
Akční slevy 
 

Mařenko, prosím vás, až donesete ten jahodový kompot, udělejte mi slevový leták podle tabulky, kterou přikládám. 

Dejte tam nějaký ten chytlavý slogan, jako Pohádkové slevy nebo Kouzlili jsme s cenami nebo něco takového. Však vy si 

už poradíte... 

Díky a s pozdravem 

Martin A. Cecha, obchodní vedoucí 

Popis zboží Akční cena Počet ks 

Červená sukně se vzorem okvětních lístků 67 1 

Černý klobouk pro kouzelnická vystoupení 315 4 

Plesové střevíce velikost XXXXS 3637 3 

Červená čepice na procházky do lesa 178 14 

Trojité balení stavebních materiálů - sláma, dřevo, kamení 38 6 

Severský salát: mrkev, větve, uhlíky 69 3 

Bílý lékárnický plášť vhodný pro vynalézání 714 3 

Hnědé nepromokavé kalhoty čtvercového střihu 919 1 

 

  



Skládačka 
Šifra má dvě části. Kromě tohoto obrázku potřebujete ještě průhlednou fólii s písmenky. 

 

 

 

 

  



Básničky 

 

1.  

Já jsem delší nežli duha 

stejně dlouhý jako pleny 

jsem však kratší nežli šestka 

jsem totiž   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2.  

Chvilku chrápu ve svém chlívku 

pak se válím v bahně zase, 

ocásek mám, ba i rypák 

říkají mi prostě   _ _ _ _ _  

  

3.  

Dvě a dvě mám svislé věci 

které mají k stání vlohy 

tenké, dlouhé, vedou na zem 

Jsou to moje   _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

 

4. 

Piju mléko od své mámy 

ať jsem kořist nebo dravec 

nejsem pták, obojživelník 

ryba ani plaz - jsem   _ _ _ _ _ 

 

5.  

Nosím krásnou barvu, která -  

jak už každé děcko ví -  

jméno má po kytce s trny 

Já jsem celý   _ _ _ _ _ _ 

 

6. 

Můžu létat, plavat, chodit 

nebo jen tak ležet v díře 

dýchám vzduch a nebo vodu 

nejsem rostlina, jsem   _ _ _ _ _ 

  



Pokus s křížovkou 
  



Všechny cesty vedou do Říma 

 



Soukolí 
 

 

 

  



Obrázková 
 

 

 

  



Kamarádky 
 

Moje nejlepší kamarádka je Klárka z céčka, protože má křečka tlustého jak bečka. 

Taky mám kamarády Darka a Marka, ale bohužel se mi je snaží přebrat ta potvora 

Šárka s křívýma zubama. Naštěstí letos propadnu, takže se na mě v nové třídě 

určitě těší nová várka kamarádů. Jenomže to bude až příští rok, teď mě tady celý 

den otravuje ta blbá Jarka, táhne se za mnou jak nějaká vlečka nebo co. Prostě den 

blbec, už se těším do postele, kde mě čeká teploučká dečka a taky čaj a čtečka s 

oblíbenými pohádkami. Kdyby byl venku aspoň pořádný sníh, na kterém by jezdila 

moje sněžná kárka, a ne tady ta rozpuštěná břečka, na které by mohla jezdit tak 

maximálně nějaká bárka s veslama. 

 


