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H O S P O D A Ř I T

J Š P Ř A Ř P T E S

Í K D Á T A Ř A C E

D O A N S B Í V E M

L L R O E T R O P I

O A O I C I O R O N

V V V S A L D T M Á

Í Š A I E D A A O Ř

R L T M E O T P C A

A Ě M E Z M D O L O

1) Co tu bylo dřív zmrzli-
na, nebo nanuk? 2 body

2) Jak dostal nanuk svůj 
název? 5 bodů

3) Vzpomeneš si, který 
nanuk má název podle 

obyvatele severu? 1 bod

Tipovac
ka: 1) První byla zmrzlina, a to o tisíce 

let. Kde se vzala? Nikdo přesně 
neví. Středověký cestovatel Marco 
Polo tvrdil, že Číňané jedli zmrz-
linu už 2 tisíce let př. n. l. Ve sta-
rověkém Řecku ji nazývali ,,Sníh 
Olympu".

2) Nanuk dostal své jméno podle 
eskymáckého lovce Nanuka, hlavní 
postavy etnografického filmu Ro-
berta Flahertyho: Nanuk, člověk 
primitivní z roku 1922. 

3) eskymo

Vyhodnocení: 1 bod – 8 bodů, 
zasloužíš si nanuka! Dobrou chuť.Na letišti: „Prosím letenku.“ 

„A kolik lidí poletí s vámi?“ 
„Co já vím? To je …..dokončení v tajence

po vyškrtání všech slov z legendy, čti zbylá písmena po 
řádcích a dostaneš tajenku. 

legenda: modlitba, příroda, hospodařit, seminář, da-
rovat, škola, opatrovat, misionář, pomoc, jídlo, víra, 
cesta, země

kvíz pro táborníky
písMeno u spráVné odpoVědi 
doplň do taJenky, VyJde ti 
neJtěžší Had na sVětě: 

1) Jak vznikl název známé nádoby 
    na jídlo – ešusu?
a) Es-šálek z německého Eßschale, 
    v překladu jídelní miska
s) podle vojáků SS, kteří jídelní misku 
    používali za 2. světové války

2) Jak pokračuje oblíbená píseň 
    – Naplňuj mne Duchem svým,...
r)  ...mocí svou dnes srdce mé
n) ...nechci být prázdný džbán

3)  Jak je v mapě označen hrad nebo zřícenina?
a) 
o)

4) Jak se říká speciálnímu kódu 
    pro přenos textu pomocí telegrafu?
k) morseovka
z) Semafor 

5) Které dřevo hoří i vlhké?
i)  lipové
o) březové

6) Jak se jmenoval zakladatel skautingu u nás?
m) Jaroslav Foglar
n)  A. B. Svojsík

7) Kam ukazuje střelka kompasu?
b)  k jihu
d)  k severu

8) Co znamená zkratka KPZ?
a) krabička poslední záchrany
t)  kufřík plný zázraků

LUŠTěNKY a KVíZY 
na prázdniny 
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Máš zadanou posloupnost čísel a tvým úkolem je dopl-
nit čísla, která by měla logicky následovat a k posled-
nímu přičti 44. Číslo, které ti vyjde, odpovídá nejvyšší 
hmotnosti, jaké může dosáhnout nejtěžší had na světě. 
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Dva podnikatelé se baví o najímání 
zaměstnanců. „Já jsem cukrář. Když 
někoho najmu, tak ho nechám, ať 
sní sladkého, kolik chce. Po týdnu 
už mu to tak leze krkem, že si ne-
vezme, ani kdyby ho nutili.“ „No, u 
mě je to trochu … (viz tajenka č.1), 
… (viz tajenka č.2).“

legenda:
Vodorovně: 1. Opak sytosti/ seznam jídel v re-

stauraci. 2. Nástroj k šití/ citoslovce pochopení/ 
popěvek. 3. Zkratka „olympijské hry“/ 1. část ta-
jenky č. 2/ zkratka televize/ 2. část tajenky č. 2/ ba-
kalář. 4. Bankovní účet/ „pyšný“ pták/ sdružení. 5. 
Opak poděkování/ na jaké místo/ ostravsko-kar-
vinské doly. 6. Anglická zkratka „jen pro čtení“/ ta-
jenka č. 1. 7. Díra/ jméno první ženy/ kov se znač-
kou Ni. 8. Chemická značka platiny/ obyvatel 2. 
nejlidnatějšího státu světa/ kontrabas/ sídlo čichu. 
9. Zahradní domek/ název časopisu pro mládež/ 
pojetí vztahu člověka s bohy. 10. Fáze, ve které 
měsíc není vidět/ 3.část tajenky č. 2/ spodní stěna 
akvária. 11. Bohoslužba/ náplň koláčů/ neexistuje. 
12. Nadšení k nějaké činnosti/ nebeský pokrm. 

Svisle: A V pořádku/ alkan s třemi uhlíky. B Jař-
mo/ český obchodník z 19. století/ místo těžby. C 
Ptačí houf/ světlo/ opak „nic“. D Nemluvit prav-
du/ chobotnatec/ Kainův bratr. e Nejnižší ženský 
zpěvácký hlas/ program studia/ zkratka „deoxyri-
bonukleová kyselina“/ vlastní. F Velký zástup lidí/ 
horní část horní končetiny/ žluté cizokrajné ovoce. 
G Naváděč lodí do přístavu/ ženské jméno (1.12.)/ 
zkratka „basketbalový klub“/ značka „kilometr“. 
h Zkratka „evropské hospodářské společenství“/ 
látka na čištění uší/ část divadelní hry. i Chemická 
značka sodíku/ snížený tón „e“/ platidlo/ bílá pá-
livá příloha k párku. J Německé město/ zkratka 
„vojenský“/ částice/ kloubní nemoc. K Postranní 
stolek v presbytáři/ patřící vzdělávací instituci. L 
MPZ České republiky/ část/ 100.  
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Tipy na hry:
Pokud nevíš, jak rozproudit zábavu s kamarády, na táboře nebo třeba na ro-
dinné oslavě, máme pro tebe dva tipy na hry, které nejsou složité na přípravu 
a dají se hrát v různém počtu hráčů doma i venku:

kyselé úsměvy

hráči se postaví do kruhu, jeden si sedne doprostřed a zavře oči. Ostatní 
hráči se beze slov domluví, komu dají citrón. Vybraný hráč si dá do úst kou-
sek citrónu a rozkouše ho. Pozor! Nesmí ho spolknout, nechává ho v ústech. 
hned po rozkousání citrónu hráč uprostřed kruhu otevře oči a má za úkol 
uhádnout, kdo má kousek citrónu v ústech. hráč, který hádá, nesmí ostatní 
hráče rozesmívat, ale většinou se stejně všichni smějí. Ostatní hráči dělají, že 
mají citrón, aby hádání nebylo tak lehké. hráč, který měl citrón, jde dopro-
střed a hádá.

Molekuly

Známá hra vhodná i pro větší skupinu. hráči utvoří dvojice, každá musí mít 
dost prostoru k pohybu okolo sebe. Vedoucí řekne, kolika a kterými částmi 
těla je dvojici povoleno se dotýkat země. Ostatní části musí mít hráči zdviže-
né nad zem. Začíná se lehčími pozicemi, jako např. 3 nohy a 2 ruce. V pozici, 
kterou vytvoří, musí potom družstvo zůstat alespoň několik vteřin. Dvojice, 
které se nepovede udržet nad zemí, vypadává. Dobré je zapojit kromě ru-
kou a nohou také lokty, kolena atp.
 
dobře se bavte!

Na pískovišti si hrají dva kluci s bateriovým bagrem na dálkové ovlá-
dání, který sám nakládá písek do dětského nákladního autíčka. Povídá 
jeden klučina druhému: „Paráda! Když si pomyslím, že tuhle strašnou 
dřinu jsme donedávna dělali ručně...“

Po prohraném hokejovém zápase povzbuzuje trenér svůj tým: 
„hlavu vzhůru, chlapci! Uvědomte si, že nebýt nás, tak by nevyhráli!“

Soused: „Martínku, 
ten váš pes celou noc 
štěká, vyje, škrábe a 
šelestí!“

„Děkuju, že si s ním 
děláte starosti, pane 
sousede, ale nebojte 
se, on se vyspí přes 
den.“
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Tarsicius, časopis pro kluky u oltáře SOuTěž O deSkOVOu hRu
V každé zemi, kterou jsme v tomto 
speciálu navštívili, ti tvůj nový kamarád 
položil jednu otázku o své zemi. Po-
kud budeš pozorně číst, nebude pro 
tebe těžké na ni odpovědět. Správné 
odpovědi na 9 otázek zašli do redakce 
na mail: redakce@tarsicius.cz do 20. 
8. 2017 a můžeš vyhrát skvělou des-
kovou hru. hodně štěstí při losování!  
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