
Z@jíček

Mgr. Lenka Němetzová
Rozhovor s paní zástupkyní 

– ptali jsme se za vás!

2. vydání/15.11.2021/Školní časopis ZŠ Zaječí

Znáte

předsedy

tříd? 

Druhé vydání!!!

Velká 

Přečtěte si na straně 8

Přišel     
k nám 

bílý kůň, 
zalehl 

nám celý 
dvůr.Kde se v Zaječí vzal 

bílý kůň – strana 10

© Z@jíček
Ke stažení ZDARMA na  www.zszajeci.cz

anketa

Nalistujte stranu 5 - 6



Úvodní slovo
Vykročte s námi do podzimních dnů

Listopad je tu a s ním nové číslo Z@jíčka

Milí přátelé a kamarádi, drazí čtenáři!

Jsme velice potěšeni, že vám můžeme představit listopadové vydání našeho

Z@jíčka.

Sv. Martin dle tradice přijíždí na svém bílém koni a přináší s sebou sníh. Ale

my tady na jihu víme, že si na čerstvé sněhové vločky - oproti jiným koutům

naší země - musíme o trochu déle počkat.

Nicméně na „Martina“ my čekat nemusíme. Jeden takový je totiž u nás

v redakci. A má koně! Bílého!

Doufáme, že žasnete stejně, jako jsme žasli my, když jsme viděli první

fotografie z tohoto slavnostního příjezdu. A není to žádné velkoměsto, dokonce

ani město. Tak stylový příslib zimy se odehrál přímo u nás v Zaječí (více na

straně 10).

Děkujeme vám také za potěšující ohlasy na naše první číslo Z@jíčka. Jsme

velice rádi, že se vám náš časopis líbí a baví vás. Snažíme se, abychom vám

přinášeli nové informace jak o škole, tak také z našeho okolí.

A teď už se tedy nenechte rušit, zachumlejte se pohodlně do deky, uvařte si

teplý čaj s čerstvě nasbíranými šípky plnými vitamínů a užijte si pohodu při

čtení Z@jíčka!

Vaše redakce
Z@jíčka můžete číst doma i ve škole, ale
raději ne pod lavicí (učitelé by vám ho mohli
zabavit (a sami si ho pod lavicí číst) ☺

Vítejte a přejeme příjemné počtení!
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Na co se v tomto vydání můžete těšit?

Vaše tipy, postřehy, nápady a vše ostatní můžete 

již nyní vkládat do bílé schránky v šatně. 
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Křtiny

Jak se vám první číslo líbilo? O čem byste rádi v dalších 
číslech četli? 

Z@jíček je na světě a protože je dobrým zvykem 
novinku pokřtít, nemohli jsme zůstat pozadu.

Stále vítáme nové členy i případné on-line 
přispěvatele! 
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V naší redakci to těsně po uzávěrce vypadalo jako ve

skutečné továrně. Vytvořili jsme „výrobní linku“, kde měl

každý svůj úkol. Každý z dílčích kroků byl důležitý a nic se

nesmělo zanedbat (co kdybychom třeba přehodili stránky,

nechali je vzhůru nohama nebo některé z nich úplně

vynechali!). Vše muselo klapat jako na drátku.

My už jsme ale 

sehraný tým, takže 

jsme si úkoly rychle 

rozdělili a výrobní 

linka pro Z@jíčka 

šlapala jako hodinky. 

Od prvních stran až po 

závěrečnou výstupní 

kontrolu.

A když už byl Z@jíček komletně připraven na to, jít další den k vám do tříd, mohli jsme to taky 

pořádně oslavit. Bouchli jsme šampus (alcohol free ☺) a připili si společně na Z@jíčkův 

příchod. Tak na zdraví! 

Foto: redakce

Ještě před velkou slávou a křtinami nás čekala spousta práce. Časopis se musí nejen vymyslet    

a vytvořit. Pro každou třídu jsme vyráběli jeden výtisk, abyste si celý obsah mohli prohlížet       

a pročíst také o přestávkách. A tak jsme tiskli, kompletovali, děrovali i vázali. 



Oslavy a události
Věděli jste?

Kdo slaví?

*Víte odkud se vzala hláška „modří už vědí“? Je z pořadu Hip Hap Hop – dětské televizní soutěže -

vysílané Českou televizí. Tato hláška byla v pořadu často používána a dnes již téměř zlidověla.

Nejen Z@jíček v minulých dnech oslavoval. Příležitostí     
k radosti v posledním roce a půl moc nebylo, ale u nás se 
poslední měsíc sešly hned tři! 

Uhodnete které?

Vše nejlepší a hodně zdraví všem oslavencům!!!

Jak probíhají oslavy u vás doma? 
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Modří už vědí…* Kromě křtin Z@jíčka tady máme narozené miminko pana učitele Kožušníka.

Gratulujeme k synovi a přejeme hodně zdraví a štěstí do života!

Opět si pomůžeme hláškou z televizní obrazovky,

takže „borec na konec“.

Naše milá kolegyně a paní učitelka Ing. Marie

Šmídová v těchto dnech slaví úžasné sedmdesátiny.

Za celou redakci přejeme vše nejlepší, pevné zdraví

a spoustu elánu do další práce! GRATULUJEME!!!

K přání se připojují také žáci

7. a 8. třídy:

„Milá paní učitelko, chtěli

bychom vám popřát vše

nejlepší k vašim 70.

narozeninám. Víme, že to

s námi nebylo vždy lehké, ale

zvládla jste to s námi a za to

vám moc děkujeme. Máme vás

rádi!“Zdroj: foto redakce



Pokračování na další straně

Reportérky Kája a Klára se vydaly vyzpovídat naši paní zástupkyni Mgr. Lenku 
Němetzovou. Jaké má koníčky a čím chtěla být jako malá? A budou v naší škole delší 
přestávky?

Kája a Klára se ptají

Mgr. Lenka Němetzová
rozhovor se zástupkyní ředitele ZŠ Zaječí
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Slyšeli jste o geocachingu? Také hledáte „kešky“?

Jaké jsou vaše koníčky/záliby?

Já mám takový koníček, který je možná spíše pro někoho

práce, a to je zahradničení. Ráda si kupuji kytičky a pořád

je přesazuji, protože na ně nemám místo. Také má ráda

pohyb. Nejsem sice žádný vrcholový sportovec, ale ráda

jezdím na kole, lyžuji nebo jezdím na kolečkových

bruslích.

Mám ráda procházky, kde hledáme „kešky“.
Jsou to takové schránky – poklady, které mají souřadnici a

je to i skvělý cíl procházky. My už je hledáme velice

dlouho. Pořídili jsme si už před lety navigaci, za jejíž

pomocí tyto „kešky“ hledáme. (geocaching).

Máte nějaké domácí zvířátko?

Ano, máme dvě domácí zvířátka a obě k nám přišla

úplnou náhodou. Čtyři roky s námi bydlí naše kočička,

která, když jsme si šli u nás v Podivíně na Vánoce ke

skautům pro betlémské světlo, tam čekala a neměla

domov. Pan vedoucí se každého ptal, jestli nechce

kočičku. S námi tehdy byla naše dcerka a ta samozřejmě

řekla, že jasně, my kočičku určitě chceme. To se velmi

těžko odmítá, obzvlášť na Vánoce, takže kočička šla

s námi domů. Je moc hodná a jsme šťastní, že ji máme.

Další zvířátko přišlo opět na Vánoce, kdy jsme od Ježíška

dostali želvu. To bylo velké překvapení pro všechny. Je to

želva zelenavá a první informace, kterou jsem si o ní

v brožurce přečetla byla, že se může dožít až sta let. Když

je želva malá, neví se, jestli je to holka nebo kluk, takže

jsme vybrali univerzální jméno Sushi. Ale určitě z ní sushi

dělat nebudeme ☺.

Proč jste si vybrala právě školu

v Zaječí?

Tu jsem si vybrala vlastně také

náhodou – respektive tato škola si

spíše vybrala mě. Po škole jsem

hledala místo a obeslala jsem asi

třicet škol v okolí. A shodou

okolností právě ze Zaječí mi

zavolala paní ředitelka Řehořová, že

jim právě odchází matikářka do

důchodu, ať se přijedu podívat. Do

školy jsem přišla a byla jsem z ní

nadšená. Hned jsme se domluvily

a už jsem tady zůstala.

Máte děti?

Mám dceru Olinku, která chodí do 

třetí třídy a jsme moc rádi, že ji 

máme.

Máte v plánu prodloužit 

přestávky?

To je taková záludná otázka ☺.  

Zatím s ní za námi nikdo nepřišel. 

Pokud bychom přestávky 

prodloužili, má to jednu velkou 

nevýhodu a to, že by žáci ze školy 

museli odcházet domů o to 

později. Také učitelé by museli 

hlídat na chodbách déle. 



Otázky na p. zástupkyni pokračují
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Jak dlouho jste na této škole?

Jsem tady od roku 2008 – takže kolik je to let (záludná otázka učitelky matematiky, novinářky

pracně počítají a doberou se k výsledku 13 let ☺).

Uvažovali jste o zřízení kantýny u nás na škole?

Kantýna tady dřív byla. Ale v roce 2013 vyšla tzv. Pamlsková vyhláška, která nedovoluje vše, co

lze třeba na střední škole (včetně automatů na kávu apod.). Na základních školách to není tak

jednoduché.

Čím jste chtěla být jako malá?
To snad ani nechtějte vědět. Asi v páté nebo šesté třídě jsem se chtěla stát kuchařkou, to mě drželo
docela dlouho. Pak v osmé a deváté třídě jsem chtěla být zdravotní sestřičkou. Ale pořád to nebylo
úplně ono. Ze základní školy jsem šla studovat na gymnázium a tam už jsem zjišťovala, že mě baví
jezdit na tábory, vymýšlet různé soutěže a výlety, vedla jsem i kroužek na domě dětí, což mě
nasměrovalo k pedagogice. Takže jsem šla studovat učitelství.

Co byste poradila těm, kterým matematika moc nejde. Máte nějaký tajný tip?
Hlavně se nebát! Občas mám pocit, že matematika je ve škole až moc velký strašák a vůbec nevím
proč, protože s čísly je to přece zábava (☺). Ale když už se opravdu bojíte, hlavní je chtít
ten příklad vypočítat nebo úlohu vyřešit. Samo se to nespočítá ani nevyřeší. Dětem se někdy
nechce tu hlavu otevřít a soustředit se na to – ale kdyby tento první krok překonaly, šlo by to mnohem
snadněji. Takže mít chuť a překonat to. Dnes už se také přístupy v matematice oproti dřívějšku
změnily. Není to o tom drilu, ale spíše o objevování a hraní si s čísly a přicházení si na řešení sami.
Stačí se přestat bát a nepřestávat to zkoušet.

Pokračování rozhovoru s paní zástupkyní

Mgr. Lenkou Němetzovou

Děkujeme za rozhovor a za milé a vlídné přijetí!

Foto: Nicol Šiková

Jak jste na tom s matematikou vy? 
A co vaši rodiče? Také je pro ně strašák? 

Prodávat občerstvení by šlo, ale musely by to

být opravdu jen ty zdravé věci (hodně

zdravé), žádné ochucené limonády, oplatky

apod. takže je otázka, jestli by je děti chtěly a

zda by se to vyplatilo.

Požadavek na tuto vyhlášku vzešel

od pediatrů v rámci prevence dětské obezity,

cukrovky apod.

Jak na vás působilo první číslo našeho školního časopisu?

Výborně! Říkala jsem si, že máte snad zázračné ruce, protože to první číslo jste vydali v tak

krátkém čase, že to snad ani není možné stihnout. Myslela jsem si, že když vyjde třeba před

Vánoci, tak to bude úžasné a vy jste to dokázali mnohem dříve. Opravdu se mi moc líbilo a

je skvělé, že jste se sešli a že na tom všichni tak spolupracujete. A hlavně, že vás to

evidentně moc baví.



Obec Milovice
Naši žáci jezdí také z Milovic

Ondra se ptá a zjišťuje

ZŠ Zaječí navštěvují také děti z okolních vesnic. Jednou z nich jsou 
Milovice, odkud denně jezdí sedmnáct dětí. Náš redaktor Ondra 
zjišťoval informace o této obci a ptal se také paní starostky. 

Rozhovor se starostkou obce Milovice

Chcete v Z@jíčkovi také článek o vaší 

obci? Napište si o něj!
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V naší obci se nedávno objevily další

samovolné propady silnice. Říká se, že pod

Milovicem jsou prastaré tajemné chodby

a sklepy s nestabilním stropem, ve kterých

archeologové nalezli až 30 tisíc let staré

mamutí kosti, zuby nebo ozdobné prvky.

Podařilo se jim také najít ještě starší vrstvu,

která předcházela lovcům mamutů. Vědci se

však domnívají, že v Milovicích se ukrývá

ještě mnohem více nalezišť.

Starostka obce Milovice, Bc. Veronika Blanářová

Čím si myslíte, že je obec Milovice zajímavá

oproti jiným obcím?

V první řadě svou velkou a zajímavou historií, která

sahá více než 30 000 let před naším letopočtem. Je

to důkaz, že se v Milovicích vždy dobře žilo

(odpovídá s úsměvem).

Důkazem toho je velké množství podzemních

chodeb až tři patra. Tento rok měli archeologové

unikátní příležitost zkoumat tuto lokalitu tradičním

postupem a výzkum již přinesl velmi zajímavé

nálezy, zejména lovné fauny – dosud byly objeveny

kosti mamuta, koně, soba, vlka i obratel ryby

a množství kamenných štípaných nástrojů.

Daří se vám v obci něco měnit k lepšímu?

Ano, pár věcí se povedlo změnit k lepšímu. Podařilo

se zvětšit knihovnu o místo pro čtení, přibylo nám

nové dětské hřiště spolu s workout hřištěm. Děti

mají nové kroje. Vznikl nový spolek Milovčánek,

který se věnuje převážně dětem. Malým rybářům

revitalizujeme rybník. A realizovali jsme a

chystáme spoustu dalších projektů i pro dospělé.

Počátky obce Milovice se datují hluboko do minulosti. Původně ves stávala 1,5 km jihovýchodním

směrem od svého nynějšího umístění, roku 1252 však byl zcela zničena při nájezdu Kumánů.

Zachovaly se pouze zbytky základů. Kolem roku 1259 pak byla osada vybudována znovu, tentokrát

již na stávajícím místě. Její nejstarší dochovaný název Milwitz pochází ze 14. století.

Zdroj: facebook obce Milovice



Znáte předsedy tříd?
A jak dobře znáte svého předsedu?

Luboš a E.F se ptají

Předsedům tříd (od 4.- 9. třídy) jsme položili tři stejné 
otázky. Jak si s nimi poradili a co o sobě prozradili?

Jak é byly jejich odpovědi?

Gratulujeme nově zvoleným předsedům 
a přejeme úspěšný školní rok!
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T

ř.

Jméno    

a 

příjmení

Proč si myslíš, že 

tě zvolili 

předsedou?

Co bys chtěl/a       

ve své třídě   

změnit?

Co tě baví/co máš rád/a (koníčky, 

zájmy, oblíbená skupina, 

zpěvák…)?

4 Eliška 

Losová

Protože říkají, že 

jsem chytrá. 

Chtěla bych, 

abychom se          

k sobě chovali

lépe.

Mám oblíbeného DJ – Gabry Ponte.

5 Radek

Duchan

Nebojím se s 

někým mluvit.

Abychom tady 

měli koberec.

Fotbal.

6 Ondřej 

Osička

Protože nechtěli 

někoho jiného.

Chci, aby holky 

byly více potichu.

Fotbal, basketbal.

7 Michal

Bahenský

Ze srandy. Zrcadlo nad 

umývadlem.

Rybaření, auta.

8 Vendula 

Masařová

Protože jsem 

jedna z těch 

spolehlivějších 

žáků.

Asi chování 

spolužáků mezi 

sebou.

Ráda trávím čas s koňmi a lidmi    

na ranči. 

9 Eliška 

Pálková

Protože jsem 

nejspolehlivější 

(podle všech)

Nic. Jezdím na koních, ráda chodím ven 

s kamarády, mám ráda hudbu

a poslouchám vše, co se mi líbí. 



Z@ječí uši
Z@jíčkovy aktualitky

O čem se mluví…

Aneb co náš Z@jíček na vlastní uši zaslechl

Slyšeli jste, že:

• jsme do šatny umístili Z@jíčkovu schránku pro vaše náměty? Můžete do ní 
vhazovat vše, co byste rádi v časopise měli (vtipy, hádanky, úvahy…)?

• už 41 let se 21.listopadu slaví Světový den pozdravů?

Zdroj: https://gulu.cz/

V kolika jazycích umíte pozdravit? 
Zvládli byste napsat japonský pozdrav? 
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A co takhle naše „AHOJ“. Jak 

zní v jiných částech světa?

Ázerbájdžánština: Salam

Bosenské: zdravo

Havajsky: aloha

Italština: Ciao

Latinsky: Salve

Rumunština: Salut

Japonský: やあ (Yā)

Naše redaktorka E.F. pro vás vyhledala,

jak se v některých zemích lidé zdraví:

slovenština: čauko, dovidenia

polština: cześc, dzien dobry

francoužština: salut, bonjour,

španělština: hola, buenos dias.

• oči koně jsou mnohem větší než u ostatních savců a skutečnost, že je mají

umístěné po stranách hlavy znamená, že vidí i dozadu a mohou se rozhlédnout

na téměř 360 stupňů.

• nejvyšší kůň historie měřil 2,20 m

Kůň jménem Samson, narozený v roce 1846 v Bedfordshire v Anglii, měřil

neuvěřitelných 2,2 metrů. Nejvyšším žijícím koněm je valach percheron zvaný

Big Jake, který měří 2,10 m.



Koně Kde jsme vzali bělouška?

Jednoho krásného podzimního dne se náš redaktor Daniel jako mávnutím
kouzelného proutku proměnil v historickou postavu Sv. Martina, o kterém se
traduje, že přijede na bílém koni. Při té příležitosti vyzpovídal svou maminku,
která vlastní ranč jen kousek od zaječí – Farma Nosreti.

Tak a teď pozor! Otočte na první stránku našeho
Z@jíčka. Kdo bude ten úchvatný bělouš?

Znáte Farmu Nosreti v Zaječí? Jezdíte na koni?
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Daniel se ptá (a pózuje)

1. Kolik chováte koní a jaké plemeno?

Koní máme v současné době osm a co kůň, to originál 😄

Máme dva poníky v různých velikostech, dvě kobylky

Slezského norika, jednu kříženku Norického koně s Českým

teplokrevníkem, Appaloosu, Amerického klusáka, který je u

nás v ustájení a náš nejnovější přírůstek je mladý valášek

z Portugalska, plemene Lusitano.

2.Jak dlouho se koním věnujete?

Koním se věnuji již krásných 22 let a těch posledních 8 let je

mám ve vlastní péči, což je ta nejlepší varianta.

3. Děláte s nimi nějaký sport?

Já osobně se nyní naplno věnuji portugalské disciplíně

Working equtation, která je složená z drezury, překonávání

nejrůznějších překážek a práce s dobytkem. Je to vlastně

takové pracovní, ale přesto elegantní jezdectví. Moji svěřenci,

kteří u mě pravidelně navštěvují jezdecké lekce, se věnují také

této disciplíně, ale někteří i parkuru. Takže jsme vlastně

všestranně založení a každý si vybere sám, co je mu nejbližší.

4. Podařil se vám s vašimi koňmi nějaký úspěch?

Pro mě jsou nejdůležitější úspěchy mých svěřenců. Jezdíme 

na nejrůznější závody, kde se ve většině případů umísťujeme 

na předních příčkách. Mým vlastním zatím největším 

úspěchem bylo letošní Mistrovství České republiky ve 

Working equtation, kde jsem se s naší kobylkou Kirby 

umístila na krásném druhém místě.

Ano – „modří už vědí“ - je to ten bělouš z titulní stránky (tedy bělka). 
Foto: redakce



Koně II.
Pokračování ze strany 

10
Rozhovor s majitelkou ranče paní Alenou Herkusovou

5. Co je pro vás nejkrásnější pocit/zážitek v koňském 

světě? 

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět, je z koňského

hřbetu a je to pravda. Asi není možné jmenovat jednu

konkrétní věc, protože život po boku těchto úžasných

zvířat, je jeden velký zážitek. Je to každodenní těžká dřina,

spousta práce, pády...

Období, kdy se kvůli špatnému počasí a krátkým dnům do

sedla ani nedostanu a jediné co stihnu, je obstarat jejich

potřeby.... Ale pak se na ně podíváte a v jejich očích vidíte

ten vděk a čistou lásku a víte, že to všechno za ten pohled

stojí a že zase přijdou ty dny plné sluníčka a vy se budete

moci prohánět krajinou s pocitem, že dokážete létat. Ne

nadarmo se říká, že koně nám půjčují křídla. Takže

nejkrásnější věc v koňském světě, je mít tu čest v něm žít.

Pokračujeme v rozhovoru přímo na ranči.

Děkujeme za krásný           

a podnětný rozhovor paní 

Aleně Herkusové. 

A Farmě Nosreti přejeme 

spoustu dalších 

sportovních úspěchů          

a radosti s jejich 

nádhernými zvířecími 

kamarády. Foto: redakce

“Ach kůň. Pohleďte –šlechetnost bez domýšlivosti, přátelství 

bez závisti, krása bez marnosti. Ochotný sluha, a přesto nikdy 

otrok“.  Zdroj: https://www.incacollagen.cz/
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Z@jíčkoviny I.

Už nyní pro vás připravujeme speciální 
vánoční vydání Z@jíčka! 
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Jdeme luštit, jdeme hádat

https://speedhorse.netstranky.cz/

Blíží se čtvtletía je třeba cvičit a posilovat mozek. Pozorně si prohlédni obrázek 
vlevo. Najdeš pět rozdílných koní? POZOR –do 30 sekund!!! 

Podzimní osmisměrku si pro vás připravil pan Brambora

Z@jíček, školní časopis ZŠ Zaječí

L P P D R N O I P M A L

O Y A E U E B O N B O N

K T V C K E Y K Č Í V S

O E O I U W L A Š N M N

S L U N O O O L A R Ó B

R I K J B L K T T N Č R

K Ý P Ě O L Š K A V J A

O U P D L A A K B L A M

S P K O K H Í Ě O O B B

T Í R R T N K N R Č L O

Ý Ř E A U E E Ý K K K R

M I V Č Y S N D A A A A

Zdroj: 

https://svetkreativity.cz/mozek-

ukol-kone/,  foto: CanvaPhotos

Jde pacient k doktorovi a povídá: "Pane doktore! Mám pocit, že jsem kůň!"

Pan doktor odpoví: „Pane, v tom případě musíte jít za zvěrolékařem! Ale u

mě, prosím, zaplaťte za tuto návštěvu." Pacient mávne rukou: "Nebojte!

Peněz mám dost! Však jsem už vyhrál čtyři dostihy!"

Dva koně se potkají na pastvě. První řekne:

"I-ha-ha-háááá!" Druhý mu na to odpoví:

"Mňaaau!" První koník se podiví: "Mňau?"

Druhej nevzrušeně vysvětlí: "No co, právě jdu

z hodiny cizího jazyka!"

kočka vločka upíři

dýně pavouk sokol

netopýr pytel seno

halloween bonbon školy

brambora klobouk kanón

kostým sever tlak

svíčky krev

čarodějnice smrtka

lampion čuník

jablka akrobat

kaštan sup

https://svetkreativity.cz/mozek-ukol-kone/


Z@jíčkoviny II. 
Trénujeme mozečky, ať nám to 

pak ve škole lépe myslí

Těšili jste se na naše 

hádanky? Tady jsou!

Tentokrát nás potrápí slavná Šeherezáda, která, aby se vyhnula popravě, 
vyprávěla králi tisíc a jednu noc pohádky, po kterých následovaly hádanky. 
Králi se to velmi zalíbilo. Rozluštili byste Šeherezádiny zapeklité hádanky?

Pokud znáte knihu či film Hobit, zde, prosíme, přeskočte. Jistě totiž dobře
znáte slavné hádanky, které si dávali Glum a Bilbo Pytlík. V případě, že jste
se k četbě této knihy ještě nedostali, máme pro vás skvělou zprávu – kniha
je nyní k zapůjčení v naší školní knihovně.

Děkujeme za vaši přízeň!
Časopis vychází 1x měsíčně, elektronicky -k dispozici na www.zszajeci.cz

Hlavní sídlo redakce: 5. třída, ZŠ Zaječí, blanarova@zszajeci.cz

Korektura: Mgr. Alena Harmáčková
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Hádanka první:

Jistý šejk jménem Hasan

měl dohromady osm koní.

Čtyři z nich byli bílí, tři byli

černí a jeden byl hnědý.

Kolik z šejkových koní

mohlo říct, že má stejnou

barvu jako jeho jiný kůň?

Z knihy: Šeherezádiny hádanky a další podivuhodné úkoly, Raymond Smullyan, nakladatelství Portál, 2020

Člověk by si mohl myslet, že odpověď je sedm, 

tedy 4 bílí a 3 černí, ale odpověď je žádný, 

protože koně neumí mluvit.

Hádanka druhá: 

„Kdybych ti v té hádance o šejkových 

koních navíc řekla, že všichni ti koně 

uměli mluvit, byla by správná odpověď 

sedm?“ řekla Šeherezáda.

„Ano,“ odpověděl král.

„Myslím, že ne,“ řekla Šeherezáda.

Věděli byste, kdo z nich měl pravdu      

a proč?

Šeherezáda měla pravdu. Kdyby všichni ti koně uměli mluvit, 

pak by všech osm mohlo říci, že má stejnou barvu jako jiný 

šejkův kůň. Hnědý kůň by se ovšem mýlil.

Třicet běloušů na rudé líše, napřed žvýkají, potom dupají a pak stojí tiše.

Řešení: zuby

mailto:blanarova@zszajeci.cz

