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Slovo úvodem 
 
Milí čtenáři Dobromyslovin, 
vychází jarní číslo našeho školního časopisu, ve kterém najdete 
výsledky některých našich březnových výzev a také tradiční 
luštění, omalovánky, recept i další úkoly z živočišné říše. 
 
 
redaktoři 
Pavla a Tadeáš 
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Luštění zvířátek 
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Brouci a broučci  
 
Brouci zahrnují přes 400 000 druhů rozčleněných ve více než 160 čeledích, což 
je asi pětina všech popsaných živých organismů. Stále jsou přitom objevovány 
nové druhy.  
Mezi brouky jsou ti, kteří jsou velcí jen čtvrt milimetru, ale i tací, kteří dosahují 
velikosti přes 20 cm.  
Brouci se vyskytují po celém světě až na polární a mořské oblasti.  
U brouků je také zajímavé, že se liší vždy samice od samce, například svou 
barevností. 
 
Slunéčko  
 
Jedním z nejznámějších broučků je 
asi beruška neboli slunéčko, u 
kterého také rozlišujeme mnoho 
druhů, cca 5000, z čehož jen 80 jich 
najdeme u nás.  
 
Většina z nich se živí mšicemi, 
některé (většinou ty hnědé) dávají 
přednost rostlinné stravě. 
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Omalovánky – broučci   

Vybarvi si broučky a přiřaď názvy 

Mandelinka bramborová, Slunéčko sedmitečné, Roháč velký, Tesařík (larva), Kovařík zelený 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Jaro je tady! 
Sázení osení 
 
Jaro už je v plném proudu, a tak jsme se 
rozhodli, že si ho domů také trochu 
přineseme.   
V úterý jsme si tedy zasadili osení do 
navlhčené hlíny a dali na okno. 
  

5 

Ve čtvrtek už začínaly být vidět první 
známky klíčení. 

A po pěti dnech se objevily první 
zelené lístečky, které se každým 

dnem zvětšovaly. 
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Můžete si vyzkoušet i doma: 
  

- navlhči si vatu nebo gázu, případně 
namoč starou utěrku a vyždímej ji  

- dej na talířek a rozlož na ni čočku a 
nech v teple blízko okna  

- pozoruj, za jak dlouho se objeví 
první zelené klíčky  

- druhý talířek s čočkou můžeš 
umístit mimo okno a pozorovat, 
jaký je rozdíl v klíčení 

 

TIP: 
Míst čočky se dají 
použít fazole, řeřicha 
nebo obilí, které jsou 
na stránce vedle. 

3.den 

1.den 

6.den 

Až vám osení vyroste, můžete je 
dozdobit nějakými postavičkami nebo 

velikonočními vajíčky a kraslicemi 

Každý den si můžete zaznamenávat, 
jak vaše osení pokročilo a jaký byl 
rozdíl mezi osením položeným na 

okně a tím na místě s méně světlem 
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Pojďte poznat Kolín 
 
Město Kolín leží ve Středočeském kraji na řece Labi, 

přibližně 60 km východně od Prahy, a bylo založeno ve 13. 
století českým králem Přemyslem Otakarem II. 

K městu se váže dávná pověst: V nedaleké jeskyni prý 
kdysi žil hodný drak, který se každý večer proměnil v člověka a roznášel 
lidem ve městě dárky. Jednoho dne se zamiloval do dívky, dcery rychtáře. 
Ona ho také měla ráda, ale otec ji nechtěl drakovi dát. Nakonec si prý chtěla 
vzít život, proměnila se však v dračici a oba mohli být stále spolu. Proto jsou na 
erbu města vyobrazeni dva draci. 
 
Zajímavosti ve městě:  
Chrám sv. Bartoloměje – gotický kostel ze 13.století  
Západně od centra města se nachází druhý nejstarší a největší židovský hřbitov v Čechách z roku 
1418 s více než 2600 náhrobky.  
 
Kam se můžete vydat na výlet? 
Svezte se po originální trati – po řepařské dráze, která byla znovu obnovena v roce 2007 a měří   
4 km. 
 
Víte, že…? 
Medvědi z večerníčku „Pane, pojďte si hrát“ mají v Kolíně svoji pamětní desku.  
 
Kvíz na straně č.13 
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Hádanky 

Správné odpovědi najdete na str. 15 
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Recept na Koblížky 
  



Dobromysloviny - leden 2021 

 10 

Stavby ze sirek 
 
V rámci naší výzvy jsme si vyzkoušeli 
postavit, co největší věž nebo jinou 
složitější stavbu ze sirek. To byla 
zkouška trpělivosti! 



      

 11 

Dokresli louku 
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Ptáčci 
    

Správné odpovědi najdete na str. 15 
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Kvíz – město Kolín 
 

1. Město leží na řece 
a. Lužnici 
b. Labi 
c. Mži 

 
2. Kolín má ve znaku  

a. dvě holubice 
b. dva lvi 
c. dva draky 

 
3. Město leží v 

a. Jihomoravském kraji 
b. Pardubickém kraji 
c. Středočeském kraji 

 
4. Jak se jmenuje největší kostel? 

a. Chrám sv. Bartoloměje 
b. Chrám sv. Barbory 
c. Chrám sv. Jakuba 

 
5. Co se podle pověsti stalo s dívkou, dcerou rychtáře? 

a. utopila se v řece 
b. otec ji zazdil ve věži 
c. proměnila se v dračici 

 
6. Jakým směrem od Prahy město leží? 

a. východně 
b. západně 
c. jižně 

7. Zkus zjistit, kdo to byl rychtář? 
a. pošťák 
b. voják 
c. starosta 

 
Správné odpovědi najdete na str. 15 
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Trochu jiná písnička  
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Správné odpovědi 
 
Hádanky: 
1) Podzim, 2) Ježek 3) Tma 
 
Broučci 

1. Kovařík zelený 
2. Slunéčko sedmitečné 
3. Tesařík (larva) 
4. Roháč velký 
5. Mandelinka bramborová 

Ptáčci 
 

 
Kvíz – město Kolín 
a,c,c,a,c,b,c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobromysloviny © 2021 
 

Šéf redakce: 
Mgr. Pavla Tichá 

 
Technický redaktor a grafická úprava:  

Tadeáš Tichý 
 

Obsah:  
Děti ze školy DOBROMYSL  

www.ucimedeti.blogspot.cz – pracovní list ptáci 
brouci – omalovánka – Ateliér v lese 

časopis Ahoj divočino 
 


