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  TŘI KRÁLOVÉ 

 

Mudrci z Východu,  tradičně označovaní jako Tři králové, navštívili  Ježíše  

krátce po jeho narození  v Betlémě a přinesli mu dary:  zlato, kadidlo a myrhu. 

Jmenovali se  Kašpar, Melichar a Baltazar. 

Tento svátek, který se slaví  6. ledna, je svou podstatou totožný se slavností 

Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc  a fakticky jím Vánoce vrcholí a 

končí. 

K † M † B † a příslušný rok 

V katolických zemích se o svátku Tří králů - 6. ledna   píše posvěcenou 

křídou   na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B†   (latinsky je to            

C † M † B † )  jako požehnání. Původní text zní Christus mansionem 

benedicat – Kristus ať požehná tomuto příbytku po celý rok ( proto se 

za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, 

tj. Otce, Syna a Ducha Svatého (nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi 

iniciálami). 

A proto pro vás všechny:     K † M † B † 2016    

(upraveno, zdroj wikipedie) 

                                      

 

 

 

 

 

-2-  (obr. na  deskách: Tereza Šobková) (obr. str.2: Bětka Tatková, 5.A) 
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1. 1. Nový rok                             Kalendář jmen – Leden 

2. 1.  Karin     

3. 1.  Radmila   

4. 1.  Diana           (A. Hrušková,4.B)  

5. 1.  Dalimil                    1.místo 

6. 1. Tři králové 

7. 1.  Vilma   

8. 1.  Čestmír   

9. 1.  Vladan   

10. 1.  Břetislav                   (Š. Forejtová, 4.A) 

11. 1.  Bohdana                            1. místo 

12. 1.  Pravoslav                     

13. 1.  Edita   

14. 1.  Radovan   

15. 1.  Alice   

16. 1.  Ctirad   

17. 1.  Drahoslav   

18. 1.  Vladislav   

19. 1.  Doubravka   

20. 1.  Ilona   

21. 1.  Běla   

22. 1.  Slavomír              (J. Dunka, 2.B) 

23. 1.  Zdenko                      2. místo 

23. 1.  Zdeněk          

24. 1.  Milena   

25. 1.  Miloš   

26. 1.  Zora                  (S. Pobořilová, 4.B) 

27. 1.  Ingrid         3. místo 

28. 1.  Otýlie         

29. 1.  Zdislava      

30. 1.  Robin              (S. Čambulová, 4.B  (Obrázky výherců výtvarné                                                                                

31. 1.  Marika                    4. místo               soutěže z XII. 2015)          

                                                                          

 (kalendář  Martin Bíba, 7.A)      
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KALENDÁŘ-leden 



Rébus - morseovka  

  
1.  -/.-./../   /-.-/.-./.-/.-../---/…-/. 

2.  -./---/…-/-.--/   /.-./---/-.- 

3.  -…/.-/.-../-/.-/--../.-/.-. 

4.  --/./.-../../----/.-/.-. 

5.  -.-/.-/…/.--./.-/.-. 

6.  -.-/.-/.-././.-..  IV. 

1._ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

2._ _ _ _    _ _ _            (obrázek Marie Dunková, 4.B) 

3._ _ _ _ _ _ _ _    4._ _ _ _ _ _ _                        

5._ _ _ _ _ _          6. _ _ _ _ _  IV..               
     

       -4- (Tereza Chounová, 9.A)  

                 

Akát A .- Ibis I .. Rarášek R .-.

Blískavice B -… Jasmín bílý J .--- Sobota S …

Cílovníci C -.-. Krákorá K -.- Tón T -

Dálava D -.. Lupíneček L .-.. Učený U ..-

Erb E . Mává M -- Vyučený V …-

Filipíny F ..-. Národ N -. Wagón klád W .--

Grónská zem G --. O náš pán O --- Xénokratés X -..-

Hrachovina H …. Papírníci P .--. Y/ý se strácí Y -.--

Chvátá k nám sám CH ---- Q/kvílí orkán Q --.- Známá žena Z --..

! --..-- ? ..--.. . .-.-.-

Morseova abeceda



  
Říše divů         část 3. - Tři králové   
Jak jsem tak běžela za králíkem, úplně jsem se ztratila. Spletla jsem se. Tuhle 

zemi neznám jako své boty, v 
Říši divů to vypadá jinak. Králík 
se za mnou kupodivu nevrátil. 
Šla jsem tedy dál. Krajina se 
začínala pomalu měnit a z 
krásného letního dne se stal 
studený zimní večer. Krajina už 
nebyla zdaleka tak pohostinná a 
nikde nikdo nebyl. Počkat, 
nesvítí tamhle světélko? 
Rozběhla jsem se k tomu místu 
s nadějí, že tam najdu u stolu 
kloboučníka, jak s přáteli pije čaj 

o páté. Ale spletla jsem se. Byla to karavana. Ano, tři muži v čele a za nimi 
ještě pár lidi. Doběhnu tedy k nim a zeptám se člověka, který vede koně: „Kdo 
jste? Pomůžete mi?“ „Milá dívko,“ začal, „asi tě ani moc nebude zajímat, kdo 
jsem já, ale tamhle ti tři králové vpředu se jmenují Kašpar, Melichar a 
Baltazar. Já jsem jen Kašparův sluha. A jestli ti pomůžeme? No, nevím s čím, 
ale zastavovat teď nesmíme. Můžeš se k nám přidat, jestli chceš.“ Nedokázala 
jsem odpovědět. Tři králové a tady? „No já jsem Ema a potřebovala bych 
pomoci svému kamarádovi Markovi.“ „Jak už jsem říkal, Emo, nesmíme se 
zdržovat na cestě. Můžeme ti dát jídlo a pití. Kometa si nás vyžádala, máme 
důležitý úkol, ale nevíme jaký.“  Zato já vím jaký úkol, myslela si Ema. „Můžu s 
vámi jít je 
n chvíli, ale vy Markovi pomoci nemůžete.“ 
Ema mi utekla a já tu už strašně dlouho sedím a nemůžu za ní. Najednou se na 
podlaze něco mihlo. Byla to myš. „Myško, kdybys mi tak mohla pomoci.“ „ Ale 
já můžu, Marku, stačí jen poprosit.“ Málem jsem vyskočil, jak jsem se lekl . 
„Myško, jak mě znáš?“„ Ale Marku, mne sem poslal králík. Ema se mu ztratila. 
Na, Marku, tohle vypij.“ Poslechl jsem ji a za chvíli jsem byl stejně velký, jako 
myška. „Pojď za mnou, půjdeme ještě ke králíkovi. Potřebuje pomoci, toho 
neodmítneš viď? Zasmála se, ale já už jsem jí nevnímal. Byl jsem rád, že jsem 
prošel těmi malými, no teď už vlastě normálními, dveřmi a obdivoval jsem 
krásnou, i když noční Říši divů. Doufám, že Emu brzy najdu a vrátíme se zpět.
  
 Pokračování příště....    (text i obrázek Tereza Pefková, 9.A)       -5- -5-      

POVÍDKA 
 

 



MALOVÁNÍ  

 

TŘI  KRÁLOVÉ  S  DÁRKY VÁM PŘEJÍ  KRÁSNÝ 

NOVÝ ROK 2016. 

CO BY SIS PŘÁL TY DOSTAT V DÁRCÍCH? 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________                                         

                                                                                                                                        

- -6-                                                                ( Tereza Pešíčková, 4.B) 

 



-6-         MALOVÁNÍ 

                        NAMALUJ SI TŘI KRÁLE                                               

Tady máš postup kresby,                                                   

zkus   namalovat    ……..                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Veronika Seidlová, 5.B)        

                                                                                               

                                                                                                                        -7-      

1. KAŠPAR 

 

 

 

 

2. MELICHAR 

 

 

 

 

3 .BALTAZAR 



     ZAJÍMAVOSTI  

 

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. 

listopadu 1378, Praha)  - byl jedenáctý český 

král, (vládnoucí od července 1346 až do 

listopadu 1378). Byl i král německý (římsko-

německý), císař římský, také král italský 

(lombardský), burgundský (arelatský) král, 

moravský markrabě a lucemburský hrabě. 

Pocházel po otci z dynastie Lucemburků. Byl 

to první český král, který se stal také císařem 

Svaté říše římské.  

V letošním roce 2016 si  připomínáme       

700 let  od jeho narození.                     Karel IV. patřil mezi 

nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně 

vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky.   Byl synem Elišky 

Přemyslovny a českého krále Jana Lucemburského. Karel byl původně 

pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal během své výchovy ve Francii 

po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném.  

S první manželkou byl oženěn už jako 7 letý chlapec – jmenovala se  Blanka   

z Valois (s níž měl 2 dcery Markétu 

a Kateřinu), 2.manželka Anna 

Falcká  ( měli syna  Václava –

zemřel v 1 roce),  3.manželka Anna 

Svídnická   (s tou měl dceru 

Alžbětu a syna  Václava IV.) a 

poslední 4. ženou byla Alžběta 

Pomořanská ( jejich dětmi byly  

Anna, Zikmund, Jan, Karel, 

Markéta Mladší a Jindřich ).  

Jako český král proslul Karel IV. 

především založením Karlovy 

univerzity v Praze, výstavbou  

Nového  Města  pražského, stavbou 

kamenného Karlova mostu  přes řeku Vltavu v Praze a hradu Karlštejna.                                               

(Karlův most, Marie Dunková, 4.B)               

-8-(obrázek Tereza Šobková, 9.A,  zdroj informací: upraveno z wikipedie) 
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                                        VYBARVOVÁNKA 

                                   

                                                                                                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Alžběta Tatková, 5.A)         -9-  



                      DOPLŇOVAČKA–KAREL IV. 

 

 Hrad Loket 

Císař ___arel  IV. byl na hradu ___oket  jako malý, 

sotva tříletý chlapec vězněn. Důvodem byly 

majetnické a ___odinné spory.  Na Loket ale 

nezanevřel… Na Lokti se Karel ___   zdržoval často. 

Vyřizoval tu státnické povinnosti a lovil ___věř 

v královské oboře. Dle pověsti při jednom z lovů 

založil u horkých léčivých pramenů  ___rálovské 

město „Teplé Lázně u Lokte“. Dnes je  zná___o  pod 

názvem  Karlovy  ___ary. 

                    (text z wikipedie  upravila Veronika Seidlová, 5.B) 

NAJDI 5 NESMYSLŮ Z DOBY KARLA IV. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

-10-       ( obrázek Alžběta Tatková, 5. A)  



   VYHODNOCENÍ 
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          DOPLŇOVAČKY          
  

1.Kolilátého chodí Tři králové ?  

    L    N  

 

2. Jak se jmenují Tři králové ? 

K      A  

 
 

  L   A   A  

 

   E     CH   

 

3. Co donesli Tři králové do Betléma? 

   K    D    D   O 

  M  
    R 

    U 
 

     Z      A      O 
 

4. Komu nesli Tři králové dary?    

    Ž     O   

                                                                  (Kristýna Minaříková, 9.A) 
-12-  

                                               



                          TŘÍKRÁLOVSKÁ SBÍRKA 

 

VYBARVI SI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

      (obrázek Marie Dunková, 4.B;  http://hudba.hradiste.cz/DATA/)

                                                                -13-                      



          BLUDIŠTĚ   

 

 

(David Veltruský, 9.A za použití obr. J. Dunky,2.B + T. Šobkové, 9.A) 

-14 -                                                        



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Veronika Seidlová, 5.B)                 (obrázek Štěpánka Forejtová, 4.A)       

(správné odpovědi ze str.19 -  gold, crown, fourth, three, king) 

                                               -15-                                                                                                                                                                           

KŘÍŽOVKA 



HOROSKOPY 
 

 
 

 
Hlavní znamení měsíce - Kozoroh                   
(22.12. - 20.1.) 
  
Beran - Dobře se rozhlížej kolem sebe, v 
lednu Ti někdo projeví své city. 
  
Býk - Neboj se opustit staré a již nefunkční, 
uvolníš tím místo pro nové.  
  
Blíženci - Přerovnej si všechny své věci, 
zjednodušíš si tím život. 
  
Rak - Budeš velmi intuitivní, tak toho tento   
 měsíc využij. 

  

Lev - Mysli pozitivně, protože myšlenky utvářejí tvojí budoucnost. 

  

Panna - Bud' tím, kým opravdu jsi. Vyplatí se Ti to. 

  

Váhy - Věnuj se více odpočinku, je důležitou součástí života. 

  

Štír - Poznej svou vlastní cestu a kráčej po ní s radostí. 

  

Střelec - Budeš si užívat přízeň tvých přátel. 

  

Kozoroh - Tento měsíc Ti přináší pohodu, klid a harmonii. 

  

Vodnář - Vše kolem tebe se stabilizuje a ty budeš zářit štěstím. 

  

Ryby - Chceš-li se odreagovat, zajdi si s kamarády třeba do kina.  

         (text i obrázek Tereza Šobková, 9.A)   
-16- 



             

 

               

                   
   

                         HÁDANKY  
 

    

 

        

1.Kolik bude v SUDOKU celkem červených korunek? 

  

2.Kolik bude v SUDOKU všech korunek dohromady?    
(Veronika Seidlová, 5. B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-          -17- 

SUDOKU 



                               OSMISMĚRKA                           

         

                                                                                        
-18-                                          ( Ondřej Šverma, 3.B )    
                                                                  



                                        
 

 

           

      NAPIŠ DO RÁMEČKŮ PŘEHÁZENÁ PÍSMENA.   (řešení str. 15) 

                            (Klára Švermová,  5.B)              -19-        

ANGLIČTINA 
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Celkem bylo odevzdáno 38 soutěžních odpovědí. Redaktoři z nich 

vylosovali 3 šťastné výherce. Odměněno bylo i  6 žáků  o nejzdařilejší 

obrázek KRÁLOVSKÉ KORUNY .  Některé se nám vešly  i do 

našeho nového čísla. A PROTO  MALUJTE  A SOUTĚŽTE S NÁMI 

DÁLE, DRŽÍME VÁM PALCE!!! 

Alex        Lochman   2.A   1.místo: Anna    Hrušková   4.B 

Samuel     Holý      1.A   1.místo: Štěpánka Forejtová    4.A 

Anna        Alešová      2.A    2.místo: Jaroslav Dunka   2.B 

         3.místo: Soňa    Pobořilová 4.B 

                                             4.místo:  Simona Čambulová 4.B 

         5.místo: Kristýna Baráková   1.B 

 
Číslo vydání: 4. 

Měsíc:  LEDEN 2016 

Ročník vydávání: 14. ročník 

Náklad: 110 výtisků 

     Počet stran: 20                                                                 

                          Cena: 12,- Kč.   Cena při předplatném: 10,- Kč 

 

Výsledky soutěže  
z 3. dílu 



                               SOUTĚŽ 

1. Kdo byl Karel IV.? 

___________________________________ 

___________________________________ 

2. Kolikáté výročí slavíme od jeho narození? 

_________________________________ 

3. Jak se jmenuje hrad po něm pojmenovaný? 

__________________________________ 

4. Jaké měla křestní jméno první žena Karla IV.? 

_____________________________________        

               (zpracovaly Zoe Opočenská,6.B; Eliška Neumanová, 6.B) 

 

 

Jméno:___________________________ 

Třída:  ______________ 



                            VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

NAKRESLI VALENTÝNSKÉ SRDÍČKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno:___________________________ 

Třída:  ______________ 

    

 


