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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

ÚNOR 2021  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
držíte v rukou 1. číslo našeho časopisu 
nového kalendářního roku 2021. Ústřed-
ním tématem je ZIMA—letos se jí u nás 
daří… Zmíníme se také o společném 
projektu s králickou knihovnou—podařilo 
se nám založit semínkovnu. Bližší infor-
mace o tom, jak to v ní funguje, najdete 
na našich webových stránkách.  
Již nyní vyrábíme výrobky na naši veli-
konoční výstavu—věříme, že nám ji epi-
demiologická situace povolí instalovat v 
Městské knihovně Králíky. 
Přejeme všem pevné zdraví a příjemně 
strávené chvilky u čtení našeho 
„Bravíčka“. 

 
KRÁLICKÁ KOMUNITNÍ SEMÍNKOVNA 

 
Speciální základní škola Králíky a Městská knihovna Králíky spojily své síly a společně založily komu-
nitní semínkovnu, která je od 2. 2. 2021 instalována v Městské knihovně Králíky. 
Naši žáci vytvořili papírové sáčky  s popisky a obrázky rostlin, sáčky naplnili semínky rostlin, které vy-
pěstovali na školním pozemku, a vložili je do semínkovny, kterou odnesli do knihovny.   Zde si mohou 
zájemci odnést domů maximálně jeden sáček z jednoho druhu rostliny. Po sklizni přinesou do knihovny 

v papírovém sáčku semínka rostlin, které vypěs-
tovali na své zahrádce. Přiloží název rostliny, rok 
sklizně a místo sběru (např. Králíky). 
Knihovnice předají semínka rostlin žákům Speci-
ální ZŠ Králíky. Ti je nasáčkují, popíší a odne-
sou zpět do knihovny. Knihovnice je umístí do 
semínkovny pro další zájemce. Aktuální druhy 
semínek k „zápůjčce“ budou zveřejňovány na 
fcb a webu Městské knihovny Králíky, na fcb 
Speciální ZŠ Králíky.  
„Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkov-
na nabízí osivo do vaší zahrádky. Tak jako se do 
knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při skliz-
ni vaší zeleniny myslete na sdílení sklizených 
semínek v semínkovně...“ 
Věříme, že naše semínkovna bude slavit 
úspěch. 



Vždy ve čtvrtek 

Klub deskových her 

 
 
 

 

12. 2.  

Za zvířátky do lesa s myslivci 

Valentýnská pošta 

15. 2.—19. 2.  

Jarní prázdniny 

 

 

 

9. 3.  

Návštěva knihovny 

22. 3.—5. 4. 

Velikonoční výstava 

31. 3. 

Ředitelské volno 

1.—4. 4.  

Velikonoční prázdniny 

 

Vypracování grantové žádosti 

na ekologii, prevenci, zdravý 

životní styl 
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 Klub zábavné logiky a deskových her 

 
 Venku nám vládne Paní zima a naše skupinka „Hermanů“ a 
„Hermanek“ se vždy ve čtvrtek po zimní procházce v rámci Tv a 
posilujícím obědě ve školní jídelně schází ve škole, kde spolu 
všichni hrajeme naše oblíbené „deskovky“. Jelikož se naše řady zú-
žily o některé starší žáky (3 žáci z 8.roč. se odhlásili, jeden se při-
hlásil), mohou se naše schůzky odehrávat v relaxační místnosti, kte-
rá nám poskytuje hodně místa na koberci a hlavně pohodlí a příjem-
nou atmosféru při našem herním zápolení. Vyzkoušeli jsme některé 
nové hry, např. vědomostní hru Desítka – Česko, strategickou hru 
Vlci a ovce, logickou slovní karetní hru Lušťovky, mezi mladšími 
žáky oblíbenou postřehovou hru Grabolo a Cink!. Proběhl také tur-
naj v zimní stolní hře Curling a naši zručnost a soustředění prověři-
la motorická hra Věž. Kdo si hraje, zkrátka nezlobí! 
Těším se na další setkávání s Vámi, pí. učitelka Alžběta Adamová 

KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

ÚNOR 

SUŠÍME  

POMERANČOVOU,  

CITRÓNOVOU KŮRU.  
 

CITRÓNOVÁ KŮRA: 50,- Kč/kg 
POMERANČOVÁ KŮRA: 12,- Kč/kg 
 

BŘEZEN 

https://www.prego.cz/
https://www.obrazky.cz/?q=pomeran%C4%8D&url=https%3A%2F%2Fslunecnyzivot.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcitrony.jpg&imageId=09c4182c5f57ee0b&data=lgLEEHmdET8J7qdur1GTlCOCUUvEMOOl8rhht-KGGn1xUK3_O2a71oIffXo-1wNG-YakpZ-iZ8g6R2eJu17bVaAPN3vjtM5d9nmA


ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 JAKÝ VÁNOČNÍ DÁREK JSEM DOSTAL/A OD JEŽÍŠKA? 

 Já jsem dostala tablet, hraju si na něm hry a poslouchám písnič-
ky. Ráda si zpívám. Taky jsem dostala malování na oči, na tvářič-
ky. Je to moc pěkný. Sama se zkouším malovat. Pavlínka 

 Já jsem dostal Jeepa na tlačítka s otvíracími dveřmi. A taky nářadí, vrtačku na nabíjení a ještě taky deku s Tlapkovou pa-
trolou. Měl jsem ze všeho velkou radost.  Štefan 

 Mě nejvíc potěšil tablet, hraju si na něm hry a dívám se na video. Ještě mě potěšilo LEGO minecraft, moc jsem si ho přál 
už před Vánocemi a Ježíšek mi to splnil. Taková velká krabice to byla, já jsem to rozdělal a tam byly i postavičky.  Adam 

 Kalhoty 
Čelenka 
Oblečení 
Čepice 
Tričko Playstation 
Košile 
Model Monti set Liaz 
Auto na dálkové ovládání // 
Kamion Česká pošta 
Jeep 
Hra Vesmír 
Tablet 
Minecraft 
Značky aut 
Hodinky 
Kosmetika (krémy, masky na obličej) 
Parfém  
Ořezávátko s gumou  

 JAKÝ BYL TVŮJ NEJHEZČÍ 

VÁNOČNÍ DÁREK? 

 Dostal jsem nintendoo, to jsem měl velikou radost. 
A potom pistoli nerf a ještě auto na ovládání. Taky 

tričko Play statione 3.   Filip 

 PROCHÁZKA NA AMÁLKU 

  Kluci mají radost ze sněhu... 

  Byla to krásná procházka, jak jsme šli na 

Amálku, byla velká sranda, bylo to super, 

nejlepší tělocvik  na světě  

  Bylo krásně bílo, zasněžené kopce a 

stromy v Králíkách.   
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 VŠICHNI NAŠI ŽÁCI SE VŽILI DO ROLE SNĚHU A ODPOVÍDALI NA OTÁZKY REPORTÉRŮ 

Mít další sněhové kamarády.  Filip 

 Aby byla pořád zima, abych stále padal.   Adam Aby si se mnou mohly děti pořád hrát, jezdit.  Aby se 

mnou padali moji další sněhoví kamarádi.  Matěj 

 Líbilo by se mi být sněhovým autem.  Štefánek 

Přál bych si, abych padal k zemi co nejdýl. Sára 

 Já nechci být sněhem, nemám se 

rád, všude se válím. Martin 

 Aby si ze mě děti udělaly sněhuláka. Tyrkysová. Šimon 

Přál bych si, aby si děti se mnou hodně hrály. Zdenda B. 

 Přál bych si, abych neroztál. Lucka 

 Moje přání je, abych napadl 

na zimu a na Vánoce. Nika 

 Rád jezdím na autě, abych se mohl všude podívat. Také 

jsem rád, když jsem čistý.   Štefánek 

 Abych byl na Vánoce, napadl sníh. Mirka  

 Aby sněžilo čím dál víc. Sába 

Když se ze mě stanou rampouchy. Rád bych byl 

na stromě, abych všude dobře viděl.  Filip  

Moje přání je, aby děti stavěly sněhuláka. David 

Moje přání je jezdit na lyžích. Míra 

 Mým přáním je vytvořit na světě veliké závěje. Filip R. 

Koulovat se s MÍROU. Petr P. 

 Přeju si, abych padal a -15°C. Petr K. 

Mé přání je, abych žil 

celoročně. Michal 

Jsem rád, že si se mnou děti hrají, hází si se 

mnou, hrají koulovanou. Zdeněk R. 

JAKÉ JE TVOJE PŘÁNÍ? 

Rád bych byl na autě.   Adam 

Mám rád, když dělám radost lidem. David 

Kamaráda sníh. Filip R. 

Mám rád, když jsem čistý. Míra Mám rád zimní krásu. Petr K. 

Mám rád svoje sněhové kamarády. Zdeněk R. 

Mám rád zimu, rampouchy, vločky, když děti bobují. Lucka 

Mám rád, když je zima a mráz, také vločky a rampouchy. Zdenda B. Mám rád všechno, celý svět. Martin 

Mám rád chlad. Michal 

Mám rád zimu, rampouchy, vločky. Sára 

Mám rád, že si se mnou někdo hraje. Děláme kravinky, atd. Nika 

Krásné vločky. Sába 

Když ze mě staví sněhuláka. Mirka 

Mám rád, jak padám z nebe. Modrá. Šimon 
Koulování. Petr P. 

CO MÁŠ RÁD? 
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 VŠICHNI NAŠI ŽÁCI SE VŽILI DO ROLE SNĚHU A ODPOVÍDALI NA OTÁZKY REPORTÉRŮ 

 Když hodně padám.   Adam 

  Dělá mi dobře, když padá sníh, koulování. Petr K. Dělá mi dobře, když ze mě děti udělají koule a já se 

můžu proletět velkou rychlostí vzduchem. Zdenda B. 

  Dělá mi dobře chlad a mráz. David 

 Dělá mi dobře, když mě vítr popoponese. Sára 

  Ten sníh jak padá, tak to vypadá 

jako peřina, je to hrozně hezký. 

Nika 

  Dělá mi dobře, když se podívám na hodně míst. Lucka 

Dělá mi dobře, když ze mě děti staví sněhuláka. Martin   Když padám z nebe. Modrá. 

Šimon 

  Vodu, abych neroztál, sůl. Nemám rád, když se se mnou 

hází třeba po autech – to se nesmí.  Matěj 

  Když padám… tak jsem šťastný.  Filip 

  Velká zima. Sába 

 Pršení, déšť, abych neroztál. Ani sluníčko.   Filip 

 Dělá mi dobře, když na mě nesvítí slunce. Míra 

 Když padám na letadlo.   Štefánek 

  Mám rád zimu, mráz, a že si děti ze mě dělají koule. Zdeněk R. 

Když je zima.  Matěj, Petr P. 

Dělají mi dobře děti. Filip R. 

 Když mě někdo hladí. 

Mirka 

 Když fouká vítr a odnese mě hodně daleko. 

Michal 

CO TI DĚLÁ DOBŘE? 

 Sněhuláky a bobování. Petr 

 Nemám rád polití teplou vodou. David, Petr K. 

 Nemám rád déšť. Michal 

 Nemám rád horkou vodou. Zdeněk R. 

 Nemám rád, že mě sypají 

kamenama a solí Nika 

 Nemám rád, že děti po mě šlapou. Filip R. 

 Když mě zahrabe nějaké auto do země.  Štefánek 

 Když jsem na střeše a spadnu, protože tam víc vidím a je tam dobře.   Adam 

 Nemám rád slunce. Míra 

 Když někdo boří sněhuláky. Mirka 

 Nemám rád, když mě lidi odklízejí. Martin 

 Nemám rád, když je klouzavec a lidi padají a natlučou si zadky. Zdenda B. 

 Když roztajeme. Sába 

 Nemám rád léto a jaro, protože už je 

teplo. Sára 

 Nemám rád léto a teplo a také déšť. Lucka 

 Nemám rád, když roztaji. 

Tmavě šedá Šimon 

CO NEMÁŠ RÁD? 
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 VŠICHNI NAŠI ŽÁCI SE VŽILI DO ROLE SNĚHU A ODPOVÍDALI NA OTÁZKY REPORTÉRŮ 

  Vločce z Tlapkové patroly.  Štefánek 

 Podobám se kaši z pohádky Hrnečku vař. Martin Hvězdičkám. Taky umělému ledu. Zasněžená krajina 

je jako z bílého papíru.  Matěj 

   Ledu. Jsem jako peří z polštářů.   Adam  

 Mrazíkovi. Sába   

   Podobám se vločce. Nika 

   Táta sněhulák. Petr P. 

Podobám se cukru. Fialová. Šimon    Šlehačce. Michal 

   Na stavění bunkru. Když zmrznu, může se na mě 

bruslit, lyžovat, jezdit na snowboardu.  Filip  

   Podobám se mrakům. Filip R. 

   Mrakům.   Filip 

  Rád bych byl kouličkou, aby si se mnou mohly děti házet. Můžu se použít na stavění iglú, sněhuláka, 

na dělání anděla, na sáňkování, na ježdění na lopatě, na bruslení… je toho moc.   Matěj 

  Podobám se zmrzlině, šlehačce. Zdenda B. 

  Podobám se peří. David 

   Podobám se peří, peřině, čepici, zmrzlině Sára 

 Podobám se cukru. Míra 

 Peří, barvě, mléku, šlehačce. Lucka 

  Podobám se šlehačce. 

Zdeněk R. 

  Vypadám jako zasypaná chaloupka. Mirka 

ČEMU SE PODOBÁŠ? 

  Na stavbu iglú. Michal 

  Můžu se použít na koulování a na stavění sněhuláka. David 

  Na dělání anděla.  Pavlínka 

   Lidé mě můžou použít na stavění sněhuláka, iglú. Zdeněk R. 

  Na koulování  a sáňkování. Mirka 

 Můžou mě použít na sněhuláka. Filip R., Míra, Sába  

  Na bobování, stavění sněhuláka, dělání kouliček.  Adam 

  Na ledovou tabuli, aby se na ni něco psalo. Na ledový 

počítač. Na velký dům z ledu.  Štefánek 

  Můžu se použít na stavění 

iglú. Nika 

  Na koulování, dělání sněhuláka, na bobo-

vání a sáňkování. Tmavě zelená. Šimon 

  Na koulování, válení sudů a boby. Martin 

  Mohu se použít na stavbu sněhuláka, iglú, 

koule nebo dělání andílka ve sněhu. Lucka 

  Můžu se použít na sněhuláka. 

Petr K. 

  Na koulování. Když mají zvířata žízeň, 

mohou se mě nakousat a tím napít. Zdenda 

  Mohu se použít na stavbu sněhu-

láka, iglú, koule. Sára 

  Na koulování. Petr P. 

NAČ SE MŮŽEŠ POUŽÍT? 

   Podobám se zmrzlé vodě. Petr K. 
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 VŠICHNI NAŠI ŽÁCI SE VŽILI DO ROLE SNĚHU A ODPOVÍDALI NA OTÁZKY REPORTÉRŮ 

   Mají… děti nejvíc, dospělí jsou zase rádi, když si děti můžou hrát venku.   Filip  Mají mě rádi. Dovádějí na sněhu. David 

Ano, nejvíc děti (třeba na koulování, nebo když spad-

nou do sněhu, tak se jim nic nestane).   Adam 

    Ano mají, můžou si se mnou hrát. Sába 

Mají. Jsem bílý, mohou 

po mě šlapat. Petr K. 

 Nejvíc děti, velký moc ne.   Matěj 

 Ano, protože jsem třpytivá bílá. Šimon 

 Nemají, musí mě uklízet. Jsem divný a studený. Martin 

    Mají mě rádi. Hrají 

si se mnou. Zdeněk R. 

    Někteří mají rádi sníh a někteří nemají. Petr P. 

    Ano, proto vypadám jako sně-

hulák. Mirka 

   Rád bych potěšil svoji mamku.   Štefánek 

   Ano, protože jsem sníh. Filip R. 

    Ano, staví ze mě sněhuláky, dovádí 

ve sněhu, je to zábava. Míra 

  Nejraději mě mají rádi malé děti, protože si se mnou mohou hrát. O 

něco míň mě mají rádi dospěláci, když jim zasypu vjezdy do garáží. 

To se se mnou potom hodně nadřou. Michal 

  Ano, protože je zima. Zdenda B. 

   Lidi mě mají rádi. Mohou běžkovat 

a dovádět ve sněhu. Lucka 

   Lidi mě mají rádi, mohou běž-

kovat a dovádět ve sněhu. Sára MAJÍ MĚ LID RÁDI? 

    Ano, mají mě rádi, se mnou si hrají. Nika 
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Co se děje ve školní družině? Dnes naše činnost ve fotografiích.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavíme stavebnice a odpočíváme 

Za splnění úkolů získáváme žraloky a zlaťáky. 
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 V naší pizzerii máme otevřeno  

Poskytujeme první pomoc  Zdobíme zákoutí školy  

Naše ČERTOVSKÁ ŽIDLE   
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Jak vyzráli žáci speciální školy nad zlým dědkem 
 

Jednou, bylo to v zimě, zrovna když hodně sněžilo a 
mrzlo, vydala se naše třída do lesa ke krmelci. Chtěli 
jsme nakrmit zvířátka, aby v zimě netrpěla hladem.  
Šli jsme hlubokým sněhem, cesta byla velice namáha-
vá a les byl čím dál víc hluboký a ponurý. Krmelec 
jsme nemohli vůbec najít a po nějaké době, jsme zjisti-
li, že jsme ztraceni a bloudíme stále dokola. Najednou 
se zničehonic ze tmy vynořil starý dědeček a nabídl 
nám pomoc, že nás vyvede z lesa. Byli jsme moc rádi a 
dědečka jsme s úlevou následovali. Cesta byla krko-
lomná a nám začínalo být divné, že jdeme tak neko-
nečně dlouho. Dědeček se podivně usmíval a spřádal 
v hlavě svůj zákeřný plán.  

 
Vtom se před námi objevila divná stará chatrč a 
dědeček si to namířil rovnou k ní. Šli jsme váha-
vě za ním a vstoupili do světnice, ozvala se rána, 
my se lekli a zjistili, že se dveře zabouchly. 
Z dědečka se rázem stal zlý a ošklivý dědek, 
který se jen zlověstně smál, že nás vlákal do své 
pasti. Skřehotavým hlasem povídá: „Tak a teď 
jste tu uvězněni navždycky a budete mi pěkně 
sloužit! Hahahaha!“ „Ty, Lucino, ty půjdeš 
hnedle pro dříví. Mazej!“ Lucinka se s pláčem 
brodila sněhem, vše bylo zaváté a ona nemohla 
najít ani klacíček. Z čista jasna se před ní zjevila 
krásná Zimní paní a řekla: „Lucinko, neboj se, 
vrať se zpátky, dříví už má dědek u chalupy.“ 
„Děkuji mockrát, krásná paní,“ řekla Lucinka a 

vrátila se za ostatními. Skutečně, v chatrči už praskal oheň v kamnech a dědek zase rozkazoval: „Ty, Mar-
ťasi, alou ven a koukej donést zaječí mládě!“ Martínek bloudil lesem a nikde ani stopa po zajících, všichni 
v zimě jistě spali.  
 
Vtom se před Martinem objevila zase ta krásná Zimní 
paní a v rukou držela malého zajíčka a řekla: 
„Martínku, dej zajíčka dědkovi a neboj se, o všechno 
se postarám. „Martínek se vrátil, na kamnech už bub-
lala voda na zajíčka a dědek zase rozkazuje: „Sárino, 
hybaj do lesa a koukej donést pěkně voňavou mátu, 
citróny a nějaký zralý ovoce, ať se mám dobře! 
„Sárinka, celá vyděšená, kde to všechno sežene, blou-
dí lesem křížem krážem, když v tom se opět zjeví 
hezká mladá hubená Zimní paní a povídá: „Tady máš 
bylinu i cizokrajné ovoce, které si dědek navymýšlel, 
zanes mu to, prašivci jednomu, ať je klid. „Sára se 
vrátila do chatrče a musela dědkovi uvařit mátový čaj 
a udělat ovocný salát. Zdenda už byl hladový a salát by si taky dal, ale dědek už zase huláká: „Ty, Zdeňou-
re, na salát si nech zajít chuť a padej do lesa na hříbky!“  

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 
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„Co jsi mi to řekl? Teď budeš dědku koukat, zač je to-
ho loket!“ paní učitelka se konečně probrala z mrákot, 
dostala nápad a pošeptala Zdendovi něco do ucha. A 
Zdenda zmizel v lese.  
 
Měl totiž v kapse mobil, co dostal od Ježíška 
k Vánocům. Zašel jen za roh chatrče a zavolal do ško-
ly, kde byl Michal s Kamilkou, kteří tam musí vždycky 
zůstat, jelikož s Michalem je těžké cestování. Pověděl 
jim v rychlosti, co se přihodilo, že nás dědek vězní 
v chatrči a že nás musí vysvobodit.  
 

 
Kamilka s Michalem na nic nečekali, zavolali taťko-
vi Michala, protože ten má rolbu a to bude dědek 
koukat. Michal, Kamila a táta se vydali na rolbě za-
chránit naši třídu. Jeli neohroženě lesem, až dorazili 
k chatrči. Dědek vyběhl ven, podívat se, co je to 
venku za rámus a my jsme zatím vyběhli zadním 
vchodem, aby si nás nevšiml. Michalův táta rozjel 
rolbu a srovnal chatrč se zemí.  
 
Nakonec se zjevila i Zimní paní, která proměnila 
dědka v ledovou sochu, která v lese stojí dodnes. 

Zkuste se tam jít v létě podívat a uvidíte….  

Zazvonil zvonec a zimnímu dobrodružství je konec. 

 

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

 Michal 

Zdenda  

 Michal 

 Martin 

  JAKÉ AKTIVITY NA SNĚHU SE TI LÍBÍ? 

MÁŠ RÁD/A ZIMU?  PROČ? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU JSI VYZKOUŠEL/A? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU BY SIS PŘÁL/A VYZKOUŠET? 

Sára  

Lucka  

Uklízení sněhu 

Bobování a sáňkování 

Jízda na bobu. 
 Koulování 

 Postavit sněhuláka. 

 Sáňkování  

 Sněhulák, bobování, lyžování, ale padal jsem. 

 Sáňkování, bobování 

Sáňkování, bobování, klouzání, koulování 

 Lyžování 

 Martin 

Zdenda  

Zdenda  

Zdenda  

Sára, Lucka  

Sára  

Sára  

Jet na vleku 

 Michal 

 Michal 

  Házet kouli na střechu, postavit iglú. 

Lucka  

Lucka  

 Martin 

 Martin 

Jezdit na snowboardu 

Lyžování, postavit iglú 

Nemám, všechno je venku šišatý. 

 Ano, líbí se mi sníh. 

 Ano, protože je hezky zima. 

 Líbí se mi, když chumelí, je hodně sněhu a všude je bílo. 

Ano, jsou vidět ptáčci u krmítka. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 Byl jeden sněhulák a ten byl smutný, že neměl 
nos. Tak si šel nos hledat. Našel ho v lese u krmel-
ce, kde byla mrkev. Asi byla pro zvířátka. Ale zajíc 
mu tu mrkev ukradl, chtěl si ji sníst. Sněhulák na 
něj volal: „Hej, proč mi kradeš mrkvičku?“ a byl 
hodně smutný. Šel dál a našel další krmelec, kde 
bylo tak moc hodně mrkví, že až plakal radostí. 
Tak si jednu vzal a nasadil si ji místo nosu. Cestou 
domů pak potkal další zvířátka, tak si s nimi tu 
svoji radost oslavil. 

Filip 

 Jednou jsem si postavil sněhuláka a dal jsem mu 
jméno Maxík. Byl tak veliký… jako naše auto. 
Uměl taky hrát fotbal a uměl zametat. Odmetal tře-
ba sníh z auta.  

Štefan 

 Jednou jsem si postavil sněhuláka. Povídal jsem 
mu, jak je povedený a hezký a v tom na mě pro-
mluvil: „Mám rád sníh a hrozně rád bych si vy-
zkoušel sáňkování, ale nemám na čem“. Tak 
jsem mu řekl, že mu půjčím sáňky a že ho nau-
čím, jak se na sáňkách sedí. Když jsme jednou 
spolu šli na kopec, tak jsem mu předvedl, jak se 
sedí na saních. On to udělal a jel dolů. Najednou 
spadnul a upadla mu jedna ruka. Tak jsem mu ji 
musel opravit. Potom jsem ho posadil na sáňky a 
odvezl raději domů. A víckrát se mu už nikam 
nechtělo a byl raději u nás doma na zahradě. 

Adam  

Zvířátka si postavila sněhuláka v lese, aby měli ka-
maráda, aby si s ním mohli povídat a taky si spolu 
hrát. Sněhulák si stěžoval, že mu je zima, tak mu 
dali na krk šálu a na hlavu hrnec. A dali mu taky 
koště, aby zametal jejich domky.  

Matěj 

PŘÍBĚH O SNĚHULÁKOVI 

Mám ráda sníh a stavění sněhuláka. Sněhulák 
umí i chodit. Ale já bych ho svezla na sáňkách. 
Musela bych ho hlídat, aby nespadnul. Jednou 
ale hodně spadnul ze sáněk, ale nic se mu nesta-
lo a hodně jsme se tomu zasmáli.  

Pavlínka 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 PANÍ ZIMA je celá modrá. Nosí modré rukavice. Má na 

krku kouzelný odznak s vločkou. Když si na něj zmáčkne, 
tak se změní počasí. Léto nemá ráda, protože by roztála. 

Bydlí v ledovém království, má tam ledové dveře, brány, 

které si na konci zimy pořádně zavře, aby neroztála. Má svůj 
krásný kočár s bílýma koníčkama.  A ti ji vozí. Má I sněho-

vé auto, se kterým jezdí po svých dálnicích, kde lidé nejezdí.  

Je hodná, dělá ráda dobré skutky.     Matěj 

PANÍ ZIMA umí kouzlit. Vykouzlí kolem sebe světlo, když 

se jakoby rozsvítí, aby lidé věděli, že tady je. Bydlí 
v ledovém království spolu se svým tatínkem. Má ráda led. 

Je ozdobená korálkami s vločkami. Má ruce a nohy jako my 

lidé. Má vozík, ve kterém se vozí. Má ráda i léto.  Štefan 

PANÍ ZIMA umí čarovat. Umí vyčarovat zimu, léto ani 
jaro ani podzim nesnáší. Umí vyčarovat sníh, led, vločky 
a rampouchy a bydlí ve skále. Miluje nejvíc modrou bar-
vu. Uvnitř ve svém domově má všechno modré. K jídlu jí 
sníh.  Je hodná, protože je napůl člověk a napůl paní Zi-
ma. Pomáhá starým lidem a nesnáší rytíře, kteří jí zabili 
tatínka.   Filip 

PANÍ ZIMA žije v ledovém království, které je celé 

z ledu.  Mávne kouzelnou hůlkou a může všude lítat. 
Dostane se třeba na skály. Má ráda zimu, ale i léto. 

V létě se změní v obyčejného člověka a žije tady 

s námi. Má modré vlasy. Nosí náhrdelník, taky ho-
dinky, protože sleduje čas. Také ráda nosí náramky.  

Je hodná.      Adam 

Jak si představuji paní Zimu? 

PANÍ ZIMA umí foukat sníh, aby byla všude zima. Ráda 

nosí šaty, které mají modrou barvu a má krásný botičky. A 
nosí korálky.  Pavlínka 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 Pavlínks 

 Adam 

MÁŠ RÁD/A ZIMU?  PROČ? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU JSI VYZKOUŠEL/A? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU BY SIS PŘÁL/A VYZKOUŠET? 

Stavění sněhuláka, bobování, ježdění na pytli.    

 Bobování 

 Stavění sněhuláka, ježdění na lopatě.   

 Stavění sněhuláka, ježdění na bobech, na lopatě.   

Jízdu na bobech, na lyžích, ale hned jsem se vyboural.    

 Bruslení 

 Matěj 

Štefan 

Filda 

Adam 

Filda 

Pavlínka 

 Pavlínka 

 Štefánek 

  Lyže, snowboard, brusle, na rampě, hokej.    

 Adam, Štefánek, Matěj 

Filda 

 Matěj 

Bruslení, hokej, na rampě.   

Ano, můžeme se koulovat, jezdit na lopatě, na saních.  

 Ne, je hodně zima.   

 Ano mám, můžeme jezdit na sáňkách.    

 Mám, můžeme dělat blbosti na hromadách sněhu.   

Ano, můžu si hrát.    
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

O veselém sněhulákovi  
Byl jeden sněhulák. Lidé ho stavěli a ten sněhulák byl na světě. 
Pak šli domů a sněhulák házel koule na lidi a lidé řekli, co to by-
lo? Jenom se nám zdálo, že na nás sněhulák házel koule. Ten sně-
hulák viděl, že lidé kradou a na toho člověka pak házel koule. A 
člověk řekl - AU – a krást už ho pak nikdy nenapadlo. 

FILIP 

            Zloba - královna blat 
Zloba je nejmocnější  vílou blat. Vládla všem ví-
lám, když zjistila od třech víl, že někdo ukradl 
diamant. Vzlétla a šla ho hledat. Našla ho, ale 
zjistila, že to byl jen hoch a zamilovala se do ně-
ho. Léta a léta se neviděli, jen jednoho dne se vi-
děli v zimě. Ten hoch jí dal lektvar, ale Zloba to 
nevěděla, že ten hoch jí nemiloval. Druhý den 
v zimě zjistila, že nemá křídla. Ten hoch jí sebral 
křídla, ale Zloba už ho nemilovala a pohádky je 
konec zvonec. 

Anička 

TÉMA „ZIMA“ V NAŠICH PŘÍBĚZÍCH 

O Dupíkovi 
Bylo, nebylo, jednou v lese žil Dupík a jeho rodina. Šli k jezeru, 
tam si hráli, skočili do vody. Když přišli domů, najedli se. Byli 
tak unaveni, že šli spát. Najednou někdo zaklepal a najednou 
otevřel a u dveří byl Dupík. Co tady děláš? Mazej spát Dupíku! 
Žil šťastně až do smrti. Najednou zazvonil zvonec a pohádky je 
konec. 

Zdenda R. 

Zimní příběh Sám doma 1  
Kevin byl sám doma.  Rodiče od-
jeli do Paříže. Ráno je Kevin hle-
dal, potom šel do obchodu.  Šel 
otestovat kartáček amerických 
dentistů, přišel tam zabiják. Kevin 
se ho leknul u pokladny a utekl 
ven. Chytil ho policista, který 
kontroloval auto. Kevin se utekl 
schovat do vlaku. Jednoho dne se 
objevili zloději zabijáci, které po-
tkal Kevin v obchodě. Kradli 
v domě, kde bydlel Kevin. Kevin 
je vyrušil a nahlásil na policii. 
Vše dobře dopadlo. Zabijáci byli 
dopadeni a Kevin se vrátil ke 
svým rodičům. 

David Z. 

O veselém sněhulákovi 

Děti postavily sněhuláka. On se začal roztávat a 
pak se propadl do pekla sněhuláků a tam prováděl 
jen to zlé. A stále říkal: „To znám, pořád tu někdo 
někoho provokuje. Tam, kde zrovna jsem, tak se 
musí někdo s někým stále jen provokovat. Jeden 
sněhulák furt provokuje toho druhého sněhuláka.“ 
Nakonec se stal zázrak, všichni sněhuláci se udo-
břili. A pak to skončilo. 

Míra V. 

                  Letos nepeču 
Bylo to v rodině, která byla líná. Na 
Vánoce se jim nechtělo vůbec nic 
dělat. Jediná máma pekla. Potřebo-
vala, aby vyzdobila celý dům 
světýlky a také stromek, ale nikdo 
to nechtěl dělat. Dva týdny do Vá-
noc a začali zdobit dům světýlky. 
Máma se dívala. A sama pekla. A 
potom přišla její sestra a pomohla jí. 
Do Vánoc už měli celý dům ozdo-
bený. Jen ten největší strom nebyl 
ozdobený.  Před Vánocemi začali 
vyrábět pozvánky na vánoční párty, 
sehnali největší stromek a do Vánoc 
ho ozdobili. 

Petr K. 
SVĚTÝLKA NAJDETE NA 
WWW.EMOS.CZ   

http://WWW.EMOS.CZ
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

  Zdeněk R. 

Míra, Zdeněk, Petr K. 

 David 

  JAKÉ AKTIVITY NA SNĚHU SE TI LÍBÍ? 

MÁŠ RÁD/A ZIMU?  PROČ? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU JSI VYZKOUŠEL/A? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU BY SIS PŘÁL/A VYZKOUŠET? 

Filip R. 

Stavět sněhuláka, bobování  

Bobování 
 Nic  

 Sáňkování  

 Koulování, bruslení 

 Bobování  Bobování, koulování, stavění sněhuláka, bunkru 

 Lyžování 

 Míra 

Filip R. 

Petr K. 

Míra 

Petr K. 

David 

Petr K. 

Bobovat 

David 

 David 

  Mushing – psí spřežení na sněhu 

Míra, Zdenda R. 

Filip R. 

 Filip R. 

 Zdenda R. 

Běžkování 

Lyžování  

Ano, mám rád zimu. Hraju si rád se sněhem. 

 Mám, protože je hezká. 

 Ano, že je hezká zima.  

 Ano mám rád zimu. Protože jsou Váno-

 Ano, je krásně bílá. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 Zimní království      
                                                                                                     

Kdysi dávno ve velkém zimním království žil král a 

královna se dvěmi syny Michaelem a Markem. Jejich 

poddaní je měli rádi a hezky se jim pohromadě žilo. 

Jak plynul čas, jednoho dne řekl král, že je starý a  

chtěl přenechat kralování svým dvěma synům. Protože 

jen oni dva by dokázali vládnout společně tak, aby byli 

všichni spokojení. Proto jejich země měla dva krále. 

Byla to velká sláva. Proběhla korunovace obou princů. 

Při té příležitosti se sešli všichni dvořané a přáli jim jen 

to nejlepší a dlouhý věk. Na slavnosti se sešli i kejlíři, 

kteří chtěli potěšit prince svým uměním. Jenomže byli 

tam i dva takoví, kteří princům jejich štěstí nepřáli a v 

nepozorovanou chvíli se jim vloupali do královské 

pokladnice. Nabrali si plné kapsy zlata a odešli. A pro-

tože byli natolik drzí, zašli si ještě na hostinu. Při celé 

hostině se chovali neuctivě: „To kuřátko je moc 

přesušené”, řekl jeden. Druhý na to: „To víno je moc 

kyselé“. Až se dvořané otáčeli, kdože to tak nadává. 

Netrvalo to však dlouho a všimli si toho i samotní krá-

lové. V tu samou chvíli si všimli i naducaných kapes 

zlatem. Jenomže než stačili utéct, stráže je zatkla a po-

sadila do šatlavy. Nakonec korunovace dvou králů do-

padla dobře. A jestli neumřeli, žijou tam dodnes. 

Petr Pacek 
Zimní vila  

Bylo nebylo, na jedné zimní pasece se narodila zimní 
víla Zuzanka. Byla krásná a půvabná. Když jí bylo 18 
let a měla svůj narozeninový ples, jel kolem princ, kte-
rý zabloudil na své cestě na zámek. Když uviděl vílu, 
tak se zamiloval a chtěl  ji za ženu. Každý den na ni 
myslel. Jednoho dne šel za králem zimní paseky a po-
žádal o ruku vily Zuzanky. Král souhlasil a víla Zuza-
na také. Tak byla velká svatba, která trvala 3 dny a 3 
noci. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Nikol 
  

 O veselém sněhulákovi 
 

Jednoho dne byl sněhulák a on bydlel v Pardubicích, 
byl celý bílý, byl stejně jako sněhulák pěkný. Když ho 
viděly děti, tak si řekly, že mu postaví holku sněhuláka. 
Ta holka se začala bavit se sněhulákem a ta mu řekla: 
ahoj. Pak se ptala, jak se jmenuje a on řekl, že se jme-
nuje Martin. Martin se jí ptal, jak se jmenuje ona a ona 
řekla, že se jmenuje Líza.  
Pak spolu chodili. Chodili po městě, chodili okolo bytů 
a koukali se na děti, jak sáňkují, bobují. Martin říkal 
Líze, že ještě nepůjdou za dětma. Říkal dětem, aby sta-
věly sněhuláka. A děti říkaly, že půjdou stavět. Je-
nomže jim Martin překážel. Děti pořád mluvily a poví-
daly si spolu a koulovaly se venku. Pak napadlo Lízu, 
že postaví holku sněhuláka a Martin dalšího kluka sně-
huláka. Děti to samé, ale pak se ptaly Martina, jestli 
chodí s Lízou a on řekl, že jo. Potom se ptaly, kde bydlí 
Martin, řekl jim, že bydlí v Pardubicích, v bytovkách. 
Děti byly u sněhuláka doma, pozdravily Martina 
s Lízou. Ptaly se jich, jak se mají, a Martin říkal, že se 
mají dobře. Také se ptaly, co budou dělat a oni říkali, 
že se půjdou projít na procházku. Děti se jich hnedka 
ptaly, jestli můžou jít na procházku všichni společně. 
Martin s Lízou říkali, že můžou a děti říkaly, kam 
půjdeme? Martin řekl, že se půjde sáňkovat a děti řekly, 
že se těší, tak šli. Za chvíli byla tma a děti šly domů. 
Martin a Líza šli taky. Ráno si říkali, že nic nebudou 
dělat. Řekli si, že bude pohádky konec. S pozdravem 
Martin a Líza, máme vás rádi děti! 

Mirka 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

        Pohádka o zimních vílách 
 
V jedné malé chaloupce žily 3 malé zimní víly. Jedna měla krás-
né blonďaté vlásky a říkalo se jí zimní víla Locika, ta druhá 
měla krásné fialkové vlásky a říkali jsme jí zimní víla Fijalka a 
ta třetí, měla všude okolo sebe zvonečky, říkávali jsme jí víla 
Zvoněnka. Když se tři malé víly rozhodly, že půjdou do lesa pro 
bylinky, na cestičce potkaly starčíka a pěkně pozdravily: 
„Krásné ráno, dědečku starčíku.“ Odpověděl: „Dobré ráno 
děvčátka, pojďte blíž, zimní víly.“ Šly blíž. A dědeček povídá: 
„Je veliká zima, co třeba tu zimu trošku zpomalit?“ Víly od-
pověděly: "Dobrá dědečku.“ Víly zakřikly k temnému nebi - 
Popojdi sluníčko blíž! Tmavé mráčky ustupte!" Dědeček 
poděkoval: „I já vám pomůžu. V jednom malém městečku, jsou 
tam vaši vílí předkové.“ „Vždy jsme si myslely, že všichni 
zemřeli, dědečku, je to nemožné!” Starčík odpověděl: „Já vaši 
matku znám. Hledají vás celé klany víl.  Hledejte po šiškách, ty 
vás tam zanesou.“  „Děkujeme, starčíku. A šly rychle domů, 
posadily se ke stolku a zímní víla Fijalka řekla: „Co když ten 
dědeček říkal pravdu.“ Víly odpověděly: „To není možné, ses-
třičko.“ „Ne, já mu věřím.“ „Jdete se mnou?“, najednou vykřikla 
další víla Zvoněnka. „Ano, tak jdeme,“ řekla víla Locika. 
„Jestliže takové město existuje, najdeme ho.“ A tak tři víly šly 
do neznáma po šiškách, viděly krásná zvířátka, když tu najednou 
viděly to městečko. „Máme to!“ Tři víly sletěly na zem. Když je 
viděly tisíce víl, všude se ozývalo: „Nové víly jsou tu!“ Najed-
nou přilétla zimní královna všech víl na zem. „Ustupte.“ Všech-
ny víly se poklonily. „Přistupte!“ Tři vyděšené víly přistoupily 
blíž. „Podejte mi ruku. Mají to znaménko! Našly se!“ vykřikla 
královna všech víl. Všechny víly okolo nich křičely hurá, ale ty 
tři malé vyděšené víly nechápaly. Královna vykřikla: „Ticho!!“ 
„Když byla ta největší bouře století, když se všechny víly 
narodily, vás tři, unesl zlej starčík. Jen řekl správný čas, kdy se 
vrátí. Nikdy jsme si to neodpustili, že jsme vás neuchránili, ale 
teď jste tu s námi. Pojďte, děti moje, všechny víly přistoupily, 
objímaly se a začala veselka. A od té doby, tři malé zimní víly 
mají rodinu a žijí ve velkém městečku šťastně až do teď. 
Zazvonil zvonec, pohádky je konec.  

Autor: Sabina Bandyová       

  
Jednou v městě Gotham je padouch jménem 
MR freeze,  
který umí zmrazit lidi a věci instantně. Ba-
tman ho vždycky porazil a tak teď MR freez 
se snaží přijít na plán, jak batmana jednou pro 
vždy porazit, až nakonec  MR freeze napadlo 
zmrazit město, takže celý dva měsíce chystal 
svojí mrazící tekutinu, která při dotyku zmrazí 
věc nebo člověka. Po dvou měsících se mu 
povedlo nachystat dávku, která dokáže zmra-
zit město a i přitom mu něco ještě zbyde na 
batmana. MR freez začal mrazit město, přitom 
ale batman nevěděl, že se něco takového děje, 
takže mr freeze mohl v pohodě dělat svojí 
práci, ale když byl skoro hotový, tak najednou 
přijel batman v jeho batmobilu a začali se rvát 
až nakonec mr freeze zmrazil batmana a 
domrazil město a za městem si vyrobil svoje 
ledové království. Ale  MR  freeze nevěděl, že 
batmana zachránil jeho pomocník Robin, tak-
že batman musel přijít na vynález, který doká-
že odmrazit město, až nakonec se mu to po-
vedlo. Vyrobil granát, který dokáže dělat tep-
lo, když se odjistí a vyhodí do vzduchu, takže 
batman rozmrazil  město a šel najít MR  free-
ze a když ho našel, začal mu ničit jeho pev-
nost, až po chvíli se MR freeze všimnul, že 
mu pevnost taje a tak vyšel ven a potkal ba-
tmana a začali se rvát, ale batman mu rozbil 
batoh, který měl na zádech a v tom batohu 
měl MR freeze tu tekutinu, která mrazí, takže 
už neměl, jak bojovat proti batmanovi. ZA-
JAL MR freeze a dal ho do vězení a město 
bylo už v pohodě ……  

 Šimon 

Veselý sněhulák                                                       

Jednoho krásného odpoledne napadlo nevídané množství sněhu a 
zrovna v ten čas proletěla kolem Čokoládová vila, která nechtěně 
upustila na sníh kouzelný prášek. 
V tu samou chvíli se zvedl silný vítr a promíchal sníh 
s kouzelným práškem, který vdechl sněhulákovy život. 
Byl to takový mužik ze sněhu, který měl místo nosu mrkev, oči 
jako dva uhlíky. Místo rukou měl větve s pohyblivými prsty. Měl 
nohy ze sněhu a růžové trenky, měl pusu od ucha k uchu a pořád 
se smál ha ha ha. 
Rozhlédl se kolem sebe a široko daleko samý sníh. Napadlo ho, 
že si postaví ze sněhu dům. Viděl, že se mu dílo daří, a proto za-
čal stavět další stavby, které bylo vidět i dva kilometry daleko. 
Bylo to takové veliké sněhové království, které přilákalo pozor-
nost lidí z nedaleké vesnice. Mužík se s lidmi skamarádil a užíva-
li si království a radovánek, dokud sníh neroztál. 

Petr Pacek 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 Nika 

Petr P. 

 Nika 

 Sába 

  JAKÉ AKTIVITY NA SNĚHU SE TI LÍBÍ? 

MÁŠ RÁD/A ZIMU?  PROČ? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU JSI VYZKOUŠEL/A? 

KTERÉ AKTIVITY NA SNĚHU BY SIS PŘÁL/A VYZKOUŠET? 

Šimon 

Mirka 

Bobování, koulování.  

 Že sněží na Vánoce.  

Koulování. 

  Snowboarding 

Válet se ve sněhu, koulovat se. 

 Jezdit na bobech. 

 Bobovat, sáňkovat, koulovat. 

 Bobování a stavění sněhuláků. 

Bobování, sáňkování.  Lyžování Mirka 

Šimon 

Sába 

Petr P. 

Sába 

Mirka 

Šimon 

Postavit si hrad.  

 Petr P. 

 Nika 

  Anděla. 

Nika 

Mirka 

 Petr P. 

 Sába 

Jezdit na bruslích.  

Vyzkoušet si běžky.  

Nemám, protože nemám ráda zimu  

 Ano : není horko. 

 Trochu, už nejsem malý kluk. 

 Mam ráda zimu, protože můžu stavět sněhuláka, mám 

ráda zimu, je to jako v pohádce, ty stromy a domy. 

Ano mám, protože můžeme sáňkovat, stavit sněhuláka, koulovat se.  

Snowboard 

Šimon 
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ZAJÍMAVOSTI O NAŠEM TĚLE 

Mozek zhruba z 80 % tvoří voda, další podstat-
nou částí je krev. Nejsou v něm receptory bolesti, 
čili sám o sobě nebolí. 

  Nejsilnější kostí těla je kost stehenní, je odolnější 
než železobeton, který se používá na stavbách. 
Tato kost váží kolem jednoho kilogramu. Nejtvrdší 
hmotou v těle je sklovina. 

  Žaludeční kyselina je tak silná, že by rozpus-
tila i žiletku. Kdyby se žaludeční stěny pravi-
delně neobnovovaly, natrávila by i žaludek. 
Každý den jí žaludek vytvoří asi 2 litry. 

  Nehty nerostou stejně rychle – ty na rukou ros-
tou asi čtyřikrát rychleji než na nohou. Nejrychleji 
přitom roste nehet na prostředníčku a tato rychlost 
závisí na délce prstu – čím je prst delší, tím rych-
leji roste nehet. 

  Abychom mohli normálně fungovat, musí naše 
tělo mít energii. Základní metabolické funkce vyža-
dují tolik energie, jako dvě středně silné žárovky. 

  Nejsilnější sval našeho těla je žvýkací. V té 
souvislosti je zajímavé, že otisk jazyka je pro 
každého člověka stejně specifický jako otisk 
prstů. 

  Nos si je schopen pamatovat asi 50 tisíc pachů. 
Každý člověk má přitom zcela unikátní osobní pach, 
který není stejný ani u dvojčat. 

   Děti se smějí asi 300krát za den, dospělí 

jen 15–100krát. 

  Některé smysly jsou zvláštně propojené s 
ději v těle nebo kolem něj – například při hlu-
ku se nám rozšiřují zorničky, přejedení způ-
sobí zhoršení sluchu. 

   Čtvrtina kostí celého těla je v nohách – kon-

krétně v nártech. 

  Člověk za život vyprodukuje tolik slin, že by 
naplnil dva plavecké bazény.  

  Když se usmějete, zapojíte do akce 17 svalů. 
Když se chcete zamračit, musí jich být přes 
40. Při chůzi musíte aktivovat 200 svalů. 

  V našem těle je tolik železa, že by z něj byl asi 
deseticentimetrový hřebík. Je v něm tolik uhlíku, 
že by vystačil na osm tužek. 

  Až devadesát procent nemocí má na svědomí 
stres. Při něm se například také zvyšuje produk-
ce ušního mazu. 

  V těle je tolik tepen, žil a vlásečnic, že by 
natažené za sebe obkroužily naši planetu 
dvakrát. 

  Ženám tluče srdce rychleji, rychleji mrkají, mají 
lepší čich, jejich vlasy bývají až o polovinu tenčí 
než mužské. Ženské tělo spaluje pomaleji tuk. Že-
ny se dožívají vyššího věku než muži.  

  Lidské oko může rozlišit až 500 odstínů šedé barvy.  

  Za život sníme asi 30 tun potravin. Bez jídla 
lze vydržet 2–3 týdny, v extrémních případech 
až měsíc, bez pití jen 2–3 dny. Rekord výdrže 
bez spánku je 11 dní. 

   Počet snů odpovídá IQ – čím je vyšší, tím víc 
snů lidé mají. To, jestli půjde o zlé sny, lze ovlivnit 
i teplotou v ložnici. Čím chladněji v ní je, tím prý 
jsou sny méně příjemné. Průměrný sen přitom trvá 
jen pár vteřin. 

   Nejčastější zranění způsobené kosmeti-
kou je poranění oka řasenkou. 
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NAJDI  NA OBRÁZKU 6 ROZDÍLŮ  

VYBARVI OBRÁZKY 
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ZÁBAVNÁ MATEMATIKA PRO CELOU RODINU... 

VYBARVI OBRÁZEK, NAJDI KROKODÝLA 
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NĚCO PRO POBAVENÍ 


