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Recept na štrudl

Vtipy a křížovky, zábavné úlohy

Zajímavosti

o



+ =

+ =

- =

10

12

2

= ?

+ =

+ =

- =

= ?Tento příběh ti pomůže k vyřešení tohoto příkladu.     →
Dává vám tento příběh smysl?       (ANO / NE)

Dokázali byste namalovat tuto událost? Zeptejte se vašich učitelů a navrhněte jim to, jako námět k malování ve výtvarce.
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NEJJEDNODUŠŠÍ ŠTRÚDL:
400 g hladké mouky
250 g 1 balení rostlinného tuku na pečení
(např. Hera)
1 vejce velikosti L rozšlehané s půlkou
skořápky vody
špetka soli
1–2 polévkové lžíce strouhanky
4–6 jablek
4 polévkové lžíce cukru krystal (může být víc
dle chuti)
1 čajová lžička skořice

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

   Tuk vyndáme z lednice 10 minut předem,
aby změkl, nakrájíme na kostky. V míse
smícháme kostky tuku s hladkou moukou,
rozšlehaným vejcem a špetkou soli rukama v
těsto, které vytvarujeme do bochánku,
obalíme potravinářskou folií a necháme přes
noc odpočinout v chladničce/ledničce.
   Ráno si oloupeme jablka, nakrájíme na malé
měsíčky. Cukr si smícháme v misce se skořicí.    
   Na lehce pomoučené ploše rozválíme, na
střed dáme strouhanku, kousky jablek a
posypeme skořicovým cukrem. Zabalíme z
obou stran, pomašlujeme trochou oleje a
pečeme v troubě předehřáté na 180 °C
dozlatova zhruba 30 minut.

Postup:
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 1.   Jak se jmenuje létající myš
2.   Rým na slovo HOST          
3.   Co se vyřezává na podzim
4.   Co následuje po podzimu
5.    Kolik je podzimních měsíců
6.   Jak se říká živé mrtvole

TAJENKA . . . . . . . . . . . . . . . . .

KŘÍŽOVKAKŘÍŽOVKAKŘÍŽOVKA



1. Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben."
"Nekoupím, budeš mě rušit při práci."
Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát." 

2. Během fotbalového zápasu sedí malý Pepíček v první řadě.
"Jak jsi sehnal lístky?" ptá se ho kamarád. "Od mého bratra,"
povídá Pepíček. "A kde je tvůj bratr?" ptá se zase kamarád.
"Doma. Hledá svůj lístek."

3. Jak se říká buldokovi který straší lidi........ bubuldog 

4. Jak se říká chatě plné klaunů........ chachata 

vtipy:vtipy:vtipy:



Zvíře je obvykle označení buď pro jakéhokoliv živočicha,
nebo pro živočichy na vyšším stupni vývoje

Zvířata

Netopýr velký

Kočka domácí:
Kočky mají pružné a svalnaté tělo. Mají ostré

drápy a zuby, vynikající zrak, sluch a čich.

Kočka domácí vždy sloužila člověku především

jako lovec hlodavců, je také považována jako

přítel a mazlíček člověka. Kočka má krátký krk,

širokou a krátkou hlavu a středně dlouhý ocas. 

 jsou podřád savců z řádu letouni. Nejvýznamnějším
znakem netopýrů jsou blány vyvinuvší se z předních
končetin. Díky nim jsou netopýři jedinými savci, kteří
dokážou létat – létající veverky, vakoveverky a
plachtící kuskusovití mohou pouze klouzat na omezenou
vzdálenost. 

Netopýři se vyvinuli přibližně

před 60 miliony let z

primitivních hmyzožravců,

předchůdců dnešních ježků a

rejsků. Netopýři vidí černobíle.

Délka těla včetně ocasu je 80cm,
hmotnost koček se pohybuje okolo 2
až 4kg.

,

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letouni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Netop%C3%BDr_pl%C3%A1%C5%A1t%C3%ADkov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vakoveverka_l%C3%A9tav%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vakoveverka_l%C3%A9tav%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuskusovit%C3%AD


 

 

 

 

 



Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech 
věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých 

či lidově Dušičky.

je to svátek , který slavíme  
1.-2.listopadu,,Svátek zesnulých".

Možná si vzpomínáte , že chodíte s maminkou, 
tatínkem nebo babičkou na hřbitov zapálit 
svíčku a dát nějakou hezkou kytičku.Tento 

svátek se slaví v Česku na Slovensku se tomu 
říka ,,Svátek Všech svatých".

 

ˇ ˇ



Ahoj mladší žáci.
Společně s naší partou, která píše tento časopis, jsme pro vás vymysleli tuhle soutěž.
Pokud odpovíte správně na všechny otázky, vyhrajete sladké halloweenské bonbóny.
Pracujte prosím jako celá třída společně.

Pokyny:
Odpovězte na otázky. Až budete hotovy, napište název vaší třídy a časopis odevzdejte vašemu
třídnímu učiteli. Ten pak odevzdá časopis nám a my ho vyhodnotíme a výherní třídě dáme výhru.

 
Předem děkujeme za účast.

´
ˇ

Touto soutěží docílíme toho, že se použité papíry na tento časopis zpátky vrátí do našich rukou a my je dále využijeme na něco jiného nebo zrecyklujeme.

Tento časopis vytvořili žáci:  Kateřina Mazurová, Lucie Zemánková, Alice Federová, Adéla Vlachová, Michaela Ondroušková, Natálie Fuksová, 
Petr Kovář, Dan Musil  ...  v rámci volitelného předmětu Žurnalistika pod vedením p. uč. Marka Řeháčka.

1. 2.

3. 4. 

5. 6.

7. 8. 

Hruzostrašná třída:°

Jak se jmenuje kostlivec na stránce s
matematickými příklady ?
a)    Petr
b)    Ondra
c)    Adam
d)    Jamal

Kolik mouky musíte použít na recept,
který je v tomto časopise ?
a)    400g  mouky
b)    500g  mouky
c)    600g  mouky
d)    700g  mouky

Jaké slovo vyšlo ve křížovce?

Kolikátý den v listopadu se slaví Dušičky
neboli svátek mrtvých ?

a)    1. listopadu
b)    5. listopadu
c)    2. listopadu

Jaké zvíře se dříve považovalo za
spojence čarodějnic ?

a)    Netopýr
b)    Pavouk
c)    Mimozemštǎn
d)    Černá kočka

Jak se říká buldokovi, který straší lidi ?

Halloween vznikl před ...
a)    4000 lety
b)    9000 lety
c)    800 lety
d)    200 lety

Kolik svíček je na této stránce ?
a)    9
b)    5 
c)    žádná
d)    1


