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Slovo úvodem 

Milí čtenáři Dobromyslovin, 
jsem ráda, že opět vychází nové zimní číslo našeho školního 
časopisu, do kterého přispěla řada z vás pěknými příspěvky. 

Jsem také ráda, že si můžete užít jeho novou grafickou podobu. 
Přejeme všem hezké čtení a luštění. 

redaktoři 
Pavla a Tadeáš 
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Omalovánky   
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Pojďte poznat město Česká Lípa 
 

Město Česká Lípa leží v Libereckém kraji, 
přibližně 100 km severně od Prahy, a vzniklo jako 

osada v podhradí vodního hradu Lipý u řeky Ploučnice. 
Při průzkumu terénu byste mohli narazit na jednu zajímavost 

a vzácnost – malé kamenné železité kuličky, které objevili 
geologové před 160lety. Podobné se najdou jenom v Utahu v 
Americe a na Marsu! 
Nad městem leží vrch jménem Špičák, ve kterém je podle pověsti ukryté jezero se 
zlatem!!!  
 
Kam se můžete vydat na výlet? 
Kousek od České Lípy je mnoho krásných skalních měst, v Brništi najdete i stezku 
s kamennými sochami nebo Stezku hastrmanů a živým lesem. 
 
Kvíz na straně č.9 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

  
Česká Lípa 
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Recept na Suši 
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Auto (neúplně) vzdálené budoucnosti 

Toník

naše stínohraní
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Matematika 
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Kvíz o městě Česká Lípa 
 

1. Město leží u hradu 
a. Lipnice 
b. Lipý 
c. Lipový 
 

2. Českou Lípou protéká řeka  
a. Jizera 
b. Labe 
c. Ploučnice 
 

3. Město leží v 
a. Libereckém kraji 
b. Jihočeském kraji 
c. Plzeňském kraji 
 

4. Jak se jmenuje místní vrch? 
a. Špička 
b. Špičák 
c. Špičatec 
 

5. Co se podle pověsti ukrývá v útrobách vrchu? 
a. jeskyně 
b. tank 
c. jezero 
 

6. Jakým směrem od Prahy město leží? 
a. východně 
b. severně 
c. západně 
 

7. Co nemá Česká Lípa ve znaku? 
a. dvě věže 
b. bránu 
c. zvon 

Správné odpovědi najdete na str. 13 
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Recept na muffiny 
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Spojovačka 
   

Anetka 
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Recept z pekařství Králíkových   
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Správné odpovědi 
 
Osmisměrka: 
Chatrč ve ze slámy, ve které se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém se pláče. 
 
Kvíz o České Lípě: 
1a, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c 
 
Recept z pekařství pana a paní Králíkových 
2 vejce 
7 lžic mouky 
1 hrnek vlašských ořechů 
6 lžic cukru 
6 lžic másla 
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