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      ZAJÍMAVOSTI 

Mezinárodní den letectví a kosmonautiky                

je stanoven  na 12. dubna. 
Právě v tento den , 12.dubna1961,  se konal první let člověka do vesmíru. 

Byl jím ruský pilot Jurij Alexejevič Gagarin na vesmírné lodi Vostok a 

startoval z ruského kosmodromu Bajkonur. 

Druhou významnou událostí, 12.dubna 1981, kdy byl z amerického mysu 

Canaveral vypuštěn na zemskou oběžnou dráhu raketoplán Columbia.  

 

Apollo 11 je označení amerického pilotovaného kosmického letu 

programu Apollo, během něhož 20. července 1969 lidé poprvé stanuli na 

povrchu Měsíce. Dne 20. července 1969 se Neil Armstrong a Aldrin 

v lunárním modulu spustili na povrch Měsíce a o 6hodin později vystoupil  

Neil Armstrong jako první člověk na povrch Měsíce. Společně s Aldrinem 

během dvou a půlhodinové vycházky nasbírali 22 kg měsíčních hornin a po 

21 hodinách a 31 minutách pobytu na povrchu Měsíce odstartovali zpět. 

    Znak Apola 11                                                                   Namaluj také 

stejně nebo  
svůj návrh 

 

 

 

Prvním naším kosmonautem, letícím do kosmu,byl Vladimír Remek, 

který vzlétl ze stanice Saljut 6, společně se sovětským kosmonautem 

Alexejem Gubarevem, 2. března 1978 na palubě kosmické lodi Sojuz 28. 

Ve vesmíru prožil 7 dní, 22 hodin a 17 minut.                    

(zpracovala Eliška Neumanová, 6.B; zdroj wikipedie Centrum.cz 

svátky) 

(obrázek na deskách : Mikuláš Rekl, 2.A) 
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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 šestá: Královnino rozhodnutí 
„Prosím, nechte nás o samotě, “ 

řekla medovým hlasem Bílá královna 

a plný sál se najednou vyprázdnil. I 

Kloboučnice a její přátelé odešli. 

„Emo, jsem tak ráda že jsi tady.“ 

Místo odpovědi jsem se uklonila. 

„Seznámím tě s mými plány. Byla 

bych ráda, abys je co nejdříve začala 

plnit.  Až si odpočineš, samozřejmě.“  

Nebyla jsem si jistá, co na to říct, tak jsem se usmála a souhlasně zakývala hlavou. 

„Dobrá tedy, nebudu ti lhát. Nikdo přesně neví, co proroctví znamená.  Nebo 

tedy spíš, jak bys měla Říši divů zachránit.“  „Ale já si myslím, že by ses měla 

dostat k Srdcové královně.“  Rozbušilo se mi srdce. Říši divů sice chci pomoci, ale 

vydat se kvůli tomu do spáru nejnebezpečnější bytosti v Říši divů,  se mi moc 

nechtělo. Královna, jako by to vycítila, řekla: „Neboj Emo, mám v Srdcovém 

zámku svoje lidi. Ale potřebovala bych tam tebe jako zvěda, abys nám pomáhala 

přímo ze zámku.“  „Vaše veličenstvo, s vaším návrhem bych velice ráda 

souhlasila, ale můj kamarád Marek…“ „A ano,“ přerušila mě královna, „pošlu 

Kloboučnici a ostatní, aby ho zachránili.“ „A mohla bych jít s nimi?“ „ V žádném 

případě!“ „ Je to past na tebe. Nesmíš jim přijít rovnou do rány.“ „Jsi moc důležitá 

a nesmíš podlehnout moci Srdcové královny.“  „Možná ti to tak nepřijde, když tě 

posílám přímo k ní, ale věř, že pod svícnem je největší tma.“ „ Nyní máš tři dny 

volna.  Můj zámek je ti celý k dispozici,“ usmála se na mě královna. 

Po třech dnech jsme vyrazili na cestu. Museli jsme být nenápadní, takže jsme šli 
jen já, Kloboučnice, ježek  a medvídek. Ti se ode mne v půlce cesty oddělili a já 
jsem šla kus cesty sama za kočkou Šklíbou. Šklíba byla zvláštní. Její neustálý 
úsměv od ucha k uchu a její občasné mizení mě docela děsilo. Šklíba už prý 
několikrát v Srdcovém zámku byla. Proto jí Bílá královna určila jako nejlepší 
průvodkyni. Zanedlouho se před námi začaly tyčit obrovské věže Srdcového 
zámku. Moje odvaha mě pomalu začínala opouštět, ale já musela se Šklíbou 
pokračovat dál.                         Pokračování příště…      (Tereza Pefková, 9.A)   
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POVÍDKA 
 



    

 

SPOČÍTEJ A VYBARVI    

 

-6-             ( Tereza Pešíčková, 4.B) 

POČÍTÁNÍ 



ČARODĚJNICE 
 

Čarodějnice (čarodky)  máme 30.dubna. Je to lidový 

zvyk, při kterém se z polí a z celé země vyháněly  

nemoci a choroby. V dnešní době (dnes, zítra a tak 

podobně) to již děláme jenom tak pro zábavu a také 

proto, abychom si opekli  buřtíky. 

Tak palte čarodějnice o sto šest, ať jste    

zdraví a bez chorob .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ( Tereza Šobková, 9.A) 
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        SPOJOVAČKA       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8-                                                                   (Alžběta Tatková, 5.A)  



                                ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

Lajka byla fena, která se jako první živý tvor, pocházející 

z planety Země, dostala na oběžnou 

dráhu. Stalo se tak 3. listopadu 1957 

na palubě sovětské družice Sputnik 

2. V době přípravy jejího letu bylo 

o vlivu kosmického letu na živé 

organismy známo jen málo. Vyslání 

zvířat do vesmíru bylo proto 

nezbytným předpokladem letů lidí. 

Lajka, potulný pes odchycený na jedné z moskevských ulic, se 

původně jmenovala Kudrjavka. Pro let na Sputniku 2 byla 

cvičena s dalšími dvěma psy. 

Technologie návratu kosmické lodi z oběžné dráhy na Zemi 

nebyly k dispozici, proto nebyl Lajčin návrat na Zem plánován. 

Třebaže se očekávalo, že prožije na oběžné dráze jeden 

týden, uhynula následkem stresu a přehřátí[2] už zhruba 5 až 

7 hodin po startu. 

Byla prvním tvorem na oběžné dráze Země, nikoliv však ve 

vesmíru. Hranici vesmíru – tedy výšku 100 km nad zemí – jako 

první z živých tvorů překonaly octomilky, vynesené americkou 

raketou V-2 už v únoru 1947. 

 V Sovětském svazu byli prvními psy ve vesmíru dvojice Dezik a 

Cygan, kteří byli vysláni roku 1951 z kosmodromu Kapustin 

Jar po balistické dráze  do výše 101 km.                             

         

(zdroj info wikipedie; Dáša Klauzová, 9.A) 
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                                         DOPLŇOVAČKA 

       

                                                                                                                                                                   
( křížovka Denisa Kuzmová, 5.A) 

            JAK SE JMENUJE 

                                           TATO KOSMONAUTKA? 

            ___ ___ ___ ___ ___ 

                        (odpověď v křížovce) 

 

 

                                                            (obrázek Marie Dunková, 4,B) 
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VYHODNOCENÍ 
     

    

                    
 
              
   

                  
 
 
 
 
 
 

     
Zde je 6 výherců z 9 vyhodnocených v soutěžích za březen. Gratulujeme :- ).             
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         DOPLŇOVAČKY              
 

1. Jaký měsíc je Den letectví a kosmonautiky ??? 

   D     

 

2. Kdo jako první vyletěl do vesmíru ??? 

 J   R   

                                                                       

 

 
3. Jak se nazývá lunární modul, ve kterém letěl první kosmonaut ??? 

 V    T    1 

                                              (Jan Červenka, 6.B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12-                                                    (obrázek Tereza Šobková, 9.A)  
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                                  VÝPRAVA DO KOSMU        

 

Do řádků napiš, co by sis přál/a vidět při své výpravě do kosmu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Bětka Tatková, 5.A) 
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          BLUDIŠTĚ   
 

 

-14 -                                                       (David Veltruský, 9.A )  



 
 

  Jak se jmenuje náš první kosmonaut, který byl ve vesmíru? 

1. Hvězda, která ukazuje sever 

2. „Hvězda“ s ocasem 

3. Naše planeta 

4. Dopravní prostředek kosmonauta 

5. Země oběhne kolem Slunce za jeden … 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJENKA:  __ __ __ __ __ (Vladimír, 1978)    

(autorka: Veronika Seidlová, 5.B)                                                           

(správné odpovědi ze str.19 -  star –hvězda,  comet-kometa,               

moon-měsíc, space rocket-raketa ,uneverse-vesmír)   
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KŘÍŽOVKA 



 

  

Hlavní znamení měsíce – Beran                

(21.3-20.4.) 

  

Beran -Tento měsíc je pro tebe velmi 

pozitivní. Ideální čas začít něco nového. 

  

Býk - Potkáš nové přátele, se kterými si užiješ 

spoustu legrace. 

  

Blíženci -Chceš-li dosáhnout svého snu, tak se 

musíš řídit svým srdcem. 

  

Rak - Pečuj na jaře více o své zdraví, 

předejdeš tak vyčerpání. 

  

Lev - Vydej se na cestu do přírody, získáš tak 

více energie. 

  

Panna - Nezapomínej na každodenní pohyb, přijdeš tak na radostnější 

myšlenky. 

  

Váhy - Tento měsíc patří Tobě a Slunce je přímo nastavené pro Tvoje 

úspěchy. 

  

Štír - Nenecháš-li se vtáhnout do žádných problémů, zažiješ celkem 

pohodlný měsíc. 

  

Střelec - Neposednost a netrpělivost Tě budou doprovázet celé toto období. 

Jak se říká: „Budou s tebou šít všichni čert." 

  

Kozoroh - Budeš sršet novými nápady již od samého začátku měsíce. 

  

Vodnář - Žádný úkol ani žádná překážka Tě nevyvedou z rovnováhy. 

  

Ryby - Možná se Ti splní něco, čemu jsi nedával/a moc velkou naději. 

  -16-                                                                  (Tereza Šobková, 9.A)  

HOROSKOPY 
 

 



             
 

V KAŽDÉM SLOUPCI I ŘÁDKU  NESMÍ BÝT STEJNÝ 

SYMBOL .            DOMALUJ OBRÁZKY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         (Veronika Seidlová, 5.B)  

        

                                  
 

 

 

           (foto David Švestka, 8.tř.)        
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SUDOKU 



                                  OSMISMĚRKA 
                                                                 

    - -

-18-                                          ( Ondřej Šverma, 3.B )                                                                     



                                        
 

 

           

      NAPIŠ DO RÁMEČKŮ PŘEHÁZENÁ PÍSMENA.    (řešení str. 15)                                                                                               
                           (Klára Švermová,  5.B)              -19-        
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Celkem bylo 28správných  soutěžních odpovědí.   Redaktoři z nich 

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

obrázek MIMOZEMŠŤANA .  Některé vaše obrázky uvidíte i v tomto 

díle.. MALUJTE  A SOUTĚŽTE. DÁLE, DRŽÍME VÁM PALCE!!! 
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Výsledky soutěže  
z 6. dílu 



SOUTĚŽ  

          

         1. První člověk na Měsíci.  

              ___________________________________________________ 

2.V jakém roce se uskutečnil let na Měsíc –

Apollo11? 

___________________________________ 

         3. První československý kosmonaut se jmenuje: 

 __________________________________________________ 

4.Jak se jmenuje raketa, ve které letěl první 

člověk do vesmíru v roce 1961? 

____________________________________ 

         Odpovědi najdeš na straně 2.                              

 

                ( vytvořila Eliška Neumanová, 6.B) 

JMÉNO:_______________________________ 

TŘÍDA:  _________________________ 

 



 

 

                                   VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

       Namaluj svůj oblíbený hudební nástroj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JMÉNO:_______________________________ 

TŘÍDA:  _________________________ 
 


