
 

TRÉNINK PAMĚTI 

Najděte v následujících větách ukryté názvy zvířat: 

1) Táta na kole vozí pumpičku.  

2) Na sebe si neberu škaredé oblečení. 

3) Rodiče volali na dítko: „Márinko, pojď domů!“ 

4) Oko za oko, zub za zub.     

5) Maso bylo pěkně upečené. 

6) Lepidlem slep i celou rozbitou vázu.  

7) Volám na koníka: „Prrrr, malá.“       

8) Na Velikonoce se u nás podává tradiční paštika. 

9) Na zařízení se pokazilo relé, a musí se opravit.    

10) Řidič osobního vozidla jel enormně rychle. 

Ukryjte do vět následující názvy zvířat: 

Vosa  pes   prase   sele   kráva 

 

NAPIŠTE NÁM 
Pamatujete si, jak vypadala neděle vašeho dětství a máte ji 

spojenou s nějakou vzpomínkou? 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. Napsanou vzpomínku nám můžete poslat 

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

Ze zaslaných vzpomínek vylosujeme tři výherce drobných cen. 
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SPOLU U TELEVIZE 
Ve středu 11.11.2020 v 12:30 hod na ČT 3 vysílají pořad Výprava za 

českými čerty – Souboj na Řípu. Po jeho shlédnutí můžete odpovědět 

na následující otázky: 

1. Jak se jmenoval kopec, který podle legendy postavili čerti při 

souboji s Pannou Marií? 

 
 

2. Do kterého města, podle legendy dohodil kamen svatý Jiří? 

 
 

3. Jak se jmenuje typ kamene, kterým z Řípu házeli čert a svatý 

Jiří? 

 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 

VÁPENNÝ KÁMEN 

Už jste někdy slyšeli o Vápenném  
prameni? Vyvěrá ze země poblíž  
hráze dnešního Slunečního 
rybníka.  Pramen se nazýval podle  
světlých opukových kamenů. V roce 
1861 byl lanškrounskými ostrostřelci 
obnoven a dostal název podle Eduarda Erxlebena - Eduardův pramen.  
Podle pověsti v dobách třicetileté války ukryl své bohatství zámožný ostrovský 
sedlák právě do tohoto pramene. Po své smrti pak ukrytý poklad hlídal v 
podobě trpaslíka. Vysvobodit sedláka může jen ten, kdo využije nalezený 
poklad k humanitním účelům.  

K ČEMU BYSTE VYUŽILI PENÍZE Z POKLADU VY? 
 

 
Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – aloe, buk, cibule, česnek, dracéna, fenykl, heřmánek, 

ibišek, jetel, kontryhel, lopuch, meduňka, netřesk, orlíček, pelyněk, růže, sasanka, šťovík, 

tulipán, vrba, zázvor /SPOLU U TELEVIZE 1.  Hromadění Indiánských pokladů a vypalování 

značek indiánským otrokům. 2. Městem se prohnal uragán. 3. Ananas, pitaya. 
 

Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

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

Druhé číslo vydáno 5.11.2020, druhé číslo týdeníku vyjde 12.11.2020. 



 

 

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. 


