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Znáš česká přísloví? A už
jsi je viděl nakreslená?
Zkus uhodnout, které
přísloví se skrývá za jednotlivými obrázky. Když
si nebudeš vědět rady,
zkus zapojit mamku, tátu
nebo třeba dědu s babičkou. Můžete si u toho užít
spoustu legrace.
Když uhodneš alespoň
10 přísloví a pošleš nám je
do 15. srpna na adresu redakce@tarsicius.cz, můžeš
vyhrát. Pět vylosovaných
od nás dostane knížku Jak
Slovo na Velkou Moravu
přišlo.

Foto: BillionPhotos.com, ellisia – Dollarphotoclub.com

Prázdninová zábava
1) Tipneš si, kolik litrů vody průměrně
spotřebuje 1 obyvatel ČR za den?

6) Co patří mezi obnovitelné zdroje energie?
a) voda
b) ropa
c) zemní plyn

a) asi 50 l
b) asi 130 l
c) asi 300 l

7) Co je to atmosféra

2) Jakou květinu má ve znaku národní park Krkonoše?

a) plyn
b) dobrá nálada ve třídě
c) neviditelný obal Země tvořený plyny

a) zvonek
b) chrpa
c) hořec

8) Které město na světě má nejvíce obyvatel?

3) Kteří živočichové patří mezi kriticky ohrožené v ČR?

a) New York
b) Tokio
c) Mexico City

a) liška obecná, čáp bílý, vlk evropský
b) sysel obecný, vlk evropský, medvěd hnědý
c) veverka obecná, kachna divoká, liška obecná

9) Kde se nachází gotický chrám sv. Barbory?

4) Jak se jmenuje říčka, která se nachází
v podzemí Moravského krasu?

a) Praha
b) Olomouc
c) Kutná Hora

a) Punkva
b) Kamenice
c) Podzemní říčka

10) Který z našich hudebních skladatelů
pochází z Litomyšle?

5) Kde se na Zemi nachází největší množství sladké vody?

a) Antonín Dvořák
b) Bedřich Smetana
c) Leoš Janáček

a) v jezerech a rybnících
b) v podzemí
c) v ledovcích hor a polárních oblastí

Křížovka

Inzerce: Vyměním sekundové lepidlo za…
(viz tajenka č. 1). Zn. … (viz tajenka č. 2).
Legenda:
Vodorovně: 1. Cítění pro módní oblékání/ životopis.
2. Skupina osob tvořících základ celku/ hlavní fotosyntetizující orgán rostlin. 3. Básnicky kůň/ 2. část
tajenky č. 2/ jedovatý jehličnan. 4. Listnatý strom
s třesoucími se listy/ pokrývka stolu/ nejzápadnější
české město. 5. Zhotovit tkaním/ egyptský bůh slunce/ zkratka „občanský průkaz“/ kujná látka. 6. Tajenka č. 1. 7. Otvor/ šachová remíza/ triacylglycerol/
zkratka „kompaktní disk“. 8. Tvořit text/ věc na vyhození/ pysk. 9. Citoslovce smíchu/ 1. část tajenky
č. 2/ zkratka „Akademie věd“. 10. Rozvětvení řeky
u ústí/ syčivý zvuk. 11. Citoslovce zvonivého zvuku/
mužské jméno (22.5.). 12. Jedna z velikostí vlakových
modelů/ tvořit koberec.
Svisle: A Anglicky „venku“/ daň z přidané hodnoty.
B Řezná část nože/ zahrada ovocných stromů. C Řev/
asijský stát/ zkratka vlaků Eurocity. D Opak míru/
způsob příjmu televizního vysílání. E Na jakém místě/ chemická značka astatu/ velká výpravná epická
báseň/ zkratka trinitrotoluenu. F Sumerské město/
značka čisticích prostředků/ značka kiloampéru/ iniciály herce Davida Tennanta/ úkon. G Ujištění o vykonání něčeho v budoucnu/ přihrávka mimo hřiště/
jihočeské město. H Kyselé ovoce žluté barvy/ ptačí
migrace/ vlastní. I Opak výstupu/ hráč na dudy/ anglicky „to“. J Vytváření tištěného textu/ žlutohnědý
odstín/ motýl škodící v šatníku. K Hitlerovy policejní
oddíly/ zvíře dávající vlnu/ rakouská internetová doména. L Obyvatel severského státu/ zkratka televize.

Hádanky
1) Neustále to mění tvar, a přesto je
to pořád kulaté.
2) Ve stáji jsou lidé a koně, je tu 22
hlav a 72 nohou. Kolik lidí a kolik koňů
je ve stáji?
3) Kde vždycky včerejšek přichází až
po dnešku?
4) Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě
slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do
doby, než mě znovu zavoláš. Kdo jsem?
5) Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem
pět setů a každý z nich vyhrál tři. Jak
je to možné?
ozvěna, hráli spolu ve dvojici čtyřhru
měsíc, 14 koní a 8 lidí(14*4+8*2), ve slovníku,
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vtipy
Tři rybáři se baví o tom, co kdo chytil.
První: „Já jsem chytil tříkilového kapra.“
Druhý: „Já jsem chytil pětikilovou štiku.“
Třetí: „Pcha, já jsem chytil desetikilového
sumce.“
První si povzdechne: „Proč já sem začínal
jako první!“
Jiří Ors ág
Potkají se dvě žížaly. První říká: „Kde máš
muže?“
Druhá nato: „Ale, kluci ho vytáhli na ryby!“
Černý Samuel

Přijde kamarád Lojza za kamarádem Pepou a říká mu: „Pepo, co budeš dnes
dělat?“
Pepa odpoví: „Nic.“ Lojza nato: „Ale tos
dělal včera?“
Pepa: „No jo, ale ještě to nemám hotový?“
Černý Samuel

