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Covid–19 se v naší zemi objevil počátkem března minulého roku. 
V první vlně nikdo nevěděl, jak se před touto nemocí chránit. Byla 
zavedena mnohá opatření, aby se nemoc nešířila. Děti nechodily 
do škol, byl omezen volný pohyb osob, zavíraly 
se služby. Dospělí už nechodili do práce každý den, řada z nich 
přecházela na home office.

 Ke konci školního roku se situace začala zlepšovat, 
proto bylo rozhodnuto většinu opatření zrušit. Tato nemoc 
nás hodně omezovala. Vzala nám šanci vzdělávat 
se normálním způsobem, scházet se spolužáky, navštěvovat 
příbuzné či přátele. Museli jsme si zvykat na nový režim, 
což nebylo jednoduché.

Myslím, že pro nás je tato doba velice obtížná. Mně osobně 
nejvíc vadí, že si nemohu dojít do restaurace na dobré jídlo, 
do kina na zajímavý film nebo chodit pravidelně na tréninky.

Ale nebudeme mluvit jenom o tom špatném. Tato nemoc nám 
i cosi dala. Například jsme mohli trávit víc času
s rodinou, chodit na procházky na čerstvém vzduchu 
či dělat to, co jsme při škole běžně nestíhali.
Vím, že toto období mnohým z nás vyhovuje, ale zároveň 
toužíme už zase žít „normální“ život. Na jednom 
se ale všichni shodneme - až se znovu vrátíme do školy, 
bude toto období pro nás velice náročné.

Klárka Táborská
Áďa Marešová

Milí čtenáři a čtenářky,
už je tomu rok, co sedíme u svých monitorů. Téměř vše, co nám 
bylo blízké, teď vnímáme či ovládáme pomocí počítače. Školu, 
přátele, zábavu nebo třeba nakupování. Moderní technologie 
se nám už začínají pomalu zajídat a seznam věcí, které jsme 
během tohoto roku ještě nestihli, se výrazně ztenčil. Proto jsme 
si pro Vás v tomto nelehkém čase připravili časopis plný užitečných 
tipů a informací, zajímavých rozhovorů a příběhů a pro všechny 
luštitele i křížovku!
S Eliškou a Aničkou si společně upečeme rychlý a chutný dezert. 
S Terkou se podíváme na to, jak se svět za poslední rok změnil 
a jak tato doba obohatila slovní zásobu. Dominik si pro Vás připravil 
anketu na téma „Koronavirus a očkování“, ve které vyzpovídal 
obyvatele jednoho malého domova pro seniory. Posuďte sami, 
jak je zajímavé podívat se na současnou situaci očima starší 
generace. 
A to je jen zlomek našeho časopisu. Doufáme, že Vás toto číslo 
Deliria zaujme a že s ním zažijete mnoho příjemných chvil stejně 
tak jako my, když jsme ho společně tvořili.
Tak obraťte list a hurá do čtení!
Příjemnou zábavu přeje
Magdalena Bartyzalová a redakční tým 3. B
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V této nelehké době musíme dbát o své duševní 
i tělesné zdraví. Fitness centra jsou sice 
uzavřená, ale cvičit se dá i jinde - doma nebo 
venku na čerstvém vzduchu.
Hlavní je nepřestat se hýbat. Jakákoliv 
pohybová aktivita je lepší než žádná. 
V případě, že jste odsouzeni k pobytu mezi 
čtyřmi stěnami, zkuste si pořídit odporovou 
gumu, nastavitelné jednoručky, stabilní podložku 
a snažte se cvičit, jak jen to jde. Najednou 
máte mnohem více času než obvykle, 
proto můžete napravit veškeré chyby v technice, 
které jste si během návštěv posilovny zafixovali, 
a zlepšit tak svoji flexibilitu. Cílem v těchto 
těžkých časech není vybudovat kila nové 
svalové hmoty, ale zůstat v rámci možností fit 
a zároveň si i odpočinout.

JAK SE UDRŽET FIT?

CVIKY S VLASTNÍ VAHOU
Nad těmito cviky spousta silově cvičících 
sportovců z naprosto nesmyslných důvodů 
„ohrnuje nos“. Pokud si ale správně sestavíte 
tréninkový program (nebo využijete 
různých videí dostupných online), uvidíte, 
že svaly dokážete velmi efektivně unavit 
a další den vás budou bolet stejně jako po 
náročném tréninku.

KUPTE SI ZÁKLADNÍ A JEDNODUCHÉ 
VYBAVENÍ
Stojí pár korun a v současné situaci vám značně 
rozšíří možnosti cvičení v domácích podmínkách. 
Kdybychom měli vybrat pro každé pohlaví jednu 
formu efektivního cvičení, doporučili bychom 
ženám určitě odporovou gumu a mužům sadu 
jednoručních činek. Tyto pomůcky vám totiž 
umožní odcvičit doma de facto plnohodnotný 
trénink, na který jste zvyklí z posiloven 
a fitness studií.

Fabián Móco 
Irena Velková

Možná nevíte, že u 99 % cviků je potřeba 
zapojit břišní svalstvo. Tyto svaly zajišťují 
stabilizaci, ulevují zátěži vzpřimovačů 
a pomáhají nastavit správný nitrobřišní 
tlak. Jeden ze základních cviků na břicho 
je plank. Vycházejte z pozice na všech 4. 
Opřete se o lokty, zvedněte kolena do 
vzduchu (zapřete se o špičky chodidel), 
podsaďte pánev a srovnejte záda. Snažte 
se aktivně „stlačovat tělo” tak, že tlačíte 
lokty proti špičkám u nohou, špičky 
u nohou proti loktům. Nedovolte spodní 
části zad, aby se propadla dolů, 
ani nepovolujte podsazení pánve.

Břišní svaly 
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Divadlo v době koronaviru
V době ovlivněné koronavirem žijeme 
už přes rok. Většinu z nás toto období 
nějakým způsobem pozastavilo. A to 
se bohužel stalo i v divadelním světě. 
Mnoho herců si stěžuje na vládní 
opatření, kvůli kterým nemohou 
vystupovat před diváky. Divadla 
se tedy rozhodla prezentovat svá 
představení online - a to buď živým 
live streamem, nebo dávají divákům 
možnost zhlédnout starší, dříve 
natočená představení. Do tohoto 
projektu se zapojil značný počet 
divadel. Za všechna můžeme zmínit 
například Studio Dva, které se tímto 
způsobem snaží divákům zpříjemnit 
pobyt v domovech. Nabídku některých 
představení Vám nyní předkládám.

- Představení s Evou Holubovou 
Hvězda – vysíláno na ČT ART
- Ing, Jaromír Stromšík, muž v síti

Program Studia Dva

Dalším divadlem, které rozhodně stojí 
za zmínku, je Divadlo na Vinohradech. 
Toto divadlo bylo jedno z prvních, 
které s nápadem online přenosů přišlo. 
Už 23. března 2020 zahájilo projekt 
,,HRAJEME I V KARANTÉNĚ‘‘. Kromě 
klasických představení má toto známé 
divadlo na programu také rozhovory 
se známými herci pod názvem Večer 
bez líčidel. Zde je nabídka některých 
představení. 

- Večer bez líčidel s Jiřím Plachým
- Večer bez líčidel s Alešem Procházkou 

Pozadu nezůstalo ani naše Jihočeské 
divadlo. Na stránkách DRAMOX.cz můžete 
v současnosti vidět 3 divadelní projekty: 
Shakespearovu komedii Jak se vám líbí,  
tragikomedii ze současnosti Job interviews 
a populární zpracování Doylova díla Pes 
baskervillský.

Eliška Vančatová

Program jednotlivých divadel 
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V současné době pomáhám v domově 
pro seniory ve Strakonicích. Začal jsem 
zde pracovat v době, kdy se u prvního 
klienta vyskytl covid. V domově žije 
celkem 150 seniorů, na jednotlivých 
odděleních je obvykle 50 klientů. 
Přestože je tato práce fyzicky 
i psychicky náročná, dělám ji rád. 
Jsem velice vděčný za to, že mohu 
v této situaci pomoci lidem, kteří 
to potřebují. Je to velká životní 
zkušenost.

SENIOŘI A COVID-19 VYBRANÝM SENIORŮM JSEM POLOŽIL 
NĚKOLIK JEDNODUCHÝCH OTÁZEK.
ZDE JSOU ODPOVĚDI NĚKTERÝCH Z NICH.

Jaký máte názor na vakcinaci a nemoc samotnou?
Marie, 90 let
Covidem-19 jsem si prošla na začátku letošního 
roku. Můj průběh této nemoci nebyl tak vážný 
jako zde u ostatních, ale podepsalo se na mně 
několik zdravotních problémů, jako například 
onemocnění cest dýchacích. Vakcinaci beru velice 
pozitivně. Domnívám se, dokud nebudeme všichni 
naočkováni, nemoc tu bude stále. Očkováním jsem 
si prošla ihned, jak vakcíny dorazily do našeho 
domova pro seniory.
Vyskytly se u vás nějaké vedlejší účinky? 
Popřípadě jaké?
 Co se týče vedlejších účinků, tak ano. Dva dny 
jsem měla velice vysoké teploty a půlku těla jako 
kdybych vůbec necítila. Nikdy jsem nezažila větší 
bolest hlavy. Ale také musím přiznat, že nejsem 
v nejmladším věku.

Jan, 88 let
 Vakcínu proti této nemoci jsem nechtěl, ale na radu 
praktického lékaře jsem vakcinaci podstoupil. Můj názor 
je takový, že vakcíny proti tomuto viru jsou velice 
rychle vynalezeny. Nevíme, co do nás dávají. O nemoci 
samotné řeknu pouze to, že je uměle vyvolaná 
za účelem snížení ekonomiky.
 
Vedlejší účinky se u mě projevily. Celý den po dávce této 
vakcíny jsem nemohl nic dělat. Točila se mi hlava a měl 
jsem vysoké teploty, které mě doprovázely ještě další 
tři dny.

Zeptal jsem se deseti seniorů na tři jednoduché 
otázky.
Otázka číslo 1: Prodělali jste onemocnění 
covid-19?
9 z 10 dotázaných seniorů onemocnění covid-19
prodělalo.
 
Jiří, 78 let
 
Večer jsem volal své rodině a loučil se s nimi. 
Byl jsem ihned převezen do nemocnice, kde jsem
ležel tři týdny a ani se nepohnul. Naštěstí čtvrtý 
týden jsem byl převezen zpět do domova pro 
seniory a nemoc zvládl
Otázka číslo 2: Měli jste/Máte strach z této 
nemoci?
8 z 10 dotázaných seniorů odpovědělo Ano.
 
Anna, 86 let
 
Z nemoci mám veliký strach, jsem jedna z mála,
co onemocnění ještě neprodělala. Nejvíce 
se bojím o svoji rodinu, hlavně o dvouměsíčního 
vnuka.
 
Otázka číslo 3: Jste už proti nemoci očkováni?
10 z 10 dotázaných seniorů odpovědělo ANO.
 
Věra, 82 let
 
Naočkovat by se měl celý svět, jinak nemoc nikdy 
neporazíme a nařízení vlády budou stále tvrdší 
a tvrdší.
 

Dominik Rajdoš, Simona Hanzalová
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Kozoroh
Kozorozi jsou nezávislí a umí si poradit
 i v náročných podmínkách. Jejich silnou 
vlastností je realistický a věcný pohled na 
problémy. Jsou pracovití a ctižádostiví. Kozorozi 
v učitelském sboru: p. Soukupová a p. Dufková.

Vodnář
Toto znamení lze zařadit mezi nezávislé 
a přátelské typy lidí. Vodnáři rádi experimentují
a hledají nové cesty a poznatky. Jejich názory 
se často liší od názorů ostatních, proto se mnohdy 
potýkají s nepochopením. Jak to asi má p. učitel 
Linhart nebo p. učitelka Pešková?

Ryby
Jsou plné fantazie a umělecké představivosti. 
Tito lidé mají citlivou povahu, jsou zranitelní 
a velice empatičtí. Další jejich důležitou 
vlastností je důvěřivost. Řekli byste 
to o p. učiteli Bachovi či o p. učiteli Novákovi?

Beran
Berani jsou aktivní, odvážní a mají svou 
hrdost. Jsou často bezstarostní, otevření, 
ale také bojovní. Jak už z názvu vyplývá, 
bývají tvrdohlaví a netrpěliví. V tomto 
znamení se narodila p. učitelka Pokorná.

Lucie Tomečková, Dominika Hazuková
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Býk
Trpěliví a realističtí lidé, kteří mají důkladný 
přístup k práci. Když něco slíbí, tak to 
dodrží, ať to stojí cokoliv. Jejich slabostí bývá 
naivita a příliš jednoduché vidění světa. Býk 
z učitelského sboru je p. učitelka Boxanová.

Blíženci
Podnikaví jedinci, s kterými se nikdo 
nudit nebude. Jejich mysl je otevřená 
a chápavá, ovšem mnohdy lehkomyslná. 

Rak
Vnímavý a citlivý vodní živel, kterému 
nechybí logické uvažování ani empatické 
vlastnosti. K radosti stačí Rakům 
přítomnost milované osoby nebo oblíbený 
koníček. V případě p. učitelky Čekalové 
je to určitě ekonomika. Raci z učitelského 
sboru: p. Pánek, p. Kačer, p. Borovková 
a p. Jindrová.

Střelec
Jeho silnou stránkou je upřímnost. Jde 
si za svými sny a nikdo ho nemůže zastavit. 
V každém člověku hledá dobro a pozitivní 
vlastnosti.
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Lev
Lvi jsou předurčeni k vůdcovství. 
Jsou to charismatičtí jedinci, 
kteří se rádi chlubí svými úspěchy. 
Kritiku ale většinou moc dobře 
nepřijímají. Zároveň jsou to ale 
dobrosrdeční lidé, p. učitelka Machová 
je toho příkladem.

Panna
Panny si velice potrpí na pečlivost a logické 
myšlení. Nechybí jim smysl pro humor ani cit 
pro detail. Jejich silnou stránkou je péče 
o druhé. P. učitelka Číhalová určitě potvrdí, 
že své city dává najevo opatrně.

Váhy
Toto vzdušné znamení má velice jemnou 
povahu. Váhy usilují o klid a rovnováhu. Bývají 
to nerozhodní lidé, kteří se raději vyhnou 
stresu a konfliktu. Řadí se p. učitel Nygrýn 
mezi nerozhodné lidi? Váhá snad p. učitelka 
Vrhelová v IEP?

Štír
Štíři jsou pod vládou vodního živlu. 
Na první pohled jsou nenápadní, 
ale skrývají v sobě mnoho energie. 
Jsou trpěliví, nenechají se lehce vyvést 
z míry. Silnou stránkou Štíra je silná vůle.
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Pro ty, kteří si chtějí v téhle těžké době trochu osladit život, 
máme recept na výborné domácí koláčky s jablky.

   1 kg jablíček,
   250 g tuku,
   4 vajíčka,
   200 g cukru,
   vanilkový cukr,
   půl lžičky skořice,
   400 g polohrubé mouky, 
   1 prášek do pečiva.

Postup je lehký! Jablíčka nakrájíme na kostičky a zakapeme citronem proti 
zhnědnutí. Máslo, celá vejce (samozřejmě bez skořápky) a cukr ušleháme, 
přidáme vanilkový cukr, skořici a mouku s práškem do pečiva. Vše smícháme, 
přisypeme nakrájená jablka a znovu zamícháme. 

Eliška Marhounová, Anna Hambergerová

Básník sedící na louce píše malebnou báseň o krajině. Náhle sebou trhne. Ruka dlouhá jak tenká 
struna a prsty bělejší nežli sníh sjedou mu po rameni.
,,Co si myslíš, že děláš?‘‘ vyhrkne na něj kdosi, jehož vidí prvně.
,,Píši,‘‘ odpoví mu zpětně.
,,Tak si běž psát jinam, tohle je mé působiště.‘‘
Básník si s údivem v očích prohlédne drzého muže. V levé ruce drží štětec, v pravé ruce plátno. 
Ach ano, přec malíř. Však nežli stačí odpovědět, někdo jiný ujme se slova.
,,No copak, copak, mládenci, ztratili jste se? Nebo co tady pohledáváte? Chcete mě rušiti 
v tvorbě? Kdo vůbec jste?!‘‘
Muž ohromný jako skála tázavým, leč nadřazeným pohledem změřil si malíře i básníka.
,,Já jsem básník, píši tady o…“
Do věty mu však skočil drzý malíř.
,,A já jsem malíř, maluji už dlouhá léta. Chtěl bych poprvé namalovat zemi, na které žiji. 
A ty jsi..?“
,,Pěvec. Operní. Těší mě. Avšak musíte odejít. Toto je mé místo a nechci být nikým rušen.“
Opovržlivým chladným pohledem se snaží umělce vyhnat. Málem se mu to podaří. 
Leč poslední muž se právě doslova protančí vysokou trávou přímo před jejich zraky.
,,Och, omlouvám se, nechal jsem se unésti zpěvem ptáků. Kdopak jste, pánové?“
,,Nuže, já jsem malíř.“
,,Já zase básník.“
,,A já operní pěvec.“
,,Těší mě, já jsem tanečník, nač té zlosti v očích? Provedli jste si snad něco?“
Malíř se rychle chytne slova a odvětí:
,,Chceme pracovat, avšak ani jeden nemůžeme, jelikož tu je ten další.“
Tanečník se zamyšleným výrazem odpoví:
,,Tak proč nepracovati společně? Dostal jsem skvělý nápad.“
A tak vznikl film. Každý z nás pracuje dobře, když pracuje sám. Ale když pracujeme společně, 
přepisujeme dějiny. A jedním přepisem se stal přesně tento všemi známý FILM.

Daniela Lamačová

Z připraveného těsta tvoříme lžičkou kopičky 
a klademe je na plech, na který jsme předem 
rozložili papír. Pečeme cca 20 minut při 200 °C 
(do zrůžovění). Výsledkem jsou měkké koláčky, 
které dlouho nevydrží, protože je hned sníte! 
A chcete- li mít koláčky slavnostnější, můžete 
přidat nakrájené rozinky nebo ořechy či mandle.
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Rozhovor s hokejistou HC Motor Gabinem Villem
  Gabin Ville je francouzský hokejový útočník, nová posila HC 

Madeta Motor České Budějovice. V létě byl francouzský hokejista 
Gabin Ville v Českých Budějovicích společně s bratrem Malem, 
který absolvoval v Motoru zkoušku. Zúčastnil se i tréninkového 
kempu, kde o třiadvacetiletého hráče projevil zájem trenér. To 
měl ale mladý francouzský reprezentant ještě platnou smlouvu 
ve finském druholigovém celku Rovaniemi Kiekko, který sídlí 
nedaleko polárního kruhu. Došlo k dohodě a Ville již nastupuje 
za Motor.  Tento šikovný útočník ochotně odpovídal na naše 
otázky týkající se jeho vztahu ke sportu a tréninků v době 
koronaviru.

• Jak ses dostal k hokeji?
„Hokej se v naší rodině hraje odedávna. Můj otec měl dlouhou kariéru, bratr 

hraje v současnosti také.“
• Proč se ti líbí zápasy?
„Mám rád napětí a rád vyhrávám.“
• Jaké sporty máš rád kromě hokeje?
„Miluji golf a tenis, ale i spoustu dalších.“
• Jak se ti líbí v Českých Budějovicích a v Motoru?
„Miluji to tady, lidé jsou úžasní.“
• Kdo je tvůj nejlepší kamarád v týmu?
„Všichni jsou skvělí, nemůžu si vybrat jen jednoho.“
• Jak bys srovnal trénink ve Finsku a v České republice?
„Tréninky se trochu liší, protože v každém týmu máme odlišný systém, 
takže i odlišně fungujeme. Myslím, že i psychická zátěž je rozdílná.“
• Co bys dělal, kdybys nehrál hokej?
„Byl bych nejspíš student a hrál bych golf.“
• Tvůj nejlepší hokejový zážitek?
„V hokeji jsem zažil spousty dobrých okamžiků, ale myslím, že jedním 

z největších zážitků byla účast ve finále francouzské ligy v letech 
2016-2017.“

• Jak vypadá trénink v době koronaviru?
„Nyní trénujeme normálně. Nic se nemění kromě toho, že se každých 72 hodin 

musíme testovat na koronavirus.“
• A jaké jsou zápasy? Má na tebe velký vliv, že na zápasech chybí fanoušci?
„Ano, bez fanoušků to samozřejmě není tak zábavné. Hrajeme na ledě kvůli 

atmosféře, nemůžeme se dočkat, až se fanoušci vrátí.“
• Až skončí všechna omezení týkající se koronaviru, kam plánuješ jet?
„Ještě nevím, žiju ze dne na den, uvidíme.“
• Už ses naučil nějaké české slovo?
„Moc jich zatím neumím, ale minimálně jedno znám - děkuji.“
 

Natálie Šalounová
Barbora Nováková 11



 Doba koronavirová 

Téměř třicet let jsme si v naší republice celkem pokojně žili. Štamgasti se spokojeně povalovali v hospodách, návštěva lékaře se zdála nutnou jen 
v případě podepsání neschopenky a za vzornou hygienu se považovalo čistit si zuby dvakrát denně a umytí rukou po toaletě. To se však změnilo, 
když sem jako blesk z čistého nebe dorazil koronavirus a s ním radikální změny.
Ze štamgastů se stali radikální bojovníci za svobodu a lidská práva, kteří jako o život mávají českými vlajkami na Staroměstském náměstí. Ordinace jsou 
pod neustávající palbou telefonátů, zda teplota 36,5 °C je příznak nemoci, či ne. A lidé, kteří dříve ohmatávali každý rohlík v krámě, na něj dnes sáhnou 
jen dvojitou vrstvou gumových rukavic, řádně prolitých dezinfekcí.
Náš národ, který se povětšinu času spojil jen v případě mistrovství v hokeji, se v této době semknul do dvou nesmiřitelných skupin, to jest na příznivce 
koronavirových opatření a na ty, kteří jimi pohrdají a razantně je odmítají. Nepřátelství mezi těmito skupinami ještě více prohlubují média, která každý 
den zasypávají své diváky, posluchače a čtenáře katastrofickými zprávami o počtu nově nakažených a zahlcují je různými rádobydůležitými fakty. 
Jako příklad uveďme nedávnou informaci, že se již čtvrtý den držíme na úrovni pátého stupně systému PES, ačkoliv stále platí opatření pro stupeň 
čtvrtý, který v polovině nařízení odpovídá stupni třetímu.
V této době se setkáváme se zajímavými kontrasty. Pohybovat se na ulici s více lidmi, nejlépe se svými přáteli, se považuje za rizikové a za výrazné 
porušení vládních opatření, ale tísnit se s dalšími patnácti cizími lidmi u regálu se zlevněnými másly je naprosto v pořádku, protože každý má přeci 
v ruce košík. Dalším zajímavým faktem je, že prodávat oblečení dětské je v souladu s nařízeními, ale prodej oblečení pro dospělé je problém. 
A já se ptám: „Co to nebohé oblečení vládě provedlo?“ Takto by se dalo jmenovat mnohem více příkladů, ale myslím si, že každý z nás se určitě dostal 
do situace, kde se musel nad daným nařízením na chvíli pozastavit.
Mohlo by se říct, že celou situaci pouze zlehčuji. To ovšem není pravda. I já jsem si vědoma její vážnosti a stejně jako každý jiný doufám ve zlepšení. 
Bojím se však jedné věci. Mnozí dospělí přicházejí v této době o práci a peníze, děti a mládež zase o čas strávený ve škole. Obávám se, aby všichni tito 
lidé nepřišli také o duševní rovnováhu. Myslím si, že právě duševní rovnováha je to, co bychom si v této těžké době měli hlídat především. Nenechat 
se strhnout davovou hysterií a i v těchto časech si udržet pozitivní myšlení, úsměv na rtech a efektivně využívat čas, kterého máme najednou opravdu 
hodně.

Magda Bartyzalová
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V období koronaviru se ve slovní zásobě Čechů začala objevovat 
nová slova, tzv. slova „kovidová“. První z nich vznikla hned na 
začátku pandemie a jejich počet postupně narůstá. Ústav pro 
jazyk český AV ČR eviduje přes tisíc nových výrazů souvisejících 
s covidovou krizí, což je přibližně 1/3 nově zaevidovaných slov 
v roce 2020.
Například bývalý americky prezident Donald Trump si pro nemoc 
způsobenou covidem-19 oblíbil název Kung-Flu. Tento neologismus 
je odvozen z anglického slova chřipka (flu), které je spojeno 
s názvem bojového čínského umění Kung-Fu. Za tuto slovní hříčku 
byl Trump označen jako rasista.

Dana Dongová

Barča Čadová
Šárka Bohdalová 

Tereza Holubová

Kdyby někoho zajímala další nová 
slova z doby covidu, stačí vyhledat 
stránku www.neologismy.cz a 
následně zadat názvy covid nebo 
koronavir.
 

Zdroj obrázku: ČT24
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PAMÁTKY UNESCO V ČR A HLAVNÍ MĚSTA EVROPSKÝCH STÁTŮ

1. V JAKÉM MĚSTĚ SE NACHÁZÍ SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE?
2. KDE NAJDEME NÁSLEDUJÍCÍ PAMÁTKY UNESCO – 
ŽIDOVSKOU ČTVRŤ A BAZILIKU SV. PROKOPA?
3. KDE V JIHOČESKÉM KRAJI MŮŽEME NAVŠTÍVIT 
VESNICKOU REZERVACI ZAPSANOU NA SEZNAM PAMÁTEK 
UNESCO?
4. V JAKÉM MĚSTĚ MŮŽEME VIDĚT ORLOJ?
5. KDE MŮŽEME NAVŠTÍVIT ZÁMEK SE ZÁMECKÝM PARKEM, 
KTERÝ JE ZAPSANÝ NA SEZNAMU UNESCO?
6. JAK SE JMENUJE ZÁMEK POBLÍŽ MIKULOVA 
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAPSANÝ MEZI PAMÁTKY 
UNESCO?
7. V JAKÉM MĚSTĚ MŮŽEME VIDĚT VILU TUGENDHAT?
8. KDE SE NACHÁZÍ ZÁMEK SE ZAHRADAMI – DALŠÍ 
PAMÁTKA UNESCO?
9. –
HLAVNÍ MĚSTA:
10. ŠPANĚLSKA
11. FINSKA
12. SLOVENSKA
13. IRSKA
14. BELGIE
15. BĚLORUSKA
16. LOTYŠSKA
17. NĚMECKA
TAJENKA:

Terezie Štěrbová
Tereza Šímová
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