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Želví kvíz
1. Má želva krunýř přirostlý k tělu?
a) ano
b) jen některé druhy
c) ne
d) želva krunýř nemá

2. Kolika let se dožívají želvy?
a) 300 000
b) 20
c) 180
d) zemře, až když sní člověka

3. Jak se rozmnožuje želva?
a) když sní písek, rozdvojí se
b) rozmnožuje se vajíčky
c) jsou nesmrtelné, nerozmnožují se
d) po pohlazení Robinsonem se roztrojí

4. Umí želvy plavat?
a) ano
b) ne
c) jen některé
d) proč by plavaly, když umí létat

d o d o s
Řešení najdeš na str. 11.

Zdroj: http://www.arthursclipart.org

Ahoj malí čtenáři,

držíte v rukou druhé číslo 
Havlíčka a Mráčka. I ten-
tokrát jsme připravili 
příspěvky týkající se života 
ve škole.
 Můžete si procvičit 
postřeh a logiku, vyluštit 
kvíz o želvách a přečíst si, 
co obnáší mít doma malou 
želvičku. 
 Prvňáci si mohou 
vyzkoušet, jak ovládají 
tužku v rubrice Klikyháky 
nebo v omalovánkách.
 Můžete hádat pohád-
ky v Lidových hádankách, 
prohlédnout si výkresy 
z výtvarné výchovy ve 
2. třídě a inspirovat se na 
vlastní tvoření v Nápa-
dech.
 Většina z vás se už 
určitě těší na Vánoce, 
nebudeme předstírat, 
že my ne. Už pro vás 
připravujeme vánoční 
číslo. A myslíme, že se 
máte na co těšit.
 Užijte si listopad a 
začátek prosince, protože 
uvidíte, že se nenadějete a 
bude tu  zima.

Kamarádi z redakce
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Postřeh a logika

MS
Z knihy: Martin Postránecký - 
Cvičíme postřeh a logiku, Portál, Praha 2003.
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KLIKYHÁKY PRO PRVŇÁKY

jakubamartin.blogspot.cz



5

Lidové hádanky
SPOJ OBRÁZEK S HÁDANKOU!

Tenkým, vemlouvavým hlasem,
někdo zvenčí ozývá se.
V domečku je pozdvižení,
je to máma nebo není?
Kdo to stojí za vrátky?
Jak to bylo s kůzlátky?

Řešení: O neposlušných kůzlátkách, O kohoutkovi a slepičce, Jelen z pohádky O Smolíčkovi , Sedmero krkavců, Bajaja

Kdo je to?

Kdo je to?

Budou v lese za chvíli,
na něčem se smluvili.
Na čem? Kdo z vás mi to poví?
Co se stalo kohoutkovi?

Honem ho naloží
na zlaté paroží,
a už lesem letí!
Co se dělo předtím, děti?

O samotě sestra milá,
sedm lněných košil šila.
Dokud jich všech sedm nemá,
musí mlčet, zůstat němá,
i ke svému robátku
Znáte celou pohádku?

Třikrát stínal dračí hlavy,
třikrát zmizel z pole slávy,
cizí rytíř vítězný.
Zachránil tři princezny.
Nakonec si jednu vzal,
jakpak se on jmenoval?

Monca
obrázky: Kája
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Zdroj: Hravé omalovánky, Albatros, 2005

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
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Nápady na tvoření

Z deníku Malého čtenáře

Veronika Žáková
Sabina 
Dostálová

ne, blogs.babble.com
pinterest.com

funhandprintart.blogspot.com

Otisky rukou jsou zábavné! Nevěříš? Podívej, jaké obrázky mohou vzniknout, když pustíš 
uzdu své fantazii. A až ti nebude stačit ruka, zkus otisknout nohu. Nezapomeň se ale dobře 
umýt, ať se maminka nezlobí. Příjemnou zábavu!
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Domácí mazlíčci
Je vám doma smutno? 

Přejete si od Ježíška domácího 
mazlíčka? 

A víte, co to obnáší? 

My se s vámi podělíme o pár 
zkušeností. Dnes začneme želvami. 
Pokud se, milí čtenáři, chcete také 
podělit o své zkušenosti, budeme 
rádi. Příspěvky očekáváme ve 
schránce na vzkazy. Rádi je 
zveřejníme.

Vaše redakce

web.telecom.cz
gdeconometrics.blogspot.com

zvirata.hyperinzerce.cz
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Monca
predskolaci.cz

Natali Majerová Naty Svobodová Tereza Havlíčková

Tobiáš Beránek Zuzana  Kravcová

Výtvarka ve 2. třídě

picgifs.com
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Řešení želvího kvízu: 1a, 2c, 3b, 4a

AHOJ. Tohle je náš kulturní koutek a budeme sem psát básně, pohádky a reportáže 
z kulturních akcí ve škole. 

Divadlo 

kulturní koutek

Dobrodružství veverky Zrzečky
V úterý 16.10.2012 k nám přijeli herci z Hradce Králové, aby nám zahráli divadlo. 
Nejdříve jsme se posadili, ale ne všichni. Polovina žáků 5.třídy musela jít do jídelny 
pro židle. Pohádka byla hrána maňásky se zábavným doprovodem vypravěčů – 
herců. 

 Myslivec ztratil své zlaté hodinky. Tak mu je všechna zvířátka pomohla hle-
dat. Byl to jezevec, zajíc, veverka a ježek. Hodinky našli v hnízdě u zlé straky. Do 
hry zapojili i děti, takže to bylo hodně zábavné.  
 Druhý příběh byl o muži, kterému se nechtělo jít na skládku s odpadky. Nechal 
je v lese. Ježek snědl igelitový pytlík, zajíc se ušpinil od komínové roury, jezevcovi 
uvízl hrnec na hlavě. Nakonec myslivec pomohl zvířátkům. Chytili nepořádného 
muže a ten to musel uklidit.  
 Z toho pro nás plyne poučení, že krást se nemá a také ničit přírodu odpadky 
není správné.   

Barča, GaHa, Monca


