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Úvodník

Sudoku

Řešení na straně  18
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Monca

Cestovatelský
kvízAhoj malí čtenáři,

tak už tady máme skoro léto a s létem přichází 
i prázdniny. Určitě se těšíte, aby taky ne, není 
škola, chodí se ven s kamarády, jezdí se na 
dovolené, chodíme se koupat… Zkrátka relaxu-
jeme.

 A je tu také poslední číslo Havlíčka a 
Mráčka před prázdninami. V něm si můžete 
vyluštit cestovatelský kvíz, zkusit si další úkoly 
v rubrice Postřeh a logika, ruku vám uvolní 
Klikyháky pro prvňáky nebo Hravé omal-
ovánky, můžete rozlousknout Lidové hádanky 
ze života hmyzu a zvířat nebo i přečíst něco 
o mazlíčcích, v tomto čísle o pejskovi. Na závěr 
tu je anketa Kam vyrazíš na prázdniny?

 Nabídka je jako obvykle pestrá. Pravidelní 
čtenáři vědí, kde hledat svoji oblíbenou rubri-
ku, vám ostatním nezbývá než trošku časopis 
prolistovat.

Kamarádi z redakce

1. Pojedeš se podívat na Eiffelovu věž. Kam 
pojedeš?
a) do Francie
b) do Německa
c) do Kazachstánu

2. Jedeš na dovolenou k pyramidám. 
Kam se vydáš?
a) do Itálie
b) do Los Angeles
c) do Egypta

3. Chceš se podívat na Big Ben? Tak určitě 
víš, kde se nachází.
a) v Anglii
b) v Mexiku
c) v Austrálii

4. Kde se nachází Koloseum?
a) v Litvě
b) v Itálii
c) ve Finsku

5. Niagarské vodopády jsou krásné. Kam 
bys je jel hledat?
a) do Země Nezemě
b) do Říma
c) na hranici Kanady a USA

6. Kde bys hledal Bílý dům? 
a) ve Washingtonu - USA
b) v Košicích - Slovensko
c) ve Varšavě – Polsko
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k o m i k s

1. Co znamená fifty – fifty?

2. Kde jezdí Mléčná dráha?

3. Jak se řekne francouzsky Promiňte?

4. Je v ponorce voda?

5. Kdy opadá listí z dubu?

6. Kdy začíná člověk stárnout?

7. Jakou barvu má květ černého bezu?

8. Kolik roků má teenager?

9. Jak vysoké byly prvohory?

10. Kolikrát denně ukazují stojící hodiny 
správný čas?

11. Který měsíc v roce má 28 dní?

12. Co dělá pedel?

13. Čemu se říká Zlatá kaplička?

14. Čemu se říkalo noční váza?

15. Kde se těží karamel?

16. Je vyšší teplota -4 nebo -9 °C?

17. Jak se zpívá brumendem?

18. Kdo má zaječí úmysly?

19. Kdy se husa dojí?

20. Může být švédský stůl vyroben 
v Praze?

Vědomostní kvíz

Řešení na straně  18

 keiproductions

 -ne-
obrázek: redtentsisters.com
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Lidové 
hádanky

SPOJ OBRÁZEK 
S HÁDANKOU!

Je strakatá, jí zelené a dává bílé.

Má to hlavu jako kočka,
má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka,
a není to kočka!

Maličká zvířátka,
šedivé kožíšky,
dlouhé ocásky,
černá očka,
ostré zoubky.

Vlasy nemá, hřeben nosí,
ostruhy má, chodí bosý.

Heboučké je jako z vaty,
kožíšek má mourovatý.

Maličký vojáček hubený jak tříska,
když jede do boje, vesele si píská.
Ten, kdo ho zabije,
vlastní krev prolije. (kráva) (kocour) (myšky) (kohout) (kotě) (komár)

Monca
Obrázky: Kája

Kdo je to?

Kdo je 
to?

Byl jednou jeden vlk, který byl 
hodný, ale zvířátka v lese se ho 
bála. Snažil se o tom, že je hodný, 
všechny přesvědčit, ale každý před 
ním utekl. Vlk byl velmi mrzutý.
  Jednou donesl kachně kus 
velké ryby, ona se hrozně lekla a 
padla do kachního potůčku. Vlk ji 
vylovil. Kachna poděkovala a ne-
chala si vysvětlit, co vlk cítí. Slíbila, 
že mu pomůže vysvětlit to ostatním 
zvířátkům. 

 Tak šli. Potkali myšku, když 
je uviděla spolu, zavolala ostatní 
zvířátka. Všichni přiběhli. 
 Když viděli kachnu vedle 
vlka, začali ho odlákávat. Kachna 
řekla všem, jak to je. Nikdo jí 
nevěřil. Zvířátka se urazila a 
odešla. Vlk se rozplakal. Kachna ho 
utěšila:„Nebreč, vždyť můžeme být 
kamarádi jen my dva.“
A tak se stali kachna a vlk 
nerozlučnými přáteli.            Barča 

O  V L K O V I
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Domácí mazlíčci

 Pes domácí je největší ochočená šelma a 
je nejstarší ochočené zvíře vůbec. Lidé si psy 
pořizují proto, aby nebyli sami, anebo také 
proto, že potřebují pomoc psa při své práci. Psi 
se od doby jejich ochočení vypěstovali spoustu 
psích plemen. Malých a velkých, s dlouhou a 
krátkou srstí, silných nebo rychlých. Pes je ps-
ovitá šelma a také se podobá svým příbuzným. 
Jeho příbuzní jsou vlci a kojoti. 
I my máme doma jednoho psa. Jmenuje se Ňuf. 
Je to kříženec jezevčíka, proto je malý. Náš 
pes je černý a má na sobě hnědé skvrny. Ňufík 
má na jedné straně zahrady dvě kamarádky, 
Betynku a Kikinku a na druhé kamarádky 
Lízinku a Beky, na protější straně ulice má 
kamarádku Sáru, takže kamarádů má dost. 
Ňuf má pelíšek pod stolem a u pelíšku má tři 
misky. V jedné má vodu, v té druhé má gran-
ule. Granule a vodu tam má Ňuf celý den a 
kdykoliv se může najíst nebo napít. Do třetí 
misky dostává každý večer psí konzervu.
 A když už je po večeři, přichází čas na 
hry. Ňufík má doma takovou černou hračku, 
do které mu můžeme schovat piškoty, které 
má rád. Pak ho na chvíli zavřeme do chodby a 
někde doma mu tu hračku schováme. A on ji 
pak hledá. Ňuf má dobrý čich, a proto hračku 
vždy najde, i když má někdy problémy. Když 

V Z K A Z
9.B je nejlepší!Bude se nám po Vás stýskat!

na hračku zrovna nedosáhne, začne pískat a 
my mu ji podáme.
 Ňuf má rád procházky a rád běhá, proto 
se s ním snažíme pravidelně chodit ven. Náš 
pejsek má modrý obojek a černé navíjecí vodít-
ko. Když jedeme ven na kole, tak má u taťky 
na kole košík, ve kterém se veze, a když zrovna 
nejedeme po silnici, ale třeba v lese, Ňuf běží za 
kolem. A i když jedeme na dovolenou, třeba na 
Šumavu nebo na Sněžku, Ňuf jede s námi.
 V létě s ním jezdíme na kole na Kosovou, 
na Sádek nebo na jiná zajímavá místa, která 
nejsou daleko. Ňuf se sice vody bojí, ale když 
je v létě horko, tak do rybníka na Kosové vleze. 
V  iosku na Kosové má kamarádku Laky, ale 
na ostatní psy štěká.
Ňufík se rád vyhřívá na zahradě na sluníčku 
nebo rád leží na gauči pod dekou. Vždy, když 
přijdeme třeba ze školy, vrtí ocáskem a vítá 
nás.
     Klára Průšová
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3.  třída

Lenka Sedláčková

David Šplíchal
Patrik Jurka

Krista Hotová

Adéla Svobodová
Paťas Kristýna Veselá

David VolfLucie Němcová Veronika
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David Šplíchal

Krista Hotová

Kristýna Veselá

Nikol

3.  třída

4.  třída

7.  třída

Lucie Šindelářová
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MS
ilustrace: Kája

Rčení o zvířatech

Dře jako kůň

Koně dříve lidé používali k těžké práci. To, co 
zvládli koně, nedokázal žádný člověk ani domácí 
zvíře. Koně nikdo nechoval jen tak pro okrasu. 
Kůň se stal dokonce jednotkou síly. Dnes je nah-
radily stroje, ale koně také pracují, např. tahají 
klády v lese v těžce dostupném terénu, kam se 
traktory nedostanou. A tak asi vzniklo „Dře jako 
kůň“.

Vypracoval: Václav Lis, 6.A

Hodil mu to jako psovi kost

Házíte psovi kost? Asi jen tu na hraní. Kostičky od 
oběda mu určitě dáváte pěkně do misky. Kdysi 
ale pánové při hostinách to, co nesnědli, házeli 
za sebe a bylo jim vlastně jedno kam a komu. 
Odhazovali zbytky, které  nechtěli. A s tím souvisí 
toto rčení. 
 Hodil mu to jako psovi kost znamená, že 
někdo někomu něco podá takovým způsobem, 
aby mu dal najevo, že si jeho práce  nebo jeho 
samotného neváží. Například sestra poprosí 
bratra, aby jí podal tričko, a on jí ho naschvál hodí 
před ni, aby si tričko musela zvednout. Prostě to 
je hod s opovržením. „Na, vezmi si to a neotra-
vuj!“

Vypracoval: Petr Kalenda, 6.B

Roní krokodýlí slzy

Ronit krokodýlí slzy znamená předstírat pláč nebo 
lítost. Třeba když něco rozbijeme, vůbec toho nelitu-
jeme a nevíme, jak to napravit, přesto pláčeme, po 
tvářích se nám kutálí slzy a děláme smutné obličeje, 
jak je nám to líto. Někdy stačí tvářit se jen ukřivděně.
Krokodýlové ve skutečnosti nepláčou, jen musí mít 
neustále vlhké oči, nejsou to slzy, nýbrž sekret očních 
žláz. Někomu by se mohlo zdát, že krokodýl má upla-
kané oči.

Vypracovala: Pavlína Bačová, 6.B

Tlačí nebo také straší ho noční můra 

Tlačit nás mohou třeba boty. Ale můra? Vždyť je to 
noční motýl. A na ni-
koho netlačí. Létá si kolem 
žárovky, ale na stěnách tím 
vytváří dlouhatánské stíny. 
A těch bychom se mohli 
leknout.
 Tlačí ho noční můra 
se říkalo o člověku, který 
nemá čisté svědomí. 
Taková můra přepadá 
člověka ve spánku, válí se 
po něm a dusí ho. Člověk 
je pak velmi zesláblý a 
vůčihledně schází. Prostě 

ta můra – tedy myšlenka na to, co provedl – mu nedá 
spát. Zbavit se noční můry je snadné. Stačí přiznat se, 
napravit chybu. 

Vypracoval: Lukáš Venhoda, 6.A
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Kubíkova kuchařka

Koktejly na léto

Jogurtové pohlazení 
Potřebujete (2 porce): 
150 ml vychlazeného mléka, 
150 ml bílého jogurtu, 
30 g medu, 
40 g (8-10 kávových lžiček) Granka, 
na ozdobení lístky čerstvé meduňky a jahodu.

Postup:  Mléko, jogurt, med i Granko dáme do mixéru a 
promixujeme do pěny. Nalijeme do skleničky a ozdobíme 
lístky meduňky a zralou jahodou.

Mátové pokušení
Potřebujete (2 porce): 
200 ml vychlazeného mléka, 
2 kopečky vanilkové zmrzliny,
40 g (8-10 kávových lžiček) Granka, 
lístky čerstvé máty peprné nebo mátový sirup – množství 
podle chuti.

Postup:  Do mléka dáme zmrzlinu, mátu a Granko, 
společně rozmixujeme do pěny a nalijeme do skleničky a 
ihned podáváme. Ozdobíme lístkem máty.

Malinová pohoda
Potřebujete (2 porce): 
300 ml mléka, 
80 g malin, 
40 g (8-10 kávových lžiček) Granka.

Postup:  Do šálků dáme maliny a zalijeme teplým 
Grankem. Maliny by neměly být rozbité, aby chuťový 
efekt vznikl až v ústech po skousnutí.

Zdroj: www.granko.cz, www.srecepty.cz
www.plusprovas.cz
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KLIKYHÁKY PRO PRVŇÁKY

MS
Zdroj: Prima hříčky pro barvičky, Fragment s. r. o. 2007



11

AnketaCo budete dělat o prázdninách?

1. třída
Rosťa Jurka
Matěj Zahradníček
2. třída
Zuzka Kravcová
Natálie Svobodová
3. třída
Adéla Vandasová
Markéta Pelová
4. třída
Mario Premar
Terezie Bláhová
5. třída
Monika Krulová
Matyáš Mitíska

GABAH
MONCA

BARČA

na kole k babičce na tábor k moři na hory do 
muzea do ZOO Česko  zahraničí 
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Výtvarka 1. třída
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Krajské kolo v basketbalu
starší žákyně 

Minulý rok jsme byly poslední, a proto jsme 
se 26. dubna 2013 v 5:30 scházely s různými 
pocity. V autobuse jsme seděly každá jinde. 
Cestou se nám v hlavě honilo všechno 
možné, anebo jsme poslouchaly písničky, ale 
jedno bylo společné - touha vyhrát. Vjížděly 
jsme do Jihlavy a všechny se začaly těšit, 
zároveň přišla nervozita… :) Na nádraží jsme 
si udělaly památeční foto jako loni. 
 Z loňska jsme cestu znaly, přesto jsme 
šly málem jinudy. Bylo asi 7.30, když jsme 
dorazily k místu, kde se mělo hrát. Měly jsme 
asi dvě hodiny do začátku utkání, a tak jsme 
pilovaly taktiku. Postupně přicházely další 
týmy a my jsme se mohly konečně jít převléct 
a trénovat. Okolo deváté byl slavnostní nást-
up, na kterém nás všechny přivítali a popřáli 
nám hodně štěstí ve hře .
 První zápas jsme hrály proti Jihlavě. 
Soupeřky měly dobrou taktiku, ale my ještě 
lepší, proto jsme vyhrály 18:4. Moc jsme jim 
všechny fandily… Když jsme vyhrály, začaly 
jsme si víc věřit .

Druhý zápas jsme vyhrály 18:5 s Pelhřimovem. 
Verča H. se domluvila s panem učitelem 
Chroustem,  že když to vyhrajeme, nechá 
nám udělat zlaté medaile. 
 Třetí zápas dal holkám nejvíc zabrat 
(hrála základní pětka), proti nim nastoupily 
holky z Havlíčkova Brodu, byly to velice zdat-
né hráčky. Holky se snažily, a proto jsme proti 
nim vyhrály 17:15. Byl to velice napínavý zá-
pas a my všechny jsme měly velikou radost, 
že jsme tento zápas vyhrály… Byl to zápas, 
který nám málem znemožnil být na prvním 
místě, proto jsme všechny moc doufaly, že to 
vyhrajeme. 
 Čtvrtý zápas byl míň náročný, takže jsme 
šly hrát my, co jsme nehrály předtím. Vyhrá-
ly jsme s Bystřicí 27:2. Byl to poslední zápas 
a my už věděly, že jsme první. Byl to skvělý 
pocit z vítězství. 
 Po vyhlášení jsme si udělaly fotku 
s trenérem. Chvátaly jsme na autobus, 
protože jsme chtěly být co nejdřív doma. Po 
příjezdu na nádraží jsme volali panu řediteli 
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Hirtovi, který nás velice chválil, a na tréninku 
jsme se mu pochlubily diplomem. Bylo vidět, 
že ho to těší a raduje se z našeho úspěchu. 
Ve škole nám pogratulovat náš pan ředitel a 
všichni spolužáci i učitelé měli ohromnou ra-
dost z naší medaile.
 Pan učitel Chroust slib dodržel, proto 
13. května 2013 bylo slavnostní předávání 
medailí a poháru. Po páté vyučovací hodině 

Magda Keilová

foto: Vladimír Čábel
          zleva:  tajemnice Ing. Jana Špačková, Ing. Kamila Havlíčková, Magda Keilová, Barbora Šplíchalová, 

starosta města Ing. Vlastimil Bařinka, Veronika Horká, Terezie Beránková, místostarosta Jan Kocáb, Eva Rybnikářová,
Petra Dvořáková, Soňa Doležalová, Michaela Filipská, Aneta Štraitová, Kateřina Novotná, Eliška Spoustová, Kateřina Hanáková, ředitel ZŠ 

Havlíčkova František Dostál a pan učitel/trenér Zdeněk Chroust

jsme šly na radnici za panem starostou 
Bařinkou, který nám děkoval za reprezentaci 
města a gratuloval k tak vynikajícímu výsled-
ku. Na radnici jsme dostaly tašky s dárky.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem, co 
nás podporují v našem snažení, zejména 
panu řediteli Hirtovi, panu učiteli Chroustovi 
a našemu panu řediteli Dostálovi.

Pořadí : 1. ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova  80:26
 2. ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská   81:45
 3. ZŠ Pelhřimov, Na Pražské    44:62

Zleva vzadu: Eva Rybnikářová, Barbora Šplíchalová, Soňa Doležalová
Zleva vepředu: Eliška Spoustová, Kateřina Novotná, Michaela Filipská, 
Kateřina Hanáková a Aneta Štraitová

Zleva: Magda Keilová, Petra Dvořáková, Veronika Horká a Terezie 
Beránková
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H r a v é  o m a l o v á n k yH r a v é  o m a l o v á n k y
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Monca
Zdroj: Hravé omalovánky, Albatros 2005



16

Učitelé rostou četbou
Jarka Reháková
Když mě paní učitelka Eva Nesibová poprosila 
o krátký článek lehce jsem se orosila (no, bylo 
to víc než lehce). Já? A psát? Kdo mě zná, ví, 
že dvě na sebe navazující věty je mé maxi-
mum a Pulitzerova cena nebo Nobelova cena 
za literaturu opravdu není mým životním cílem.
O to víc obdivuji ty, kteří to umí natolik, že os-
tatní jejich díla čtou a kupují a časem se k nim 
i vrací.

Knihy mě doprovází asi tak jako všechny 
již od dětství. Četla jsem vše a téměř všade 
(nejčastěji tam, kde to bylo zakázané, tzn. 
ve škole pod lavicí nebo večer pod peřinou 
za svitu baterky). Zpočátku asi jako všichni 
pohádky a postupem času se žánr rozrostl na 
dívčí románky, dobrodružnou, ale i naučnou 
literaturu. Avšak nejvíce mě oslovily a stále 
oslovují pohádky. 

 Knihou číslo jedna v naší knihovně je 
Špalíček veršů a pohádek Františka Hrubína. 
Dodnes si pamatuji všechny veršované pohád-
ky
 Pohádka může být útěchou i útočištěm. 
Hrdinové se musí vypořádat se svými vlast-
nostmi i křivdami, pohádka ukazuje, kdo je 
dobrý a kdo zlý, kdo si zaslouží odměnu a kdo 
má být potrestán, nepřináší skutečný příběh, 
přesto vede k poznání základních životních 
situací – smrti, závisti, touze po úspěchu a 
bohatství.

Mým největším koníčkem byla a je četba knih. 
Čtu kdekoliv, v autobuse, ve vlaku, v čekárně 
u doktora, ve vaně, někdy jsem četla i ve škole 
pod lavicí. Čtu kdykoliv, ale nejraději večer, než 
jdu spát. U čtení sedím, někdy i ležím. Některé 
knihy čtu i opakovaně.

Jako malá, ale hlavně potom jako mladá holka 
jsem četla opravdu hodně. Teď čtu o poznání 
míň, ale rozhodně četbu nepovažuji za ztrátu 
času. Když k někomu přijdu na návštěvu, tak 
se nikdy nezapomenu podívat na knihovnu a 
její obsah. Trochu mě zaráží, že dnes v mnoha 
domácnostech knihovny nemají. Asi je to dáno 
fenoménem dnešní doby – hodně lidí si raději 
sedne k televizi anebo k počítači. Myslím si, že 
je to škoda.
 Pokud bych měla doporučit k četbě 
nějakého autora, tak bez zaváhání padne má 
volba na britského autora Roalda Dahla. Napsal 
celou řadu moderních pohádek pro děti, jsou 
to např. Karlík a továrna na čokoládu, Jakub a 
obří broskev, Obr Dobr, Matylda, Fantastický 
pan Lišák, Jirkova zázračná medicína, Preví-
tovi. Posledně jmenovaný titul patří k mým 
nejoblíbenějším. Známé jsou taky jeho knížky 
pro dospělé – Jedenadvacet polibků, Mi-
lostné rošády, Příběhy nečekaných konců a 
řada dalších. Tyto knihy jsou plné originality, 
vtipu , fantazie a hlavně neskutečných point. 
Přesvědčte se o tom sami.

obrázek: www.popron.cz, www.bux.cz a www.ctenipomaha.cz

Liba Formanová
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Tiráž

Řešení Sudoku červen 
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Vtipy
Kvíz: 1 a), 2 c), 3 a), 4 b), 5 c), 6 a)

1. Půl na půl, padesát na padesát.
2. Je k vidění na obloze, ale nejezdí.
3. Pardon.
4. Ano, při ponořování se napouští do 
vzdušných komor.
5. Nikdy.
6. Od narození.
7. Bílou.
8. 13 – 19 (podle anglické přípony teen)
9. Nešlo o výšku hor, nýbrž o časový úsek 
ve vývoji Země.
10. Dvakrát.
11. Každý.

12. Dříve dělal školníka na vysoké škole.
13. Národnímu divadlu.
14. Nočníku.
15. Netěží se, vyrábí se z cukru.
16. Vyšší teplota je -4 °C.
17. Se zavřenými ústy.
18. Ten, kdo chce odejít, zmizet, utéct.
19. Až se sní.
20. Ano, je to způsob servírování jídla.

Zdroj: Nikdo není dokonalý - společenská 
hra

Řešení vědomostního kvízu a Postřehu a logiky

Víte, co je to umělá inteligence? Blondýna přebarvená na 
černo.

Blondýnka se ptá chodce na ulici: „Prosím vás, kolik je 
hodin?“

Chodec odpoví: „Čtvrt na čtyři.“ A blondýnka řekne: 
„Zajímavé, už se ptám celý den a pokaždé mám jinou 

odpověď.“

Víte, jak si blondýna zlomila nohu při hrabání listí?
Spadla ze stromu.

Víte, co je to sarkasmus? Když se vás kanibal zeptá, jestli 
zůstanete na večeři.

Víte, co je to vrchol obezity? Když spadnete z postele ze 
všech čtyř stran naráz.

Dalík


