
        

TRÉNINK PAMĚTI 
DOPLŇTE PRVNÍ PÍSMENO V NÁZVECH STROMŮ A SEŘAĎTE JE PODLE ABECEDY: 

_edle   _dub    _odřín   _is 

  _abloň   _ypřišek    _řešák 

__išpule   _orovice    _eruňka   _ilm 

  _írovec    _išeň   _latan 

__lše   _roskvoň    _íska   _říza 

  _avor    _opol   _mrk 

_kát    _ekvojovec   _inan   _erav 

A TEĎ JEDNA KRÁTKÁ ÚLOHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VyMySLeTe co NEJVÍCE slov Z PÍSMEN SLOVA  

(NAPŘ. OKNO): 

NAPIŠTE NÁM 
Máte svoji oblíbenou květinu, nebo 
strom? Napište nám, čím jsou pro 

vás zajímavé. 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. 
Napsanou vzpomínku nám můžete poslat 

emailem, vhodit do schránky, nebo předat při 
roznosu dalšího čísla. 
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POZNÁTE 
MÍSTO  

V NAŠEM 
MĚSTĚ? 

 



 

SPOLU U TELEVIZE 
Ve středu 14.4.2021 ve 12:30 hod na ČT3 vysílají Klenoty naší krajiny 

– Moravský kras. Po zhlédnutí můžete odpovědět na otázky: 

1. Jaká je základní hornina Moravského krasu? ________________ 

2. Jak se jmenuje prý nejkrásnější jeskyně? ___________________ 

3. Jak se jmenuje obec, ve které byla vystavena nová kaple, o které 

v pořadu mluví? ______________________________________ 

4. Kolik jeskyní je přibližně v Moravském krasu? _______________ 

5. Co je srdcem Moravského krasu? _________________________ 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ      KDOPAK JSEM? 

Dnešní zajímavost spojíme s hádankou. Na obrázku, kde máte určit místo v Lanškrouně, 
je socha, jejímž autorem je pro mnohé neznámý liberecký sochař Františka Pavlů.  
František Pavlů je jedním z představitelů starší sochařské a medailérské generace na 
Liberecku. Narodil se v roce 1932 v Dolním Městě u Světlé nad Sázavou, svá 
první umělecká studia absolvoval počátkem 50. let na Vyšší škole uměleckého průmyslu v 
Jablonci nad Nisou, poté studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru 
Bedřicha Stefana. Zemřel po krátké nemoci 27. srpna 2008.  

V roce 1968 se František Pavlů přestěhoval do Liberce. V roce 
1969 se podílel na liberecké výstavě Sochy a město. Tato 
výstava se stala první akcí v českých zemích, která postavila 
sochy na chodníky a náměstí přímo mezi chodce. V 
70.letech se však František Pavlů stáhl do ústraní, ale i tak 
vytvořil téměř dvě desítky soch a reliéfů v různých českých 
městech (Liberec, Pec pod Sněžkou, Strakonice, 
Úpice...). Vedle sochařství se věnoval i medailérství, stal se 
členem skupiny Medaile 66, pravidelně se zúčastňoval 
mezinárodních výstav medailí.  

Dvoumetrovou plastiku pro Lanškroun vyrobil v roce 1982, v katalogu má název 
Kosmonaut. Nevíme, koho plastika vyobrazuje, v podání pamětníků se traduje, že je to V. 
Remek, J. Gagarin či některá z kosmonautek. Jediné, na čem se pamětníci shodnou, že 
místo, kde socha stojí, se mělo jmenovat Kosmonautů.  
Víte, kde je socha umístěna? Máte nějakou verzi, koho zobrazuje? Napište nám. 

Čerpáno z https://sochyamesta.cz/, autor fotografie je Petr Konečný 

Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – vzkříšení, beránek, kříž, Ježíš, Jidáš. / FOTKA – Kostel 

Máří Magdalény / SPOLU U TELEVIZE 1. jeřabiny, 2. do Kutné Hory, 3. Štola svaté Barbory, 4. ne.  
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709 

Dvacáté čtvrté číslo vydáno 8.4.2021, dvacáté páté číslo týdeníku vyjde 15.4.2021. 

https://sochyamesta.cz/


 

NAPIŠTE NÁM                          Jméno autora: 

prostor pro vaši vzpomínku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsanou vzpomínku nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz, 
vhodit do schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, 

nebo předat při roznosu dalšího čísla. 



MA LÁ PORCE NAVÍC 

TRÉNINK PAMĚTI 
NAJDĚTE SKRYTÁ JMÉNA PTÁKŮ VE VĚTÁCH: 

 Má svoji hračku Kačka ráda? ________________________________ 

Vedro Zdeňka snáší dobře. __________________________________ 

Praha v ranní mlze je krásná. ________________________________ 

Nedřív rána zaduněla, a pak Jana zavřeštěla. ____________________ 

Babička v kamnech zatápí káždé ráno. _________________________ 

Jirko, seď hezky rovně! _____________________________________ 

Udělám vše por blaho Luboše. _______________________________ 

V autě je motor elektrický, nebo benzínový? ____________________ 

Slep i celý druhý luk. _______________________________________ 
 

NAJDĚTE JMÉNA PTÁKŮ. VYŠKRTÁVAT MŮŽETE POUZE DVĚMA SMĚRY: 

     A         . ZBYLÁ PÍSMENA POSTUPNĚ VYPIŠTE A VYLUŠTĚTE 
TENTO NÁZEV 

____________    _osvátný 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: 

https://clanky.rvp.cz/wpcontent/upload/prilohy/1953/pomucka_%E2%80%93_ukoly_pracovni_listy.pdf 

Řešení porce navíc z minulého čísla:  

Radostné Velikonoce slavíme,   Děvče, děvče, vyšlehat se nech, 

na pomlázku přicházíme,    aby tě nekousalo tolik blech, 

o vajíčko prosíme,     za groš a za kořalku zbavíme tě  

pětník k němu vzít si smíme.   všech. 


