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Konec prázdnin a začátek nového školního roku si mů-
žeš spestřit těmito čiperkovskými soutěžemi.

  Křížovka Angličtina                str. 4
  Obrázky z obrazců                  str. 19

  Křížovka: Řečtí bohové skutečně sídlí na hoře 
Olymp. Za znalost antických bájí Čiperka tentokrát 
odmění těchto 5 luštitelů: Jan Pinc (9 let), Petra Nicol 
Holasová (9 let), Kateřina Rybenská (14 let), Natálie Hlu-
binková (6,5 roku), Šárka Drtinová (11 let).

  Lochneska: V redakci to chvilku vypadalo jako na 
srazu vodních příšer. Nejzajímavější lochnesky Čiperko-
vi namalovali: Lukáš Jaroš (9 let), Jiří Novák (9 let), Adéla 
Kotálová (8 let), Zuzana Kolková (4 roky), Ondřej Kselík 
(7 let).

  Prázdninový kvíz: Jak už Čiperka přiznal v úvodním 
pozdravu, trochu si s vámi zažertoval. A vyšlo mu to do 
puntíku. Odpověď „čusopis Čiperka, Berlín“ nepřišla 
ani jedna. Ovšem tajenek „časopis Čiperka, Berlín“ 
dorazily spousty. Z těchto odpovědí se štěstí usmálo na 
následující pětici cestovatelů: Jan Kozojed (6 let), Max 
Blumentritt (9 let), Zdeňka Cagášková (7 let), Monika 
Zpěváková (8 let), Daniel Drda (7 let).

Soutěže o ceny

Co znamenají symboly u článků?

Tohle zvládnou i nejmenší
Čiperkové a Čiperky.

Pro větší kamarády.

Čiperka doporučuje pomoc
dospěláků.

Ahoj holky, ahoj kluci, 

vymeťte pavouky ze školních tašek, z penálů vyhá-
zejte rozlámané tužky a pastelky, nadepište si nové 
sešity, zabalte učebnice.
Prázdniny pomalu končí a před vámi je zase úžasné 
desetiměsíční dobrodružství naplněné objevováním 
a poznáváním nových věcí. Vždycky jsem vám závi-
děl, co všechno se ve škole naučíte, s kolika kamará-
dy se tam potkáte. Proto jsem do školy také zamířil. 
Pouze na tři dny, protože musím objíždět republiku 
se skákacím domečkem, chystat další čísla časopisu 
a vymýšlet pro vás další soutěže. Ty tři dny, které jsem 
ve škole strávil, mě nadchly! Spousty jsem se toho do-
zvěděl a naučil. Například, že je důležité nenechat se 
nachytat, zmást se a vždy si stát za svou odpovědí. 
Schválně, když se vás teď zeptám, do kolikátého pa-
tra Eiffelovky můžete vyjít po schodech, určitě mi 
odpovíte, že do druhého. A vidíte, v prázdninovém 
kvízu se mi podařilo vás nachytat. Tam jste vesele od-
povídali, že do třetího, prostě jenom proto, že se vám 
písmenko A lépe líbilo v tajence. Správně vám však 
mělo vyjít slovo ČUSOPIS, a ne ČASOPIS. V redakci 
se na mě za tu čertovinu zlobili, ale já jsem tvrdil, že 
na chyták určitě přijdete. Spletl jsem se. Naštěstí jsem 
musel slíbit, jednak že už to nikdy neudělám, jednak 
že přijmu i odpověď se slovem ČASOPIS.

Krásný start nového školního roku vám přeje váš 
kamarád-uličník veverčák Čiperka.

POZOR!
Elektronickou verzi Čiperky
naleznete i na internetových
stránkách www.coopclub.cz
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Svůj školní rozjezd začal Čiperka výtvarnou výchovou. Kreslení má rád, ty jistě taky, takže následující úkoly pro tebe 
budou hračkou.
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 Podle vzoru překresli obrázky, síť ti v tom pomůže. Pak je vybarvi.

 Dokresli druhou polovinu obrázku.

Pondelí — 1. hodina:

Výtvarná výchova
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Na hodině angličtiny se Čiperka s kamarády věnoval křížovce. Pochopitelně v angličtině. Našemu veverčákovi
tajenka vyšla. Jak jsi na tom ty? Doplň správné anglické názvy předmětů. Tajenku pošli do 30. září 2014 na adre-
su: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou adresu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku 
nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – křížovka“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk.

Anglický jazyk

1

2

4

6

Pondelí — 2. hodina:

5

3



Matematiku si Čiperka vyloženě užíval. Týkala se totiž hub a stromů, a to je pro každou veverku to pravé. Jak si 
s porovnáváním hub a s počítáním listů poradíš ty? 

Matematika

  Porovnej velikost jednotlivých hub. Doplň správně <, >, =.

  V tomto úkolu musíš houby spočítat
      a správně doplnit <, >, =.

  Spočítej listy a výsledky
      zapiš do tabulky.

5

Pondelí — 3. hodina:
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  Označ města z písniček v mapě. Puntíky ti pomůžou.

Kolíne, Kolíne
Běží liška k Táboru
Mordyje, tyhle Klatovy
Kladno, to je to město
Nejlepší holky jsou od Vlachova Březí
Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína
Rožnovské hodiny

  Máš hotovo? Tak se pokus spojit každé město s řekou, která jím protéká.
     Ve dvou městech mají však jen potoky!

Pondelí — 4. hodina:

Na vlastivědu se Čiperka moc těšil. Cestování se mu líbí. Tohle bylo navíc spojeno s písničkami.

Kolín

Tábor

Klatovy

Kladno

Vlachovo Březí

Jičín
Rožnov pod Radhoštěm

Lužnice

Úhlava
Dřetovický a Lidický potok

Libotyňský potok
Rožnovská Bečva

Cidlina

Labe

Vlastivěda

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Praha
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  Jeden název stromu ti zbyl. Nakresli 
k němu list. Napovíme, že tento zvláštní 
list už jsi při dnešním vyučování viděl.

  Do tabulky dopiš název plodu
i stromu, na kterém daný plod roste.

Poslední pondělní hodina trochu navazovala na matematiku. Týkala se přírody a Čiperka si při ní ověřil, jak zná listy
a plody různých stromů.

  S těmito listy ses setkal již v matematice. Dokážeš ke každému přiřadit správný název stromu?

Po této hodině byl Čiperka už docela una-
vený. Naštěstí pondělní vyučování právě 
končilo, šlo se domů, tam si veverčák pře-
četl další z českých pověstí. A těšil se, co se 
naučí v úterý. 

Přírodověda
Pondelí — 5. hodina:

Dřetovický a Lidický potok

plod strom

lípa

dub

javor

bříza
jírovec akát

jinan

Konec
vyučování!
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Toulky po českých pověstech

O statečném Bivojovi
dyž zase po čase přijely Kazi a Teta navštívit svou sestru Libuši, našly ji zamlklou a ustaranou. Kněž-
na se sestrám svěřila, že už několik měsíců žije celé široké okolí ve strachu z mohutného divočáka. 
Kanec pustoší pole, rozdupává úrodu, boří ohrady. Svými mohutnými kly drásá dobytek i lovecké 

koně. 
Řada udatných bojovníků už se na zvíře vypravila, ale kňour vždy vyvázl bez jediného škrábnutí, zato však sám 
několik mužů vážně zranil. Lidé si nejsou jisti svými životy ani na polích, ani doma ve svých staveních.
Sestry sklesle seděly a myslely na ubohé rolníky trpící útoky zvířecího zabijáka.

Vtom se z pod hradu ozval mohutný hlahol, jásání a prozpěvování. Sestry vykoukly z okna 
a viděly, jak se k bráně blíží zástup lidí v čele se statným mladíkem nesoucím přes 

rameno ohromný pytel.
Kněžny seběhly na nádvoří, kde se mezitím průvod zastavil a obestoupil 

silného vladyku s podivným vakem na zádech. 
Libuše si až nyní všimla, že to není žádný pytel, ale mohutné zmítající 

se štětinaté zvíře budící hrůzu.
Z davu už se také ozývaly radostné výkřiky: „Bivoj přemohl kance 

-zabijáka! Bivoj nás zachránil před běsnícím monstrem! Sláva Bi-
vojovi! Sláva Bivojovi!“
Vladyka Bivoj se pyšně a sebevědomě rozhlédl po jásajících ves-
ničanech. Muži si připravovali kopí a dýky, že vraždícího divočá-
ka dorazí, ale Bivoj je zadržel: „Ne! Já jsem 
se mu neohroženě postavil. Já jsem 

ho v boji přemohl. Já jsem ho do-
nesl našim milostivým kněžnám 

na Vyšehrad. Já mám tedy právo 
zasadit mu poslední ránu.“

Po těchto slovech se silák nade-
chl, oběma rukama pevně uchopil 

řvoucí zvíře a mrštil jím o zem. Kňour 
se otřeseně zmítal v prachu nádvoří. 

V davu to vyděšeně zašumělo, když se štětináč 
postavil a očima podlitýma krví se rozhlížel na všechny strany. 
Jakmile jeho pohled padl na Bivoje, zařval, až uši zaléhaly a listí ze 
stromů padalo, a vyrazil. V jeho prasečích očkách byla smrt. Bivoj 
se klidným zrakem díval na přibližující se monstrum. V pravé ruce 
pevně svíral dýku. Když už byl divočák na dva kroky od něj, po-
zvedl zbraň. V okamžiku, kdy se kanec odrazil ke skoku, vnořil mu 
dýku až po rukojeť do štětinatého těla.
Zvíře ve vzduchu ztuhlo, naposledy zařvalo, zachroptělo a padlo 
mrtvé k zemi.
Nádvořím zaburácel radostný jásot. Lidé se sypali na Bivoje, objí-
mali ho, potřásali mu rukou, provolávali slávu. Libuše na jeho po-
čest nechala přichystat velkolepý hodokvas, na kterém Bivoj stále 
dokola líčil, jak divé zvíře zdolal.
Na konci hostiny Libuše před všemi udatnému Bivojovi poděkovala 
a vyhlásila, že každý rok se v tento den bude na Vyšehradě konat osla-
va na Bivojovu počest. Pak před siláka předstoupila uzardělá Libušina 
sestra a připjala mu bohatě zdobený a stříbrem vykládaný pás na důkaz díků.



Úkoly pro děti:
1. Se kterou z Libušiných sester se Bivoj oženil?
2. Vybarvi obrázky.
3. Zakroužkuj, které ze stop patří divokému praseti.
4. Obtáhni a vybarvi následující obrázek. 
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Řešení úkolů najdeš na straně 23.

1

2 3 4 5

Bivoj, který se bez sebemenšího zachvění postavil zabijáckému kanci, teď 
rozechvěle stál před krásnou kněžnou a kolena se mu podlamovala.
Jak kněžna Libuše slíbila, tak se také stalo. Za rok se na Vyšehradě 
opravdu konala bohatá hostina na Bivojovu počest. Při té příležitosti 
se Bivoj oženil s Libušinou sestrou. 



Český jazyk
Protože si Čiperka doma četl pověsti, moc se na hodinu českého jazyka těšil. A ty jistě také.

  Doplň do slov správně i/í, y/ý, s, z. Podle legendy obrázek vybarvi.
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Úterý — 1. hodina:
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Vlastivěda
Z českého jazyka přešel Čiperka plynule do vlastivědy. První úkol měl s češtinou hodně společného. V tom druhém 

se vydal na toulky po světových hlavních městech. A protože v minulém čísle časopisu jsi s Čiperkou prožil jeho

velkou prázdninovou cestu, zvládneš tuto hodinu levou zadní. Pardon, tu používá Čiperka. Tedy levou přední.

  V následujících větách jsou ukrytá česká města. Najdeš je? 

  Učitel četl známky z diktátu.

  Řekni, jestli to myšlení nebolí.

  Berou nám naše hračky.

  Hloupí se k hlouposti nepřiznají.

  Jeho sok o lovu mamutů nic nevěděl.

Úterý — 2. hodina:

  Vybarvi vždy stejnou barvou políčko s názvem státu a políčko s názvem jeho hlavního města.
     Co patří do prázdného políčka?

Francie Peking Ottawa Japonsko

Berlín Rusko Řím

Austrálie Německo Paříž Čína

Portugalsko Káhira Slovensko Lisabon

USA Moskva Tokio Itálie

Bratislava Kanada Canberra Egypt

Řešení úkolů najdeš na straně 23.



Písničky Čiperka opravdu miluje. Zpívá si od rána do večera. Nemá-li po ruce žádný hudební nástroj, klidně hraje 
i na borovicové šišky. To ty ale nemusíš. Čeká na tebe hned několik nástrojů, jen je musíš dokreslit, dovybarvit a po-
jmenovat.
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Hudební výchova
Úterý — 3. hodina:

  A teď obráceně. Nakresli triangl, činely, buben. Do okénka pak dopiš, do které skupiny nástrojů tyto
     tři patří.

Řešení úkolů najdeš na straně 23.
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I když začala matematika, jdeme na ryby! Ale počítání se při rybaření budeme také věnovat.

matematika
Úterý — 4. hodina:

  Vypočítej příklady. Spoj každou rybku se správným háčkem. Barva splávku ti napoví, jak rybu vybarvit.

  Skvěle, násobit umíš. Teď si vyzkoušej dělení. Úkol je jednoduchý – vypočítej a vybarvi.
     Čiperka ti drží palce.
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žlutá

oranžová

červená

tmavě 
modrá

světle 
modrá

tmavě
zelená

světle
zelená
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Přírodověda u starších kamarádů se netýkala ani tak přírody, jako spíše rodiny a rodinných vztahů. Ale protože 
i zvířátka mají svou rodinu, Čiperka vše zvládl. A co ty?

Nápověda: Václav IV., Blanka z Valois, Jindřich VII. Lucemburský, Guta Habsburská, Alžběta Pomořanská, Rudolf I. 
Habsburský, Anna Falcká, Anna Lucemburská, Zikmund Lucemburský, Přemysl Otakar II., Anna Svídnická

Přírodověda
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Úterý — 5. hodina:

  Podívej se na rodokmen slavného kouzelníka Harryho Pottera. Pokus se do následujících vět doplnit
      chybějící údaje.

  To byl rodokmen vymyšlené kouzelnické rodiny. Teď něco ze skutečné historie. Najdi si v knížce nebo 
na internetu rodokmen českého krále Karla IV. Doplň do vět správné údaje. Můžeš použít i naši nápovědu.

Ginny je   Harryho Pottera.
Lily Lenka je   Jamese Pottera.
James Sirius je   Lily Lenky.
Lily je   Lily Lenky.
Albus Severus je   Harryho Pottera.
Harry je   Lily Potterové.
James Sirius a Albus Severus jsou   .
Dcera Harryho Pottera se jmenuje   .
Harry a Ginny jsou           Lily Lenky.
James je   Ginny Potterové.
Ginny je   Lily Potterové.

Babička z matčiny strany se jmenuje    .
Dědeček z otcovy strany se jmenuje    .
Pradědečkové z matčiny strany byli (2 jména)           a                .
Manželkami Karla IV. byly (4 jména)   ,   ,   a  .
Jména Karlových synů, pozdějších českých králů, jsou    a    .
Jméno Karlovy dcery, budoucí anglické královny, je      .

Řešení úkolů najdeš na straně 23.

James Potter

Harry Potter

Lily Evansová

Ginny Weasleyová

James Sirius Albus Severus Lily Lenka



Předchozí hodina byla náročná. Naštěstí teď na tebe i na Čiperku čeká už jen vyrábění rozvrhu při pracovních
činnostech, a pak už se jde domů.

Úterní škola skončila. Čiperka chvátá domů, aby si přečetl další díl svého
oblíbeného komiksu.

Co budeš potřebovat:
  tvrdší papír    lepidlo    nůžky    pastelky

Jdeme na to:
Rozvrh podlep tvrdším papírem a vystřihni. Vybarvi obrázek. Doplň své jméno, třídu a rozvrh na jednotlivé dny.
Pak už jen přehni v naznačeném místě, a rozvrh je hotový.

Pracovní činnosti
Úterý — 6. hodina:

Konec
vyučování!

ROZVRH HODIN

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Jméno:                                          Třída:

1 2 3 4 5 6
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Zelenou řeku začaroval
černokněžník.

Vrbinka měla ráda
pána této jeskyně.

Žila tam
víla Vrbinka.

Ještě si vzpomínáte? Skřítek Neposeda neposlechl pana učitele v jeskyni Čarodějka, dělal neplechu, a zůs-
tal uvězněný za velkou hradbou krápníků. Nemohl se vrátit domů s ostatními spolužáky. Jeho kamarád Bu-
ližník, skřítek z Černých skal, se ale rozhodl, že se vypraví pro modrý mech od Zelené řeky, který by Neposedu zachránil.

To Buližníkovi stačilo. Netopýr – zakletý pán jeskyně – mu prozradil, kudy se k Zelené řece dostane. Ale musí vyzrát nad 
Vzteklou kočku a Červenou rybu, které modrý mech hlídají. Vydal se na cestu.

O Neposedovi
  a jeho kamarádech

A proč?

3. díl

Chtěl si ji vzít
za ženu, že?

Co se s nimi
stalo?

Z víly udělal
modrý mech.

A ze mne
netopýra.

Uff,
to mi vyhládlo.

Tak si dej
svačinu.

Dobrý nápad.

Nemáš sýr?
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Vybarvi si nový komiks.

Mám a dám
ti kousek.

Ještě pár temp
a jsem tam.

Nedala by sis?

Pomoc!

Mám modrý
mech!

Stůj!
Ani krok dál!

Rozvzteklím se,
poprskám tě a zmizíš.

A když půjdu?

Že mě
nechytíš?

Díky, půjdu s tebou
a pomohu ti!

To budu mít
dobrou večeři.

Hmm,
vypadá dobře!

Já rybu odlákám!

Nasedej,
letíme!

Jak Vzteklá kočka viděla myš, jako každá kočka se za ní rozběhla. A Buližník mohl jít dál. Za chvíli byl  u Zelené řeky. Fuj, ta ale měla
jedovatou barvu. Modrý mech rostl na druhém břehu. Buližníkovi se do vody nechtělo, ale co by neudělal pro kamaráda. Jenže ...

Netopýr byl ten začarovaný pán jeskyně, ve které byl uvězněný Neposeda. Přiletěl Buližníkovi k Zelené řece na pomoc. Když přistáli v jeskyni 
Čarodějka, netopýr se proměnil v mladého muže a z modrého mechu vstala jeho nevěsta, víla Vrbinka. Hradba z krápníků zmizela a Neposeda 

se s Buližníkem vydali k domovu. 
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Poslední den, který veverčák stráví ve škole se svými kamarády. Začíná se opět českým jazykem, a hlavně
pohádkami. Ty má Čiperka moc rád.

Znáš veršovanou Karkulku od Františka Hrubína? Určitě ano. Doplň tedy vynechaná slova. Do kroužků zapiš,
kdo právě mluví – jestli Karkulka (K), nebo vlk (V).

František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek

streda – 1. hodina:Český jazyk
  Podle obrázků vyprávěj známou pohádku.

 Kam, Karkulko malá, kam?

 Chodím                    sem a tam.
        Co ty, vlku, tady chceš?

 Sháním na zub kousek trávy, 
         po trávě se dobře tráví.

 Vlku, vlku, to je lež,
         vlci trávu nejedí!

 To                                    nevědí!

 Vědí, pane vlku, vědí,
         ale odkud, nepovědí.
         Náš pes také trávu nejí,
                              on má nejraději.

 Já jsem vlk, a ne pes,

         budu-li chtít, sežeru tě!

 Trávu si jez, máš-li chutě,
         je jí plný les!

 Copak máš v tom košíčku?

 Bábovku a                              .

 A kam neseš ten košíček?

 Babičce k svátku jej nesu.
         Už jsem přešla sedm lesů,
         bydlí tamhle – kousíček.

 Chceš-li, já tě doprovodím.

 I ne! Ráda sama chodím.

 Čímpak je tvůj                              ?

 Hádej! Dělá ohýnek.
         Ten ohýnek rudě šlehne,
         kam dopadne, nic se nehne.
         Tatínek je                                    .

 Aha, to je jiná věc.
        A kdepak je v tuto chvíli?

 Kousek odtud                          střílí,
        tamhle u těch velkých stromů.
        Počkej na něj chviličku!

 Už nemám čas, musím domů.
        A pozdravuj                                   !

Řešení úkolů najdeš na straně 23.



streda — 2. hodina:

Před angličtinou si Čiperka odpočinul při hodině výtvarné 
výchovy. I když i tady musel tentokrát řešit zapeklité úkoly.

  Vybarvi obrázek podle zadání.

Výtvarná výchova

Obrázky

  Podívej, co všechno dokázal Čiperka nakreslit jen za pomoci těchto symbolů:
     Spočítej, kolik jednotlivých tvarů pro obrázky použil.

Nenech se zahanbit a nakresli 3 další obrázky. Použít však můžeš pouze geometrické ob-
razce – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh a půlkruh. Pokud se ti to povede, pošli nám své 
výtvory na adresu: DELEX, Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň nebo na e-mailovou ad-
resu: coopclub@coopclub.cz. Na obálku nebo do předmětu zprávy napiš „Čiperka – ob-
rázky“. Nezapomeň připojit své jméno, adresu a věk. Na tvé výtvory se těšíme do 30. září 
2014. 
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streda — 3. hodina:

Anglický jazyk
Tenhle úkol je opravdu snadný. Také se Čiperkovi na angličtině moc líbilo. Do prázdných políček dopiš správná 
anglická slovíčka. Za odměnu si pak obrázek dovybarvi.

učitel:

tabule:

židle:

žák:

školní taška:

pravítko:

učebnice:



streda — 4. hodina:

Hudební výchova
Čiperka si prozpěvoval už při plnění úkolu z angličtiny. Přes přestávku se prozpíval až na hodinu hudební výchovy. 
Čekaly ho tam noty. Znáš je?
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  Do notové osnovy nakresli basový klíč, notu celou, notu čtvrťovou a notu půlovou.

  Do třetí notové osnovy zapiš celou stupnici C dur složenou z půlových not.

  Vzor houslového klíče nejprve několikrát obtáhni, abys jej pořádně natrénoval. Pak jej zkus sám.

  Najdi 3 rozdíly v těchto notových zápisech.

C C CG7F

C G CG7F
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Poslední hodina, kterou Čiperka ve škole strávil. Na pracovní činnosti dorazila Čiperkova kamarádka klaunka
Pepina a naučila děti, jak si mohou z jednoho balónku vytvořit pejska.

Čiperka se rozloučil s kamarády a pelášil domů. Pro něj škola skončila. Musí se opět věnovat vymýšlení dalšího
časopisu, také spolu se skákacím domečkem objíždět republiku a připravovat pro vás veselá odpoledne u prodejen 
COOPu. Možná se tam někde spolu potkáte.

Pracovní činnosti
streda — 5. hodina:

Co budeš potřebovat:
  dlouhý balónek   pumpičku

Jdeme na to:
  Balonek nafoukni (na konci nech asi 5 cm nenafouknutých – budoucí ocásek) a zauzluj.

  Kroucením vytvoř 3 stejně velké buřtíky. Pozor, musíš je stále přidržovat, aby se ti nerozmotaly.

  První buřtík nech volný, tvoří pejskův čumáček. Zbylé dva zatoč dohromady, vzniknou tak ouška. 

  Teď vytvoř další tři buřtíky, trochu delší než ty předchozí. 

  První delší buřtík nech volný, je to pejskův krk. Zbylé dva zase zatoč, vytvoříš přední nožičky. 

  Nyní vytvoř pomocí jednoho delšího buřtíku tělíčko.

  Z nafouknutého zbytku balónku zkruť dva stejné buřtíky a stoč je dohromady. Vzniknou zadní nožičky.

  Zároveň se stlačený vzduch přesunul do nenafouknuté části a vytvaroval ocásek. 

  Hurá! Pejsek je hotový.

Konec
vyučování!

1 2
3

4

5 6

7



 

Řešení úkolů
Str. 6 – Vlastivěda: 1 – Kolín, 2 – Jičín , 3 – Rožnov pod Radhoštěm, 4 – Kladno, 5 – Tábor, 6 – Klatovy, 7 – Vlachovo Březí 
/ Kolín – Labe, Tábor – Lužnice, Klatovy – Úhlava, Kladno – Dřetovický a Lidický potok, Vlachovo Březí – Libotyňský potok, 
Jičín – Cidlina, Rožnov pod Radhoštěm – Rožnovská Bečva

Str. 9 – Bivoj: Bivoj se oženil s Kazi. / Divočákovi patří stopy číslo 3.

Str. 11 – Vlastivěda: Ukrytá města: Telč, Litomyšl, Beroun, Písek, Sokolov Státy a hlavní města: Francie – Paříž, Aus-
trálie – Canberra, Portugalsko – Lisabon, Německo – Berlín, Kanada – Ottawa, Rusko – Moskva, Slovensko – Bratislava, 
Japonsko – Tokio, Čína – Peking, Itálie – Řím, Egypt – Káhira, USA – Washington 

Str. 12 – Hudební výchova: 1 – tahací harmonika, 2 – kytara, 3 – tamburína, 4 – harfa, 5 – lesní roh, 6 – xylofon/ Triangl, 
činely a buben patří mezi bicí hudební nástroje.

Str. 14 – Přírodověda: Harry Potter: Ginny je manželka Harryho Pottera. / Lily Lenka je vnučka Jamese Pottera. / James 
Sirius je bratr Lily Lenky. / Lily je babička Lily Lenky. / Albus Severus je syn Harryho Pottera. / Harry je syn Lily Potterové. / 
James Sirius a Albus Severus jsou bratři (sourozenci). / Dcera Harryho Pottera se jmenuje Lily Lenka. / Harry a Ginny jsou 
rodiče Lily Lenky. / James je tchán Ginny Potterové. / Ginny je snacha Lily Potterové.
Karel IV.: Babička z matčiny strany se jmenuje Guta Habsburská. / Dědeček z otcovy strany se jmenuje Jindřich VII. Lu-
cemburský. / Pradědečkové z matčiny strany byli Přemysl Otakar II. a Rudolf I. Habsburský. / Manželkami Karla IV. byly 
Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská. / Jména Karlových synů, pozdějších českých králů, 
jsou Václav IV. a Zikmund Lucemburský. / Jméno Karlovy dcery, budoucí anglické královny, je Anna Lucemburská.

Str. 18 – Český jazyk:
V     Kam, Karkulko malá, kam?
K     Chodím lesem sem a tam.

     Co ty, vlku, tady chceš?
V     Sháním na zub kousek trávy, 

     po trávě se dobře tráví.
K     Vlku, vlku, to je lež,

     vlci trávu nejedí!
V     To holčičky nevědí!
K     Vědí, pane vlku, vědí,

     ale odkud, nepovědí.
     Náš pes také trávu nejí,
     kosti on má nejraději.

V     Já jsem vlk, a ne pes,
     budu-li chtít, sežeru tě!

K     Trávu si jez, máš-li chutě,
     je jí plný les!

V     Copak máš v tom košíčku?
K     Bábovku a kytičku.
V     A kam neseš ten košíček?
K     Babičce k svátku jej nesu.

     Už jsem přešla sedm lesů,
    bydlí tamhle – kousíček.

V     Chceš-li, já tě doprovodím.
K     I ne! Ráda sama chodím.

V     Čímpak je tvůj tatínek?
K     Hádej! Dělá ohýnek.
K     Ten ohýnek rudě šlehne,

     kam dopadne, nic se nehne.
     Tatínek je myslivec.

V     Aha, to je jiná věc.
     A kdepak je v tuto chvíli?

K     Kousek odtud vlky střílí,
     tamhle u těch velkých stromů.
     Počkej na něj chviličku!

V     Už nemám čas, musím domů.
     A pozdravuj babičku!




