
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahoj, 

kamarádi! 

 

Venku ne a ne mrznout, 

takže radovánky na sněhu 

zatím nehrozí☹. I proto 

jsme tady s novým číslem 

časopisu, prvním v roce 

2018, aby vám přinesl 

trochu zábavy a potěšení. 

Čtěte, luštěte a přijďte si k nám pro Upsíky. Čekají na vás 

v 5. A! 
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Lednové pranostiky 

• Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 
• Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 
• Holomrazy – úrody vrazi. 
• Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 
• Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 
• Když je leden bílý, je sedlákovi milý. 
• Když není konec ledna studený, únor to dvakrát 

nahradí. 
• Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 
• Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 
• Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 
• Na Nový rok o slepičí krok. 

 
Úkol pro vás: jak je dlouhý slepičí krok, o který 

se prodlouží den? Vypočítej řetězec a dozvíš se to:  

 

 . : .   -    -   : = 

 

•  

Na Nový rok se den prodlouží o _______ minut. 

Připravila: Natálie J. Smičková, 5. A 

 

 
 
 
 



Co se děje v zimě 
v přírodě? 

• Pokud je sníh, je třeba přikrmovat lesní zvěř a ptáky, 
aby nehladověli 

• Na krmítko nám přilétají nejčastěji sýkorky, pěnkavy, 
zvonci a čížci 

• Srncům začínají růst parůžky, můžeme slyšet   

• Leden je vhodný k pozorování kachen a labutí v jejich 
zimovištích 

• Začínají se pářit zajíci a lišky 

• Ve sněhu můžeme pozorovat stopy zvěře 

Úkol pro vás: víš, co je nejvhodnějším krmením pro 
ptáčky do krmítka? Zakroužkuj písmena pod násobky 
čísla 6 a zjistíš to. 
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A S V O L M K U D N Z E Č S H N Y I B C L X E 

     Úkol pro vás: přiřaď zvíře k jeho stopě:  

  1          2        3       4      5      6  

            



Vtipy 
 

 

Ve třídě, před začátkem vyučování se chlubí Péťa: 
„Dneska jsem ušetřil třicet korun, protože jsem běžel za 

autobusem!“ „To nic není, kdybys běžel za taxíkem, 
ušetřil bys minimálně stovku!“ 

 
„Mami! Běž vynadat panu pošťákovi, už hodinu nám sedí 

na švestce a sprostě nadává Alíkovi!“ 
 
 

Maminka sedí v letadle vedle cizí paní, když se dozví, že 
je paní učitelka, okamžitě vybídne svého chlapce, aby 
předvedl, jak pěkně umí počítat. „20, 19, 18, 17, 16…“ 

„Výborně, to ses naučil z nějaké pěkné početnice, viď?“ 
„Ne, z mikrovlnky.“  

 
 

„Babičko, ty tvoje brýle zvětšují nebo zmenšují?“ ptá se 
Adélka. „Zvětšují, Adélko.“ „Tak si je, babi, prosím na 

chvíli sundej a ukroj mi kus dortu.“ 
 
 

„Mami, jdu do lesa na jahody,“ oznamuje Kačenka svůj 
odchod. „Ale, Kačenko, vždyť je zima!“ vymlouvá jí to 

maminka. „Neboj, mám čepici i rukavice.“  
 

Volá paní Novákové její sestra: „Kolik tam máte nového 
sněhu?” 

„Deset centimetrů.” 
„A starého?” 

„Toho mám po krk!” 
 



 
„A jaký sport pěstujete v zimě?” 

„V zimě? To kašlu.” 
 

Honzíček zavolá maminku, aby jí ukázal, jakého udělal 
sněhuláka. 

„Je moc hezký, ale proč nemá nos? Dala jsem ti přece 
mrkev...” 

„To je pravda, ale sněhuláci mrkev nejedí.” 
 
 

Dva sněhuláci. 
První: „Podívej, chumelí.” 

Druhý: „To je otrava, ale alespoň nám padají náhradní 
díly.” 

 
 

Víte, jací lidé jsou nejmenší na světě? 
Silničáři. Napadne pět centimetrů sněhu a už nejsou 

vidět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Připravila Valentýna Al-Awa, 5. A 



Vzpomínáme na Vánoce 

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

 

1. Opak ke slovu „vpravo" 

2. Název písmene, které je v 

abecedě hned za písmenem 

„j" 

3. Opak noci 

4. Věta se skládá ze ... 

5. Na konci věty oznamovací 

píšeme ... 

6. Opak ke slovu „prázdný" 

7. Slovo nadřazené slovům 

kočka, pes, myš 

8. Za větou tázací píšeme…  

9. Slovo nadřazené ke 

slovům rohlík, chléb, houska 

10. Opak ke slovu „pomalá" 

11. Opak ke slovu „suché" 

12. Opak ke slovu „nízké" 

Tajenka: ________________________________________ 

Úkol pro vás: napiš, jaké (tajenka) znáš. 



Moje krásné Vánoce 

Vánoce byly u nás moc krásné. Byly i 

pohádkové, protože jsme se dívali ráno  

na pohádky. Stromkové už nebyly, protože jsme    

stromeček měli dávno nastrojený. Byly radostné  

i zlobivé, protože kluci zlobili. Byly krásné, protože jsme měli 

krásné oblečení. Byly dobré, protože se kapr i salát povedl. 

Byly přivolávací, protože jsme přivolávali Ježíška. A byly 

nej, protože jsme měli nejlepší dárky! 

                                                                            Klára Michalčáková, 4. C 

U nás doma bylo na Štědrý den veselo. Moje maminka i můj 

tatínek připravili všechno jídlo předem, takže jsme měli na 

Štědrý den klid. Ráno, když jsme se vzbudili, tak jsme 

všichni posnídali vánočku s máslem. Pak jsme se teple  

oblékli a šli jsme na túru do hor.  Večer se celá rodina sešla 

u vánoční večeře. Nejprve jsme se pomodlili a až pak jsme 

se pustili do jídla. Po večeři rodiče vtipkovali, že si jdou ještě 

přidat, tak jsme je se sestrou prosili, aby už nezdržovali. 

Dovolili nám jít ke stromečku jako první. Mně osobně udělal 

radost takový zvláštní dárek-vrtačka! Vůbec nevím proč 

zrovna vrtačka, ale jsem za ni ráda, protože vím, že i takový 

skromný dárek jako je vrtačka, může udělat radost v každém 

srdci. 

                                                                              Tamara Adamová, 4. C  

 

 

Vánoce jsou u nás velmi rychlé. 23. 12. má babička svátek. 

Ten den zdobíme stromeček. Chceme jít rychle spát, ať už 

máme Štědrý den. Ale když se probudím a dám si vánočku 

a koukám se na pohádku v televizi, vůbec to neutíká. 

Babička je v kuchyni a podává jídlo na stůl. Pak jdeme ven a 



tancujeme s prskavkami – no  

vlastně lítáme ze strany  

na stranu, abychom přivolali  

Ježíška. Ženeme se  

po schodech nahoru. Uslyšíme 

zvonek a už je to tady!!! Milióny 

dárků pod stromečkem. Další den 

je pohoda. Pro mě ale ne. Já mám 

všude balónky a hned po snídani mi všichni přejí 

k narozeninám. Chvilku si se vším hraju a pak jdeme 

k tetě, kde se všechno opakuje. 

                                                                                  Sofie Chytřinská, 4. C 

Byl 24. prosinec. Když jsme se sestřičkou snědli poslední 

čokoládku z adventního kalendáře, šli jsme slavit maminčin 

svátek. Když jsme ho doslavili, začala u nás doma panika. 

Neměli jsme kapra! No tak jsme se oblékli a fičeli jsme pro 

kapra. Když už byl kapřík doma, tak jsme ho klepli. Mamka 

zatím nachystala cukroví na talířek a mohlo se obalovat. My 

jsme se pak se sestřičkou kochali vánoční atmosférou a 

dívali jsme se na pohádky. Když byl večer a vše bylo 

nachystáno, usedli jsme a mohlo se papat! Když jsme 

dopapali, sešli jsme se u stromečku, zapěli jsme koledy a 

Ježíšek byl tu! 

                                                                                          Petr Talla, 4. C 

U nás doma se slaví Vánoce moc krásně. 

Na Štědrý den se díváme na pohádky. 

Mamka mezitím pracuje v kuchyni. Po 

malém obědě jdeme na hřbitov navštívit 

prababičky a pradědečky. Po návratu 

nachystáme večeři a po večeři jdeme  

do pokoje od sestry a čekáme, až zazvoní 

zvonek. Když zazvoní, jdeme pomalu  

do obýváku. Potom si rozdáme dárky a 

rozbalujeme.                                             Adriana Borůvková, 4. C 



Tři králové 
Mnoho dětí na světě zná příběh 

o Kašparovi, Melicharovi a 

Baltazarovi. Podle legendy to 

byli králové z Východu, v Bibli 

jsou však nazýváni mudrci, 

protože byli velmi učení. 

Vyznali se v mnohých vědách i 

uměních a zřejmě toho hodně 

věděli o hvězdách.  

Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě 

podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy 

narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli 

poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší 

drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu  

na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne 

pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v noci a 

mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze.  

Nová hvězda, která 

oznamovala narození velkého 

krále, zazářila náhle velmi 

jasně nad velikým městem 

Jeruzalémem, jako by je vedla.  

Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho 

nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v nich by 

mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale 

vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále 

Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen,  

a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal  

okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho zbavit.  

Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je  

k městu Betlému.  



Ale i Betlém zanechali za sebou. 

Hvězda, která je až dosud vedla, 

se totiž zastavila až v polích za 

městem. Zářila nad místem, kde 

Josef s Marií našli útočiště a 

kde teď společně opatrovali 

narozeného Ježíše. Kašpar, 

Melichar a Baltazar byli u cíle. 

Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, 

padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože 

věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary 

a velmi se radovali. Dary, které králové nesli, mají také 

symbolický význam. Zlato zastupuje pevné skupenství, 

kadidlo všechno, co je plynného skupenství, a kapaliny 

zastupuje myrha. Kašpar nese zlato, které bylo odjakživa 

určeno králům, Melichar kadidlo (směs vonných bylin a 

aromatických olejů) a Baltazar vonnou pryskyřici myrtu, 

která se užívala v kultu mrtvých.  

Co znamenají písmena K + M + B psaná na dveře? 

Jména králů mají 

také svůj význam – 

Casparus (Kašpar) 

znamená Strážce 

pokladu, Melchior 

(Melichar) 

označuje Můj král 

je světlo, Balthasar 

(Baltazar) značí, 

Ochraňuj můj život. 

Jejich jména byla ve středověku vymyšlena na základě 

písmen, která se psala na dveře: K + M + B + rok, pro které 

přání platí. Tato písmena znamenají větu Christus 

mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu.  Dříve 

na tento svátek obcházel všechny domy kněz s ministranty, 



učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy kadidlem, kropil 

světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Po koledě napsal 

kněz vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká 

písmena K + M + B a příslušný letopočet. Takový dům byl 

chráněn proti nemocem a pohromám po celý další rok.   

Úkol pro vás: jaké dary mudrci naložili a na čem je dopravili 

                       do Betléma? 

Myrha 

 

 

Myrhovník 

   

                                                   Kadidlo 

 

                                            Připravila: Zofia Klara Koňařík, 5. B 
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Křížovka 

V minulém čísle jsme pro vás připravili článek o biatlonu. 

V dnešním čísle si můžete ověřit své znalosti v této křížovce: 

(Pro získání Upsíka je nutno přinést ke kontrole vyplněných všech 8 bodů křížovky!) 

                       

                     1. 

                   2. 

                   3. 

                      4. 

                    5.        Á 

                         6. 

                    7.    

                      8. 

                                  Á              

 

1. Biatlon je zimní _______. 

2. Byla Mezinárodní biatlonová unie založena roku 1993? 

3. Aktivní biatlonista – Emil _______. 

4. Třetím poněkud méně obvyklým odvětvím je tzv.  ______. 

5. Aktivní biatlonistka – Laura _________.  

6. Kromě zimního biatlonu, existuje biatlon __________.  

7. Biatlon je zimní sport kombinující běh na lyžích a  

  střelby z _________pušky? 

8. Co znamená ve zkratce ČSB písmeno „S“ (Český ____ biatlonů) 

TAJENKA: jméno G. Koukalové za svobodna  

                                                                              Natálie Drahanská, 5. A 



Český supertalent 
roste pro NBA.  

Basketbal sice nepatří mezi zimní sporty, 
přesto se nám zdá, že i v lednu je možné se  
o tomto sportu zmínit, zvláště jde-li  
o mezinárodní úspěch našeho sportovce. 

Devatenáctiletý basketbalista Jakub Dombek ukázal, proč 
se o něj zajímají kluby nejlepší basketbalové ligy světa. 
Je mu teprve devatenáct let, na jaře bude maturovat. A už je 
terčem pozornosti basketbalové Ameriky. Jakub Dombek je 
považován za jednoho z největších českých talentů, který by 
v budoucnu mohl prorazit do NBA. 
Že zájem zámořských klubů i univerzit není náhodný, ukázal 
před Vánocemi na ostře sledovaném turnaji největších 
evropských nadějí v Praze. V dresu domácího klubu Get 
Better Academy se blýskl nejen nádhernou akcí, kterou 
zakončoval smečí ze vzduchu, ale i v následné exhibici Slam 
Dunk Contest, kterou v těžké konkurenci dokonce vyhrál.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro vás: víš, co znamená zkratka NBA?  
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Hádanky a rébusy 
1. Kterým směrem pojede autobus, který je nakreslený 

na obrázku? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když 

máte k dispozici 4 čáry? 

 
3. Do šatu mě nabíráš, 

pak přede mnou zavíráš, 

v teple pro mne slzí oči, 

vše se za mnou venku točí, 

beru z hlavy klobouky, 

nepouštěj mne do mouky. 

Kdo jsem? 

 



4. Vylušti slova – nápověda: první hláska 


