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Daniel Mareta na Logické olympiádě  

 Náš žák 5. ročníku se dne 3. 11. 2017 účastnil krajského kola Logické olympiády 

v kategorii A (2. - 5. ročník ZŠ), kde obsadil 2. místo a postoupil do republikového kola,  

které se konalo 27. 11. 2017 v Míčovně Pražského hradu. Právě v tomto slavnostním finále 

celé soutěže se Daniel umístil na neuvěřitelném 3. místě! 

 Co je to Logická olympiáda? Soutěž pořádaná Mensou České republiky, založena     

na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde 

naučené znalosti ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická 

olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná 

o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického 

uvažování.  

 Bezpochyby musíme Danielu Maretovi pogratulovat a poděkovat za reprezentaci 

školy. 
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Co děláme ve volném čase? 

Žáci 3. ročníku (13 žáků) vymysleli otázky a provedli mezi sebou anketu na téma,  

co dělají ve svém volném čase. V tabulce jsou zaznamenány jejich odpovědi. 

Otázka Odpověď ANO Odpověď NE 

  1. Maluješ si? 11  1 

  2. Běháš? 11  1 

  3. Vyrábíš něco? 10  2 

  4. Hraješ na hudební nástroj?  3  9 

  5. Hraješ si s auty?  9  3 

  6. Čteš si?  1 11 

  7. Chodíš do sportovního kroužku?  6  6 

  8. Jezdíš na kole? 12  0 

  9. Chodíš na houby?   6  6 

10. Hraješ si venku? 12  0 

11. Hraješ hry na PC, mobilu, tabletu, elektronických 

zařízeních? 

12  0 

12. Staráš se o nějaké zvíře? 10  2 

 

Naši páťáci a dopravní výchova 

Nehoda - Vilém Dvořák, Tomáš Dinaj Cyklista – Jakub Knop 

 

 

 

 

Pozor, nespadni!↑ 

Eliška Perdulová, 

Natálie Doleželová 

 

        Doprava - Rebeka Košutová, Petra Kubánková →   
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                          Autor 

 

 

 

 

Podzimní neštěstí   ↑ Japonský ZERO, Halloween → 

Valerie Müller, 3. ročník   Jakub Knop, 5. ročník 

 

Knihovna, Sabina Šugarová, 1. ročník 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrněná želva, Jakub Knop, 5. ročník        Anglické divadlo, Vojtěch Cigler, 1. ročník 

 

 

Halloween 

Jakub Knop, 5. ročník  
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Návštěva zoologické zahrady, Daniel Mareta, 5. ročník 

Navštívil jsem ZOO ve Dvoře Králové. Velice se mi tam líbilo.  

Bydleli jsme ve stanu v korunách stromů. V ZOO jsem viděl hodně zvířat,  

např. lva afrického, buvola kaferského, nosorožce dvourohého.  

 

 

Nebezpečná hudba - Vilém Dvořák, 5. ročník 

Jednoho dne jel Pepa do školy na kole, poslouchal hudbu a jel po zadním kole.  

Na kruhovém objezdu nedával pozor, protože se předváděl. Do Pepy vrazilo auto. Pepovi 

zavolala záchranku stará babička, která jela z Kauflandu. Měl zlomenou ruku a pár odřenin. 

Už je v pohodě a ví, že cestou do školy se nemá předvádět a poslouchat hudbu, ale má dávat 

pozor na cestu. 

 

 

Nebezpečná hudba - Tomáš Dinaj, 5. ročník 

Je pondělí a Pepa jede na kole do školy. Při jízdě poslouchal MP3. Když chtěl odbočit, 

nedával pozor a narazil do protijedoucího auta. Auto jelo velkou rychlostí a srazilo Pepu. 

„Aúú!“ ozvalo se po nárazu. Při srážce s autem upadl řidič do bezvědomí. Kolem jela babička 

z obchodu a zahlédla ležícího Pepu s otevřenou zlomeninou. Babička vzala mobil a zavolala 

záchranku. Přijela sanitka, která Pepu i řidiče odvezla do nemocnice. Za týden se Pepa 

uzdravil a šel do školy. 

 

 

Cesta do parku - Daniel Hýža, 5. ročník 

10. 4. 1998 se Pepa rozhodl jet na kole do městského parku, ale aby se tam dostal, 

musel přejet křižovatku. Když ji přejížděl, srazilo ho rychle jedoucí auto. Jedna stará paní 

zavolala okamžitě sanitku. Po dvou minutách přijela záchranka a zjistilo se, že si Pepa zlomil 

ruku a z kola uletěl kus železa, které prorazilo přední sklo auta. Nakonec všechno dobře 

dopadlo. Pepovi se za dva měsíce ruka uzdravila a auto se opravilo. 
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Tříděním papíru si pomáháme navzájem. 

Papír je základní surovinou, která se nejvíce používá při výuce. I když žijeme v době 

počítačů, spotřeba papíru neustále roste. Na jednoho obyvatele České republiky připadá ročně 

spotřeba kolem 150 kg papíru. Jen za posledních 12 let se v Česku recyklovalo tolik 

obalového odpadu, kolik činí objem poloviny hory Říp. Podle hrubých propočtů se díky 

třídění ročně ušetří zhruba 23 kilometrů čtverečních české přírody. 

 

Víte, jaký papír se může a má sbírat a který ne? Pro ty z vás, kteří si nejsou úplně jistí, je tady 

malá nápověda… 

Klidně sbírejte: 

- noviny, časopisy, reklamní letáky 

- knihy, katalogy 

- sešity, kancelářské papíry, dopisní obálky 

- krabice (vždy sešlápnuté), lepenku, kartony, balicí papír, papírové tapety 

- obaly od potravin (např. sáčky od mouky, cukru, krabičky od čokolády atd.) 

- jízdenky, účtenky, papírové etikety apod. 

 

Rozhodně vynechejte: 

- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír 

- papír s povrchovou úpravou (voskovaný, křídový, zalaminovaný) 

- tapety zašpiněné od lepidla 

- použité plenky, mokré nebo vlhké papírové utěrky a hygienické potřeby 

- plata od vajec, která nemají recyklační značku 
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 Floriánek se tentokrát rozhodl vyzpovídat několik chovatelů, které spojuje jediný druh 

zvířátka: MORČE! Na otázky odpovídaly chovatelky Adéla Hanzlíková z Plzně a Anna 

Hamouzová z Lužné u Rakovníka, zatímco Lucie Švandová z Ústí nad Labem se rozpovídala 

o tom, jak probíhají výstavy morčátek. Chovatel Leoš Svoboda z Hluboké nad Vltavou se 

s Floriánkem podělil především o fotografie, které poskytla také Lucie Švandová. 

Paní Adélo, proč jste se rozhodla chovat právě morčata? 

Vybrala jsem si je, protože to jsou krásná stvoření s klidnou povahou. Jejich chov 

navíc není náročný. 

Nenáročnost potvrdila i paní Anna: Opravdu to jsou nenáročná zvířátka. Mohou žít celoročně 

v domě, ale také venku. Musí na to prostředí být ovšem zvyklá odmalička. V zimě je třeba 

navíc často doplňovat seno, aby se do něj morčátka mohla zachumlat jako do deky. Výjimku 

tvoří pouze tzv. skinny morče, které je bez chlupů, takže musí být chováno doma celoročně. 

Hodí se však i pro alergiky. 

 

Dámy, co morče potřebuje k životu a čím by ho majitel měl krmit? 

Adéla Hanzlíková: Asi se shodneme, že morče potřebuje především majitelovu lásku, pak 

samozřejmě misku s krmením, napáječku či misku s vodou, domeček, kámen nebo větvičky 

k obrušování zubů a jesličky se senem.  

Anna Hamouzová: Ano, seno je – jak jsem už říkala – nutné. Jde o hlavní složku potravy 

morčat. Dále je taky nezbytná zelenina, která je zdrojem vitamínu C. Ten si totiž morčata 

neumí vytvořit v těle, stejně jako lidé. Oproti tomu třeba psi vitamín C v potravě přijímat 

nemusí, protože se v jejich těle vytváří sám. Morče by také mělo mít parťáka – druhé morče, 

neboť je to velmi komunikativní zvíře. Jen výjimečně se stane, že se morče se svým 

spolubydlícím nesnese. 
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Jak by mělo vypadat bydlení pro morčátko, pokud by mělo žít v domácnosti? 

Anna Hamouzová: Rozměry dna klece či boxu by měly být minimálně 85 x 65 centimetrů  

a bydlení by mělo stát na klidném místě, kde je většinu dne stín. 

Paní Lucie, jak probíhají výstavy morčátek? 

 Probíhají vlastně skoro stejně jako výstavy psů či koček, u stolu sedí posuzovatel  

a s ním také člověk, který zapisuje body. Majitel si svoje morče přinese k posuzovateli a čeká 

do té doby, dokud posuzovatel neprohlídne stav morčete: stavbu těla i jeho psychiku, zda se 

zvířátko nebojí nebo neútočí. Hodnotí se oči, zuby, srst (kůže) i drápky. Ke každé z těchto věcí 

se rozdá určitý počet bodů, které stanoví posuzovatel. Výstava končí vyhlášením tří nejlepších 

morčátek a předáním pohárů, medailí a diplomů. 
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Žáci 5. ročníku psali říkanku, báseň se slovy, které mají slabiku „DU“.  

Tomáš Dinaj 

Dudek dudá nad Dunajem. Dudy dudají též. 

Dudek se dusí, duch mu pomůže, dusík za to nemůže. 

Dudlon drahý dukát je, v Dubaji se nachází.    Nikola Bočková 

         Dudek zpívá, 

Daniel Mareta       sokol pláče, 

Dudek zvaný Pepík,       Lenka dýchá, 

dudá do dud dusík.       Dunaj teče. 

Dudá strašně moc,        Duch lesa melodii hraje, 

dudal celou noc.        člověk si po Dunaji pluje. 

 

 

Osmisměrka - Matyáš Straka, 3. ročník 

Vyškrtej slova: česnek, paprika, ředkev, brokolice, cibule, rajče, okurka, mrkev, lilek.  

 

Další druh zeleniny objevíš, když zleva doprava, od shora dolů spočítáš nevyškrtaná písmena 

a zapíšeš 2, 5, 8, 14, 17, 22, 26 písmeno. Co víš o zelenině, která ti vyšla v tajence?  

 

B A K I R P A P L 

V R A N M R K O E 

E Á O T Ě D R K L 

K Č Ř K R Š L U U 

R Y E A O I T R B 

M V J S L L Č K I 

K Č V E N Á I A C 

E U K O Č E Č C O 

V E K D E Ř  K K E 
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Křížovka - Nikola Bočková, 5. ročník 

Slova přelož do anglického jazyka: 

1. Domov, 2. Opice, 3. Pravda, 4. Had, 5. Slon 

    

 

  

1.     

2. 

3. 

4. 

5. 
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Je důležité pamatovat si důležitá telefonní čísla! 

Uvědom si, že každé číslo připomíná nějaký obrázek a tobě stačí znát pouze tři! 

Pouze pokud potřebuješ více typů pomoci dohromady, volej na číslo: 112. 
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