
 

Milí čtenáři, 

dlouhé letní prázdniny nám bohužel rychle utekly, začal další školní rok, ale jsou tu ještě 

prázdniny podzimní, nějaké ty státní svátky a pomalu se přiblíží Vánoce a s nimi další 

prázdniny.  

A proto teď musíme všichni napnout síly, abychom se něco naučili. Protože jak jsme slyšeli 

na přednášce o mozku, naše vzdělání je jako kopec, ze kterého startujeme na pomyslném 

rogalu do života. Tak Vám přejeme, ať je ten váš startovní kopec co nejvyšší, ať daleko 

doletíte!  

To Vám všem ze srdce přeje redakce IV. B. 

 

 

 

 

 

                          Práce žáků IV. B a II. C 

 

 

 



Divadlo Radost - Čarodějná škola 

 

Po prázdninách se nám ještě nechtělo moc učit, tak nám paní učitelky připravily pomalejší 

rozjezd. Všechny čtvrté třídy se vypravily vlakem do divadla Radost na představení 

Čarodějná škola. Všichni jsme se moc těšili a na představení se svátečně oblékli.  

Divadlo bylo o mladé čarodějce jménem Modrá, která se z čarodějného světa dostala kouzlem 

do světa lidí do 8. B, kde zažívala různá dobrodružství.  

Všem se nám představení moc líbilo. 

 

Anna Gibalová IV. B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film Čtyřlístek ve službách krále  

V pondělí 21. 9. nám ve škole netekla voda, tak jsme jeli do Velkého Špalíčku na film 

Čtyřlístek ve službách krále.  

 

Film byl o čtyřlístku, 

který se seznámil s 

Rudolfem II. Společně 

bojují proti Zimozelovi 

a nakonec se jim to 

podaří a dobro vyhraje. 

Doporučuju se na to 

mrknout internetu. 

 

 

Vojtěch Lata, IV. B 

   

  

 



Upoutávka na film Hotel Transylvania 2 

 

Film je o lidech a monstrech, která  si vybudovala hotel. Šéf hotelu je upír a má malou dcerku, 

která si vezme člověka, a mají spolu malého chlapce jménem Denis. Ten ale nebyl upír a 

jeho maminka tedy chtěla, aby Denis vyrůstal mezi lidmi.  

Jeho rodiče tak jeli do lidského světa, ale dědeček nechtěl, aby se odstěhovali. Vrátili se po 

pár dnech, právě včas na jeho páté narozeniny. Na oslavu přišel i pradědeček, měl však s 

sebou svého zlého pomocníka. 

Denis ale utekl do lesa, kde byl ten zlý pomocník a měli spolu bitvu a Denisovi narostly 

tesáky. Maminka říkala: "Když ti narostly tesáky, tak se nebudeme stěhovat do lidského 

světa."  

Nakonec zůstali v hotelu. 

 

Gina Di Virgilio, Petra Kutějová, IV. B 

 

 

Brno – památky a kino 

21. září naše třída IV. B  vyrazila na film Čtyřlístek ve službách 

krále.  

Nastoupili jsme do vlaku směrem na Brno. Z Hlavního nádraží 

jsme se vydali do centra. 

Před filmem jsme se šli podívat na některé brněnské památky. 

Okolo Kapucínského kláštera jsme došli na nově opravený 

Zelný trh s kašnou Parnas, prohlédli jsme divadlo Reduta a Husa 

na Provázku, kde hraje naše spolužačka Nika Valíčková, 

Dietrichsteinský palác, Starou radnici s křivou fiálou, 

brněnským drakem a kolem a Velký a Malý špalíček.  

Pak už jsme šli do kina. Tam jsme se pohodlně usadili do křesel 

a začal film plný dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Bobíka a 

Pindi.  

Bylo to bezva! Ale pak jsme hned museli spěchat zpět do Bílovic.        Kašna Parnas 

 

Ema Peclová, Bedřich Prokeš, IV. B  

 

Film Monstra vs. Vetřelci 

Monstra vs. Vetřelci je dobrodružný film. Mě moc bavil. Je to o tom jak na 

Susan, normální holku spadl meteorit zrovna, když se vdávala. V tom 

meteoritu byla neznámá látka, která způsobila zvětšení Susan. Svatba byla 

zrušená. Susan odvezli do přísně tajného centra. Dostala nové jméno 

Enormika. Tady našla nové kamarády, kteří nebyli lidi, víc vám 

neprozradím, protože byste přišli o to nejlepší.  

Petr Bunža, IV. B 



Pohádkový les 

V sobotu 3. 10. 2015 byl v Bílovicích 

nad Svitavou již 31. Pohádkový les.  

Letos byl úplně jiný. Křtila a prodávala 

se tu pohádková knížka Pohádky mezi 

stromy. Každý strom měl svoje skřítky  

a víly.  

Na stanovištích se plnily různé úkoly 

podle stromů. 

Za splněné úkoly jsme dostávali razítka.  

Na konci jsme dostali odměnu, kterou byl 

špekáček s pečivem. 

Pohádkový les se mi moc líbil. 

 

 

 

Matěj Orosi, IV. B 

 

Exkurze do Prahy 

V pondělí 12. 10. 2015 navštívili žáci IV. ročníků se svými učiteli v rámci učiva vlastivědy 

hlavní město Prahu.  

Středisko služeb školám mívá vždy 

perfektně připravené průvodce, i letos jsme 

byli velmi spokojeni.  

     

 

 

 

 

Cesta autobusem proběhla bez komplikací, prošli 

jsme skoro všechny nejznámější památky historické 

Prahy.  

Děti byly velmi pozorné, výklad sledovaly se 

zájmem a spoustu informací také samy doplnily, 

takže hádanky průvodkyň byly pro ně hračkou.  



Vydrželi jsme chodit bez zastávky pět hodin, poté jsme se zahřáli teplým obědem, nakoupili 

suvenýry a jelo se domů. Počasí bylo sice chladné, ale sluníčko nám dodávalo energii. 

Pořízené fotografie a zápisky budeme dále využívat při výuce nejen ve vlastivědě. 

 

 

 

 

 

 

                                  Zapsala Mg. M. Krupárová, výtvarné práce žáků IV. B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejsme sami, kdo cestoval, žáci 2. stupně byli na poznávacím pobytu v Anglii. 

Návštěva Anglie sedmých, osmých a devátých tříd v květnu 2015 

             

Žáci měli sraz u Sokolovny, kde na ně čekal autobus. Cestou jeli přes Německo, Belgii a 

Francii a odsud pak z přístavu v Calais pak trajektem pluli do Anglie, do přístavu Dover. 

Cílem jejich cesty bylo městečko Bath, které leží na západě Anglie, kde na ně čekaly rodiny, 

které se o ně v průběhu pobytu staraly. Dopoledne trávili bílovičtí žáci studiem angličtiny a 

odpoledne vyráželi na výlety po blízkém i dalekém okolí. Během pobytu navštívili města: 

Cardif, Wales a Londýn, dále tajemné historické místo Stonehenge. Seznámili se s životem v 

anglických rodinách, kuchyní, zvyky a prověřili si svojí angličtinu. 

Všem se návštěva Anglie moc líbila, ale zároveň se těšili domů, 

nejvíce na něco dobrého na talíři.     

        

Anna Gibalová ze IV. B vyzpovídala svého bratra Vojtu z osmé třídy. 



Návštěva ČŠI na naší škole 

Koncem října k nám do školy 

přijela Česká školní inspekce. Byl 

to tým pěti paní inspektorek a 

jednoho vedoucího inspektora, 

kteří prověřovali, jak se na naší 

škole učí. Tato návštěva nemohla 

uniknout zvědavým reportérům 

žákovského časopisu. 

Panu inspektorovi RNDr. Bc. 

Pavlu Faltýskovi jsme položili pár 

otázek, jeho odpovědi si právě teď 

můžete přečíst i vy. 

 

Rozhovor se školním inspektorem ČŠI - RNDr. Bc. Pavlem Faltýskem  

„Odkud jste k nám přijel?“ 

„Přijel jsem z Brna.“ 

„Jak dlouho děláte školního inspektora?“ 

„Zatím jeden rok. Předtím jsem dělal ředitele gymnázia.“ 

„Už jste někdy byl v Bílovicích nad Svitavou, znáte to tady? Líbí se Vám tu?“ 

„Ano, už jsem tu byl, jezdím sem na kole a Bílovice nad Svitavou se mi moc líbí.“ 

„Ve které třídě se Vám nejvíce líbilo?“ 

„Navštívil jsem jich několik a nejvíce se mi líbila hodina matematiky vedená paní učitelkou 

Mauerovou. Ve škole se mi také moc líbí, že tu žáci zdraví dospělé a skoro všichni se tu 

usmívají, nikdo na nikoho nekřičí.“ 

„Co byste naší škole popřál?“ 

„Aby se podařilo vybudovat školní hřiště, to 

jediné vaší škole chybí.“ 

„Děkujeme za rozhovor.“ 

 

Reportéři: Andy Darmovzalová, Lea 

Kettmannová, Bedřich Prokeš, Nika 

Valíčková, Gina Di Virgilio, IV. B 



Divadelní soubor BRNKADLA představuje jeho člen Jirka Toman 

Divadelní soubor Brnkadla založila před 25 ti lety Petra Rychecká, která soubor vede 

dodnes. Kromě pravidelných zkoušek jednotlivých oddílů, které probíhají 1 x týdně 

v CVČ Lužánky, se soubor schází na společných akcích, kterými jsou především letní 

tábory, podzimní prázdniny, víkendová soustředění, výlety a návštěvy divadelních 

představení jiných souborů. Největší akcí, pořádanou každoročně našim souborem, je 

nesoutěžní přehlídka a dílna dětského divadla Brnkání, probíhající od roku 1993 na 

přelomu května a června.  

Oddíly v BRNKADLECH jsou: Staříci, Mladíci, Maxíci, Přepravka, Kubíci, Golemové, 

Žabinec, Tyjáon, Melouni, Pepíci, ASpol, Přípravka.  

 

Dne 16. 9. 2015 oslavila BRNKADLA 25. výročí, konalo se v pobočce LEGATO 

Na oslavě jednotlivé soubory zahrály nacvičená představení: Princ Bajaja, Sedmero Krkavců, 

Divá Bára a zakončující Naše Božka. 

Na různých stanovištích mohli návštěvníci vyzkoušet různé disciplíny: společný obraz, 

čaroděj, žonglování, jazykolamy a mohli si vyrobit žonglovací míčky. 

Bylo i dražení historických triček Brnkadel a výstavka o historii Brnkadel. 

Večer se krájely dorty a oslavovali jsme toto významné výročí Brnkadel. 

Ať žijou Brnkadla !!! 

Jiří Toman, IV. B 

 

 

Vtip o Pepíčkovi  
 

Pepíček dostane krásné autíčko a maminka mu připomíná: "Co se říká?"  

„Nevím!“ 

Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu? 

„Aha!“ vzpomene si Pepíček a odpoví: "Neříkej, že to je všechno!" 

 

 

Simona Fialová, IV. B 



Vtip – a zase ten Pepíček!  

Tatínek pošle Pepíčka pro pivo. Pepíček přijde do obchodu a říká paní prodavačce:  

„Mohl bych prosím dostat jedno pivo?“  

Paní prodavačka se ptá: „Pepíčku, je ti 18 let?“ 

„Není.“  

„Tak to Ti nemůžu prodat pivo.“  

Pepíček jde smutně domů, potká jej policista a ptá se: „Proč jsi tak smutný?“ 

Pepíček odpoví: „Paní prodavačka mi nechce prodat pivo pro tatínka.“  

Policista na to: „Tak jí řekni, že ti je 18 let a máš 3 děti, manželka ti leží v nemocnici a kreditní karta ti 

spadla do kanálu.“  

Pepíček se vrátí a říká: „Jsou mi 3 roky, mám 18 dětí, kreditní karta mi leží v nemocnici a manželka 

mi spadla do kanálu.“  

 

Anna Darmovzalová, IV. B 

 

 

A ještě čtyři vtipy od Bédy 

Žák: „Pane učiteli, zapomněl jsem si 

doma žákovskou.“ 

Učitel: „To už je po třetí. Dej mi ji na 

stůl, napíšu ti do ní poznámku!“ 

 

Přijde Pepíček za maminkou a povídá: 

„Mami, děda se oběsil ve sklepě!“ 

„Proboha to ne!“ 

„APRÍL! Ne ve sklepě, ale ve 

stodole.“  

 

Na dveře domečku kůzlátek zaklepe vlk a povídá:  

„Kůzlátka, děťátka, otevřete! Vaše maminka se vrátila.“ 

A zevnitř se ozve: „Jdi pryč, vlku, my jsme sirotci.“ 

 

Přijde pan Novák do lékárny a povídá lékárníkovi: „Chtěl bych něco na zub.“  

„Ale to jste zde špatně, musíte vedle do lahůdkářství.“ 

 

 

Béda Prokeš, IV. B 

 

 

 

 



Natáčení v ostravském rozhlase 

Barbora Lošťáková ze třídy VI. B byla vybrána mezi 10 

nejúspěšnějších interpretů lidové písně. 

Ve středu 28. 10. 2015 se konal přímý přenos koncertu 

Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů společně 

s dětmi v Českém rozhlase v Ostravě ve studiu 1. 

Naše Barča se nejdřív zúčastnila zkoušky, která začala ve 14:30 

a trvala do 17:00. Pak ihned bez přestávky natáčela svoji píseň 

U Cacovic do rozhlasového záznamu. Píseň se natáčela jen 2x  

společně s BROLNem, protože byl režisér spokojený. Po 

natáčení se Bára musela rychle převléct do kroje, a už v 18: 00 

začal veřejný koncert, který živě přenášel ČRo Ostrava a You 

Tube. 

Během koncertu zpívali nejen malí zpěváčci, ale i dospělí sólisté a hudebníci. Koncert trval 

dvě hodiny. Pak byla krátká přestávka a ve druhé části, kterou již živě rozhlas nepřenášel, se 

malí zpěváčci zúčastnili jen jako diváci. 

Oba koncerty trvaly do 21:30 a pak jsme se vydali autem zpět do Bílovic.  

Natáčení nejen rozhlasové, ale i přenos obrazu na You Tube, bylo pro všechny velice náročné. 

Barča vše zvládla velice dobře a všichni ji za to máme rádi. 

Poprvé se naše bílovická škola 

dostala do povědomí nejen v ČRo 

v Praze, ale i v Ostravě. 

 

Mgr. Bohuslava Hamáková 

 

 

 

 

 



Akce Bedřiška – kurs 1. pomoci 

V pátek 23. 10. u nás byli záchranáři. Nejprve jsme měli přednášku o první pomoci a pak 

jsme si to vše vyzkoušeli v tělocvičně. Měli jsme 4 stanoviště: zastavení krvácení, stabilizační 

poloha a transport raněných, masáž srdce a chování při autonehodě. Nakonec jsme si napsali 

test. Bylo to moc poučné. 

Sabina Klimentová, IV. B 

 

 

 

 

Skauting 

Určitě tento název někomu z vás něco připomíná.  

Je to hnutí, které je rozšířené po celém světě kromě sedmi 

států. Vznikl v Anglii roku1907 a založil ho Robert Baden-

Powell, celým jménem  

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, 1. Baron Baden-

Powell of Gilwell.  Byl slavným Britským generálem. 

Já chodím do oddílu skautu již 4. rok, hrajeme zajímavé hry    

a jezdíme na výlety. Líbí se mi tam. 

 

Vojtěch Lata, IV. B 



Kniha Chudák Manolito - recenze  

Tato kniha je o chlapci jménem Manolito, který zažívá spolu se svými 

kamarády různé příběhy s velmi zajímavým dějem. Má mladšího bratra, 

kterému říkají Blbeček a jsou mu 4 roky. Je to vlastně trochu podobné 

Poseroutkovi, ale podle mě je to ještě lepší.  

Moc se mi líbil příběh o tom, jak měl svému „kamarádovi“ podržet cigaretu a nachytala ho 

přitom jeho maminka a zase to bylo na něj.  

Tuto knihu napsala: Elvira Lindo a ilustroval to Emilio Uberuaga. Kniha má 164 stran a 

myslím, že se bude líbit každému, kdo má smysl pro humor. Moc se mi tato kniha líbila.  

Veronika Valíčková, IV. B 

 

Přednáška o mozku  

Pan Vlado Zezula nám vyprávěl 

zajímavosti o činnosti mozku, například, 

že: 

Naše okolí vnímáme: sluchem, zrakem, 

hmatem a čichem. 

Nejprve máme ověřovat a potom teprve 

věřit. 

Nemáme si pouštět nahlas hudbu 

protože, si můžeme trvale poškodit 

sluch. 

V mozku máme 1miliardu neuronů. 

Nemáme se dívat do knihy z blízka, 

protože by mohlo dojít k poškození 

zraku. 

Nemáme se učit vleže, protože usneme. Proč? Protože jedna část mozku říká, že má spát a 

druhá že, se má učit, ale jelikož ta první je vývojově 

starší, tak usneme. 

Konec... Mozek má volno ;-) 

 

Lucie Křivonožková, IV. B 

 

Přednáška o mozku 

Pan Vlado Zezula nám přednášel, jak to funguje v 

mozku třeba o neuronech, jak mají v našem mozku cestičky, a nebo že myšlenky cestují 

rychlostí 2 metry za sekundu až 120 metrů za sekundu. A upozornil nás, že nemáme věřit 

všemu, co slyšíme a vidíme, že si to máme ověřit. To se mi líbilo. 

Vojtěch Lata IV. B 



Přednáška o mozku - Vlado Zezula  

 

- všechno, co se píše v novinách a říká v televizi, nemusí být pravda  

-  když nás něco ruší, špatně se soustředíme  

- v mozku máme několik cestiček zraku, čichu, chuti, hmatu a sluchu  

- když se máme učit básničku, tak si ji každý den zopakujme, abychom tolik 

nezapomněli 

- v mozku máme 1 miliardu neuronů  

- dozvěděli jsme se mnoho rad, co máme dělat, když si nemůžeme zapamatovat nějaké 

učivo  

Moc se mi líbilo, jak jsme si mohli vyzkoušet všechny 

pomůcky, které tam byly.  

 

Simona Fialová IV. B 

 

Rozhovor s Ing. 

Vladislavem Zezulou 

přednášejícím o 

lidském mozku 

„Odkud jste k nám 

přijel?“ 

„Ze Svitav, kde jsem byl učitelem.“ 

„Jak jste přišel na to přednášet dětem ve školách o mozku a jeho funkci? Kde jste sehnal 

rekvizity a pomůcky?“ 

„Myslím si, že velkých pomůcek je ve školách málo, tak jsem si je vyrobil sám. Chtěl jsem 

vyrobit něco origoš!“  

„Jak se Vám u nás přednášelo?“ 

„Moc dobře, žáci 3. – 5. ročníku byli pozorní, 

vydrželi se soustředit skoro 70 minut. Doufám, 

že si i něco zapamatují.“  

„Přejeme Vám hodně úspěchů a děkujeme za 

velmi zajímavou přednášku i za rozhovor.“ 

 

Redaktoři: Lea Kettmannová, Jirka Toman, Gina Di Virgilio, Nika Valíčková, IV. B 

 



Představení hry Dinosaurus v obýváku 

Tyrannosaurus chodící po stole, Pteranadon poletující před televizí nebo Brachiosaurus na 

sedačce. Nic z toho není problém. Stačí mít knížku Dinosaurus (rozšířená realita) a aplikaci 

v chytrém telefonu. 

Dinosaurus se objeví na telefonu v dřevěné krabici 

a po otevření začne chodit všude, kam namířím 

telefon. Tyrannosaurus chodí, jak mu ukážu a umí 

také pořádně zařvat. Pteranodon umí navíc létat. 

V knížce je ještě několik dalších dinosaurů a u 

všech je napsáno v jakém období žili a jak byli 

velcí. 

Aplikace umí 

udělat fotku dinosaura chodícího třeba po sedačce nebo 

po posteli, a když zařve, tak vyděsí i mamku. 

Lukáš Holek, IV. B 

 

MINECRAFT 

 

Minecraft je pro mě nejlepší hra na světě a taky nejpopulárnější. Hra Minecraft je 

kostečkovaná a taky tam můžete dělat, co chcete. Má taky určené verze a módy, kterýmy se ta 

hra mění podle vás, jak je nainstalujete. Hra Minecraft je pro kluky, holky i dospělé. 

Je to super hra a moc se mi líbí.  

Jestli chceš hrát Minecrfat, zaregistruj se na stránce: www.minecraft.net 

Říkám, je to super hra! 

 

David Jordánek, IV. B 

 

Hádanky 

Žertovné: 

Když se to vyhodí, je to hnědé a když to dopadne, tak je to bagr. Co je to?  (Kinder vejce.) 

Víte, proč nemůže šnek utíkat? (Protože by mu vlály oči.) 

Víte, co vznikne, když zkřížíte krtka se žirafou? (Vrtná věž.) 

Víš, jak se veš udrží na pleši? (Vší silou.) 

 

Opravdové: 

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

 

 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to?  

    

       (Tvé jméno)  

(Oči.) 

Jirka Toman, IV. B 

http://www.minecraft.net/


Dušičky 

Je to svátek zesnulých, při kterém vzpomínáme na zemřelé a dáváme na hroby našich předků 

svíčky a květiny. Dušičky se slaví od 10. století. 

My jsme ve třídě v pracovních činnostech vyráběli svícínky z pomeranče a při tom jsme si 

říkali, na koho vzpomínáme a proč. Bylo to moc hezké. 

 

 

 

 

 

 

Ke svátku Halloween jsme si vyrobili dýně s kočkou. 

Vojtěch Lata, IV. B 

Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dnech, 

kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31. října na 1. listopadu. 

Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. 

Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit 

podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým. 

Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň 

očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Tradici svátku Samhain je 

svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween.  

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským 

svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám 

něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří zubní pastou na dveřích...) 

a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v 

USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém 

Zélandu aj.  

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' 

Evening“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 

Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1i%C4%8Dky 

       Dýně zdobily děti ve školní družině. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land


Vědomostní kvíz 

1.  Hlavní město Německa je: 

a. Linec, b. Berlín, c. Drážďany 

 

2. Který stát má nejvíce obyvatel: 

a. Čína, b. Francie, c. Rusko 

 

3. Hlavní město Holandska je: 

a. Kodaň, b. Moskva, c. Amsterdam 

 

4. Která česká města mají orloj: 

a. Praha – Brno, b. Praha – Olomouc, c. Praha – Liberec 

 

5. Hlavní město Anglie je: 

a. Londýn, b. Budapešť, c. Bukurešť 

 

6. Na kterém kontinentu leží Spojené arabské emiráty: 

a. Asie, b. Evropa, c. Jižní Amerika 

 

7. Hlavní město Kanady je: 

a. Ottawa, b. Ontario, c. Quebec 

 

8. Které město neleží v Bulharsku 

a. Sofia, b. Bansko (nejde o překlep), c. Záhřeb 

 

9. Které je největší město Ameriky: 

a. Washington D. C., b. New York, c. Las Vegas 

 

 

 

Obrázky jsou práce žáků 1. B 

 

Správné odpovědi kvízu:  

1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6a, 7a, 8c, 9b   Sestavili David Hrozek a Bedřich Prokeš, IV. B 



 

 

A to už je pro tentokrát všechno, loučíme se s vámi a přejeme krásný podzim! 

Vaše redakce. 
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