musí být za 2 minuty venku z hasičárny
a dostanou instrukce, kam přesně mají zajet. Na místě požáru musí být co nejrychleji
a začínají hasit. Když trvá hašení požáru dlouho, tak se vystřídá první skupina s druhou
skupinou. Hasiči musí mít speciální výstroj, která je chrání a pomáhá jim v práci: třívrstvý
požární oblek, helma s baterkou, dýchací přístroj s kyslíkem, speciální boty. Nástroje a
technika na hašení jsou: hasičské, auto, hadice, proudnice, rozdělovač, savice.
Když závody probíhají dobře, trvají asi 9 hodin, podle počtu zúčastněných družstev, ale když
se něco pokazí, tak se závod může pěkně protáhnout.
Výsledky poslední Podlipanské ligy – umístění Ovčáry: přípravka 1. místo, mladší žáci 1.
místo, starší žáci 6. místo, ženy 5. místo, muži 9. místo
- Matěj Vodička –

Opravdové „Strašidelné hrady”
Proč se lidé rádi bojí, mají rádi strašidelné příběhy, historky a záhady? S tím si
lámou hlavy psychologové na celém světě. Na světě je mnoho míst, kde prý straší,
a nebo se tam dějí podivné věci. Vybrali jsme několik hradů s takovou pověstí.
BRAN, Rumunsko
Hrad ze 14. století je považován za "Domov Drákuly" a Transylvánie je
spojena s upírskými příběhy. Měl zde pobývat krutý valašský kníže Vlad III.
Dracula. Jméno "Dracula" je ve skutečnosti odvozeno od jména jeho otce Dracul, což v překladu znamená drak. Vztahuje se to k jeho členství v tzv.
Dračím řádu. U této postavy se neví, co je pravda a co pouhá legenda.
Hodně se mluví o jeho krutosti. Válečné zajatce, ale i zločince nechával
narážet na kůly a tím jim zajistil pomalé a bolestivé umírání. Kvůli tomu si vysloužil přezdívku
"Naražeč" nebo "Napichovač". Také měl na hrad pozvat chudáky a slíbil jim hostinu. Místo
jídla na ně čekala krutá smrt v plamenech. Také prý týral zvířata.

WARWICK, střední Anglie
Stavba pocházející z roku 1068 se může "pochlubit" duchem barona
Fulka Grevilla, který byl ubodán sluhou. Prý má vystupovat ze svého
portrétu a bloudit hradem. Také je tu vídán přízrak psa s červenýma
očima. V noci můžete zaslechnout kroky a vrčení; návštěvníci zde pociťují
závratě a nevolnost.
BRISSAC, Francie, údolí řeky Loiry
Zdejší hrad pochází z 11. století a přezdívá se mu "Obr na
Loiře". Lze tu spatřit přízrak zelené paní - jedná se prý
o zavražděnou a zazděnou ženu. Její manžel a bývalý majitel
hradu Jacques de Breze ji takto potrestal poté, co odhalil její
nevěru. Stejný osud potkal i jejího milence.
ELTZ, Německo
Tento krásný hrad se nachází mezi městy Koblenz a Trier
a pochází z roku 1157. Lze tu spatřit přízrak hraběnky a také
přízraky rytířů, kteří místo bránili.
EDINBURGH, Skotsko
Hrad pochází z 12. století a prý tu můžete narazit na přízrak v kožené zástěře; bezhlavou
ženu s dítětem; tuláckého psa, oběti moru
nebo bezrukého bubeníka. Návštěvníci hlásí
tahání za vlasy a klepání na rameno. Když se
ohlédnou za sebe, nikoho nevidí. Jiní se prý
mohou pochlubit zvláštními a nevysvětlitelnými
úkazy na fotografiích. Také lze pozorovat
změny teplot a tajemné zvuky.
- Eliška Malenovská a Eliška Čapková http://zahadno.weebly.com/tajemnaacute-miacutesta/strasidelne-hrady-a-zamky

Co (ne)víte o Vánocích
 Slovo Vánoce pochází z německého slova Weihnachten, což znamená „svaté noci“.
Písemný doklad o tom, jak slovo vzniklo, pochází z roku 1170. Slovo weih pochází z
germánského wíha – „svatý“ Přesné datum narození Ježíše Krista není známo. To, že tímto
dnem bude oficiálně 25. prosinec, určil až v roce 350 papež Julius I. Toto datum bylo vybráno
zřejmě proto, že se shodovalo s pohanským svátkem saturnálií.
 Ve Švédsku nosí dárky kozel ozdobený červenou stuhou.

Na Islandu nosí vánoční dárky skřítci, kterých je podle legendy
rovných třináct a s dárky přicházejí postupně každý den mezi 12. až 24.
prosincem. Obdarovávají ale jen hodné děti, které si daly za okno botu.
Každý Islanďan by měl navíc dostat něco nového na sebe,
v lepším případě, aby mu někdo nesnědl štědrovečerní večeři,
v horším případě, aby ho nesežrala vánoční kočka.

 V Irsku lidé dosud věří, že na Štědrý den navštěvuje zemi Jidáš Iškariotský. Jestliže se ten
den podíváte do zrcadla, prý za sebou uvidíte Jidáše nebo Ďábla. Jiná irská tradice praví, že
temnotou putuje Jezulátko a do oken si staví hořící svíčky, aby nezabloudilo.
 Na Ukrajině je častou dekorací na stromcích umělý pavouk a pavučina. Ukrajinské rodiny
totiž věří, že pokud najdete ráno na Vánoce pavučinu, přinese vám štěstí.
 Podle staré norské legendy vycházejí na Štědrý večer zlé čarodějnice a hledají košťata, na
kterých by se proletěly. Proto se tento den všechna košťata schovávají. Hlavním motivem
vánočních ozdob je pak samotná norská vlajka.
 Ve Venezuele, přesněji v hlavním městě Caracasu, chodí všichni věřící časně ráno do
kostela, a to od 16. prosince až do Štědrého dne. Do kostela přitom jezdí na bruslích. Do
osmi hodin jsou tak uzavřené některé cesty, aby byla jízda pro věřící bruslaře bezpečnější.
 Na Havaji panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem běloskvrnným.
Vánoce tady navíc začínají s příjezdem tzv. Vánoční lodi, což je loď přivážející obrovský
náklad tradičních vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po vodě ve svém člunu.
 Ve Španělsku patří k nejdůležitějším vánočním rituálům losování šťastných čísel Vánoční
loterie, která je nejstarší a největší loterií na světě. Dvacátého druhého prosince jsou
rozdělovány miliardy mezi velké množství výherců. Této tradice se účastní téměř každý.
- Lucie Viltová -

Zajímavosti z přírody
Příroda je asi nejkrásnější věc na celé zemi. Ať už mluvíme o deštném pralese, poušti nebo
polárním pásu, vždy má pro nás hodně krásných věcí. V deštném pralese je určitě hodně
neobjevených rostlin a živočichů a možná i kmen nějakých úplně neznámých domorodců
obr.1 a 2.
Pokud si myslíte, že toto je poušť obr.3, velmi se mýlíte, protože je to savana. Na savaně žije
hodně krásných živočichů jako třeba lev, antilopa, gepard, pakůň, a mnoho dalších. Tygrů je
tam však jen velmi málo, protože jich lidé hodně vyhubili.
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2

3

Zajímavým živočichem, který žil na savaně, byl vakovlk obr. 4, jednoduše vlastně vlk s vakem.
Byl to masožravý vačnatec, který žil původně na území Austrálie, Tasmánie a Nové Guineje.
Je znám také pod názvy tasmánský tygr (kvůli pruhům na hřbetu a zádi), tasmánský vlk nebo
zkráceně vakovlk. Toto zvíře bylo vyhlazeno v roce 1936. Jeho konečné vyhynutí je většinou
připisováno intenzivnímu lovu, ale mohlo být také důsledkem nemocí, rozšíření psů nebo

zásahu lidí do životního prostředí. Ačkoli je oficiálně považován za vyhynulého, občas se
objevují nepotvrzené zprávy o jeho zahlédnutí. Za jeho nejbližšího žijícího příbuzného je
považován ďábel medvědovitý obr. 5 nebo mravencojed žíhaný obr. 6. – Jan Martínek –
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Přelomové vynálezy
Vynálezů, které změnily svět (bohužel ne vždy k lepšímu), bylo mnoho. Vybral jsem jen
některé z nich.
BICYKL
Bicykl nám jako první vozidlo (kromě koní) umožnil cestovat rychle. Další bylo motorové kolo
a následoval automobil. Ale já si myslím, že to všechno začalo u kola.

TELEVIZOR
Televizor nám pomohl sdílet důležité informace. Dnes se z ní skoro nic nedozvíme, protože
televize NOVA TOTÁLNĚ změnila celý svět.

GAUČ
Má to čtyři nohy, čtyři rohy a je to nejlepší přítel člověka, co to je? Ne, pes z Minecraftu to
není. Je to totiž gauč. Na gauči můžete sedět, ležet, stát, jíst, a já nevím, co všechno na něm
ještě můžete dělat, ale určitě to je nejlepší životní pomůcka.

FAST FOOD PRODUKTY
Fast food produkty nás obklopují všude, vždycky a navždy. A nikdy se jich nezbavíme. Dejte si
na ně pozor, protože mohou kdykoli zaútočit. - Vít Vypler -

Jak se vyrábí vánoční ozdoby
První kroky vedou za foukači. Hned první fáze výroby je patrně jednou z nejnáročnějších,
neboť vyžaduje silný dech a léta praxe. Nezkušeným by se nejspíš pořádně zamotala hlava.
Za divokého burácení před sebe chrlí mohutné kahany oheň, foukačky a foukači s klapkami
na uších nad ním nahřívají skleněné trubice a poté vyfukují všemožné tvary, buď do formy,
nebo jen tak volně. Šikovný foukač se prý zaučí asi za dva roky, složitější kousky, jako jsou
třeba ptáčci, zvládne možná za čtyři. Každá ozdoba na začátku vypadá jako obyčejná
skleněná tyč, ze které se pomocí formy nebo šikovných rukou pracovníků vyfoukne
požadovaný tvar. Což vůbec není jednoduché, například takovou labuť se někteří foukači
nenaučí vyrobit nikdy.
Foukač vyfoukne kouličku, pak ji opět několikrát přetočí nad kahanem, než dosáhne
správného tvaru. Vyrábějí se i takové věci, které by vás nenapadlo věšet si doma na
stromeček. Američané si například libují v okurkách, řezech ovocem a možná byste za
oceánem narazili i na chobotnice z královédvorské dílny. Za těch třicet let se mnohé změnilo,
ale technika výroby zůstává stále stejná, jinak by už tradiční český výrobek nebyl tím, čím má
být. Kvalitní ruční práce je to nejdůležitější. V balírně se všechny ozdoby uloží do úhledných
krabiček, jejichž různorodá provedení jsou samozřejmě také podřízena všemožný přáním
zákazníků, a vydají se na cestu k zákazníkům. - Eliška Šturmová https://www.novinky.cz/vanoce/422645-jak-se-vyrabeji-sklenene-vanocni-ozdoby.html

Jablečný čaj
Hned jak se podívám na tento čaj se skořicí a s jablkem, mám
chuť si ho vyrobit. Postup: Nakrájejte jablka na slabé plátky,
povaříme vodu. Dáme vylouhovat na 5-10 minut a potom
rozdrtíme skořici. Do čaje si můžete nasypat i pokrájené
podzimní ovoce. - Jan Radoňský -

PRAVÝ

VÁNOČNÍ PUDINK Z

ANGLIE

Anglický pudink má s tím naším společného velmi málo. Vyrobit pravý
anglický vánoční pudink je věda a potřebujete k tomu spoustu dobrot
a ingrediencí.
250 g másla, 250 g strouhanky, 220 g rozinek, 2 dl brandy, 110 g
hrubé mouky, 4 ks vajec, 1 ks velkého jablka, 1/2 lžičky hřebíčku, 250 g hnědého cuku,
160 g směsi oloupaných oříšků a mandlí, 40 g kandované pomerančové kůry, 80 g
kandovaného zázvoru, 3 lžíce melasy nebo tekutého lesního medu, citronová kůra ze dvou
citronů, citronová šťáva ze dvou citronů, 1 lžička nového koření-mleté, 1 lžička muškátového
oříšku-nastrouhat, tuk, 3 dl smetany ke šlehání na dohotovení
Oříšky a mandle nasekáme nahrubo. Opražíme je nasucho za stálého obracení v pánvi,
přesypeme do misky a necháme vychladnout. V kastrolu rozpustíme máslo a vmícháme
melasu. Směs necháme vychladnout. Pak vmícháme brandy a přidáme šťávu a kůru z citronu.
Vše dobře promícháme.
Do směsi vešleháme jedno vejce po druhém a necháme ji zatím stranou.
Formu vymažeme rozpuštěným máslem a vysypeme moukou nebo strouhankou.
V jiné velké míse promícháme strouhanku, mouku, cukr, opražené ořechy a mandle, koření,
oprané rozinky, nakrájený kandovaný zázvor a kandovanou pomerančovou kůru. Ke směsi
přilijeme vaječnou hmotu a vmícháme oloupané a na kousky nakrájené jablko.
Hutnou pudinkovou hmotu pomalu přesuneme do formy. Nakonec formou zatřeseme, aby
se hmota dobře rozložila. Velký hrnec napustíme teplou vodou a dáme do něj opatrně
formu. Voda by měla dosahovat mírně nad tři čtvrtiny formy. Vrch zakryjeme alobalem.
Vše vložíme do trouby vyhřáté nad 150 °C a pečeme 2,5-3 hodiny. Hodinu před koncem
pečení sejmeme alobal.
V kastrůlku zahřejeme melasu (med) s brandy. Pudink po vyjmutí z lázně necháme 5-10
minut zchladnout ve formě, opatrně ho vyklopíme a ihned potřeme směsí melasy a brandy.
Hotový pudink necháme úplně vychladnout, zabalíme do fólie a uchováváme v chladu. Porce
přelijeme neušlehanou smetanou.
- Alenka Gojná – https://www.recepty.cz/recept/anglicky-vanocni-pudink-15138

Lucie Bílá
Rodné jméno: Hana Zaňáková
Jinak zvaná Královna českého popu
Narození: 7. dubna 1966
Žánry: Pop • heavy metal
Povolání: zpěvačka • herečka
Hlasový obor: mezzosoprán
Mezi její největší hity patří mimo jiné„Láska je láska“, „Trouba“, „Jsi můj pán“ či „eSeMeS“
Narodila se ve středočeských Otvovicích do slovensko-české rodiny. Hodiny zpěvu
absolvovala již na lidové škole umění. Dříve, než se proslavila na poli showbyznysu, vyučila se
dámskou krejčovou. V 80. letech si jí všiml producent Petr Hannig, vymyslel jí pseudonym

Lucie Bílá a napsal jí písně Neposlušné tenisky a Horší než kluk. Pořádný úspěch ji teprve
čekal v příštím desetiletí, kdy prošla nejznámějšími muzikály uváděnými v Česku, vydala řadu
sólových alb, podílela se na několika filmech (jako zpěvačka i jako herečka) a po několik let se
pevně držela na výsluní popularity ve výroční anketě Český slavík.
V březnu 1995 porodila příteli Petru Kratochvílovi syna Filipa, ale partnerství neudržela.
Od roku 2010 je porotkyní v televizní show Česko Slovensko má talent, kterou od 29. srpna
2010 již pátý rok vysílá Prima TV.
Vybrala jsem si jí proto, že se mi líbí její píseň: Co sudičky přály nám. Emma Stejskalová
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucie_Bílá

Scott Cawhton
e americký vývojář videoher, animátor a spisovatel, kterého nejvíce
proslavila herní série Five Nights at Freddy's. Videohry tvořil ještě před
vydáním Five Nights at Freddy's 1 2 3 4 , ale nic z jeho tvorby se příliš
neuchytilo. Lidé si stěžovali, že se postavy v jeho hrách pohybují jako
roboti, přičemž ho právě tehdy napadlo vytvořit Five Nights at Freddy's.
Vytvořil také několik animací, které posléze nahrával na svůj YouTube
kanál. Dne 8. srpna 2014 byl vydán první díl herní série Five Nights at
Freddy's, na které pracoval od července 2014. Krátce po prvním díle se objevil i druhý a 2.
března 2015 vyšel díl třetí. Čtvrté pokračování vyšlo 31. října 2015. - Jan Radoňský https://cs.wikipedia.org/wiki/Scott_Cawthon

 Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. „Koupila jsem manželovi věc, co udělá
stovku za 10 sekund - je to Honda.” „Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund - je to
Porsche!” Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 200 za sekundu – osobní váhu!
 „Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.” „A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi atlas
hor…“
 O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”
 Pes je pod vánočním stromečkem a říká: „Teda, páníček se na Vánoce vytáhl! Který
pes se může pochlubit, že mu na záchod zavedli elektrické osvětlení!”
 „Mami, můžu mít na Vánoce psa?” „Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.”
Vybrala: Alenka Gojná

Zkuste vyřešit hádanky ☺
1) Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?
2) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
3) Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné?
4) Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to
možné?
5) Můžeš mě použít, jen pokud jsem plná. Přesto jsem plná děr. Kdo jsem?
6) Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co
nerezaví.
7) Napiš suchá tráva čtyřmi písmeny!
8) Co dělá osel, když na něj svítí slunce?
9) Můj otec a matka měli dítě, ale nebyl to ani bratr, ani sestra. Kdo je to?
10) Která květina v sobě skrývá dívčí jméno a zvíře?
11) Který obraz píchá?
12) Co je to za zkratku JLPZ?
13) Ať jde, kam jde, všude je doma.
14) Sedí v noci v každém koutku, ale když na ni posvítíme, zmizí.
15) V češtině jsou slova, která lze stejně dobře číst od začátku jako od konce. Napište alespoň
dvě takováto slova.

Najdeš na obrázku kočku? Je tam. Hledej!

