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Jarní prázdniny v ZŠ Spořická 

               

Udělaly jsme průzkum v 5. A, kdo kde byl o jarních prázdninách. 

Máme pro Vás typy kam o příštích prázdninách! 

 

Někteří lidé zůstali doma. Většina ale jela na hory. Když nechcete 

jezdit někam daleko, doporučíme vám pohoří s nejvyšším vrcholem 

České republiky - Krkonoše. 

Tam najdete třeba Pec pod Sněžkou. 

 

Přijměte pozvání do zimních Krkonoš. Moderně vybavené lyžařské 

areály a romantika bíle zasněžených 

hor vás jistě okouzlí a zaujme. 

Nejvýznamnější horská oblast České 

republiky a Polska nabízí nejen 

všestranně vybavená lyžařská 

centra, ale samozřejmostí jsou i 

návazné služby od ubytování, 

stravování, občerstvení na tratích 



až po skiservisy a skibusy. Krkonoše jsou protkány sítí více než 600 

kilometrů lyžařských běžeckých stop s pravidelnou údržbou dle 

sněhových a klimatických podmínek. Závodní běžecké okruhy jsou 

upravovány každý den. Krkonošská magistrála protíná celé Krkonoše 

v délce 71 km. :-) 

 

Nebo můžete to jet do největšího pohoří České republiky. 

Dech se zatají nad nádherou šumavské přírody, až vystoupáte do 

čtyřicetimetrové výšky, 

jakou nabízí stezka 

v korunách stromů na 

Lipně. Výborné sněhové 

podmínky skiareálu Zadov 

lákají zkušené lyžaře, 

a nechybí ani škola pro 

začátečníky a děti. Nahoru se vyvezete lanovkou, rozhled do 

šumavské přírody vám nabídne originální rozhledna v nájezdové věži 

bývalého skokanského můstku. 

Běžkařské trasy upravené rolbou vedou 

přes Kvildu, Antýgl i Modravu a další 

oblíbená výletní místa. Na Kvildě se 

s dětmi stavte u výběhů s jeleny 

a rysem nebo u hřiště. Vystoupejte na 

Vítkův hrádek, vydejte se na 

Velhartice či majestátní hrad Kašperk. 

Zimu na Šumavě si nejlépe užijete 

v pohybu!  

  



Můžete jet i do Jeseníků. 

Jeseníky – to jsou 

strmé kopce a krásné 

výhledy do krajiny, 

kterým zima dodává 

svojí třpytivou 

peřinou jedinečné 

kouzlo. Praděd, 

nejvyšší hora Moravy, vám díky své výšce 1491 metru nabídne dech 

beroucí podívanou – přesto dýchejte hezky zhluboka. Třeba taková 

Karlova Studánka patří totiž mezi místa s nejčistším vzduchem 

v Evropě. Tyto nejvýše položené lázně v ČR navíc zdobí pohádkově 

malebná architektura. 

A pro milovníky zimních sportů jsou jesenické svahy a stráně rájem. 

Brázdí je nejen kilometry upravených sjezdovek, ale i běžkařských 

tras – troufnete si třeba na nejdrsnější hřebenovku u nás? Měří 

téměř 40 kilometrů. K lyžařským střediskům se dostanete kyvadlovou 

dopravou i speciálními skibusy. A sníh se tady drží dlouho do jara… 

Tyhle hory má zima prostě ráda! 
 

Varja Chusovitina a Marie Klemperová, 5. A 

 



Jazykolamy 
 

Každý z nás zná nějaký jazykolam. Jak se ale řeknou naše jazykolamy 

v jiné řeči? 
 

V češtině 

Třista třicet stříbrných stříkaček 

stříkalo přes tři sta třicet stříbrných střech     
 

V latině 

Syringes trecenti triginta argenteos 

multam pecuniam triginta tribus tectis 
 

V korejštině 
삼백 삼 주사기 
삼백 삼십 그루의은 지붕 위에 살포 
 

V ruštině 

Триста тридцать серебряных шприцев 

распыление более трехсот тридцати серебряных крыш 
 

V irštině 

Trí chéad agus tríocha steallairí airgid 

ag spraeáil os cionn trí chéad agus tríocha díon airgid 
 

Ve filipínštině 

Tatlong daan at tatlumpung pilak syringes 

pagsabog sa ibabaw ng tatlong daan at tatlumpung pilak na bubong 
 

V rumunštině 

Trei sute treizeci de seringi de argint 

scârțâind peste trei sute treizeci de acoperișuri de argint 
 

V dánštině  

Tre hundrede og tredive sølvsprøjter 

skrigende over tre hundrede og tredive sølvtak 
 

Kristýna Svobodová, 5. A 



Hádanky 
 

Na počátku je to černé, při použití je to rudé, 

na konci je to šedé. Co to je? 

 

 

 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to  

používají víc než ty. Co je to? 

 

 

 

Který pták má na konci abecedu? 

 

 

 

Když jsem v kamnech, rád mě míváš, 

když jsem na střeše, smutně se díváš. 

Co je to? 

 

 

 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté 

Co je to? 

 

 

 
 

Řešení: uhlí, tvoje jméno, vr-a-be-c, oheň, měsíc   
 

Varja Chusovitina, 5. A 

 

 



Hádanky pro chytré hlavy 

 

 
 

1. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem? 

2. Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá. 

3. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je? 

4. Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. 

5. Nejraději za pecí přikrčena líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na 

kořist číhá. 

6. Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: 

„Jsou to květy…… 

7. Kolik musí být ve skupině lidí, aby se určitě alespoň dva z nich 

narodili ve stejném měsíci? 

Tak co, bylo to pro vás těžké??? 

 

Řešení: 1.řeka, 2.vítr, 3.tvé jméno, 4.strom, 5.kočka, 6.podbělu, 7. Je potřeba, aby ve skupině bylo alespoň 13 lidí. Když 

jich bude 12 a méně, může se každý z nich narodit v jiném měsíci. 
  
Bára Majerová, 5. A 



Bělozubka šedá 

Čeleď: rejskovití 

Řád: hmyzožravci 
 

Drobná bělozubka šedá patří k nejmenším savcům žijícím v Česku. 

Aktivní je hlavně v noci, kdy se vydává na lov. Živí se drobnými 

bezobratlými a poradí si i s poměrně velkou kořistí. Nejčastěji se 

vyskytuje v zahradách a blízko staveb. Žije skrytě, v zimě nespí, 

ovšem její hmotnost se v tu dobu výrazně snižuje. 

Známé jsou karavany, v nichž za sebou samice vede svá mláďata při 

cestě za potravou nebo do úkrytu. 

 

 

Varja Chusovitina, 5. A 



Fretka 

 

Fretka domácí nebo jen fretka je šelma z čeledi lasicovitých. Fretka 

byla domestikována z tchoře tmavého, ačkoliv původně se vědci 

domnívali, že z tchoře stepního. Je to jediná domestikovaná kunovitá 

šelma. 

 

Vědecký název: Mustela putorius 

furo 

Délka života: 6 – 10 let 

Hmotnost: 0,7 – 2 kg 

Délka březosti: 42 dní 

Denní množství spánku: 14 – 

18 hodin 

Délka: 38 cm (bez ocasu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varja Chusovitina, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 


