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Zámek Stráž nad Nežárkou 
O prázdninách jsme byli v jižních Čechách. Jeli jsme na kole do Stráže nad 
Nežárkou. Je to město, jež proslavila Ema Destinnová, rozená Kittlová.  
Ema Destinnová byla proslavena v celé Evropě jako divadelní pěvkyně. 

V roce 1914 koupila ve Stráži nad 
Nežárkou zámek. Užívala si zdejší přírodu 
a často rybařila na Nežárce. 
V zámku můžeme nahlédnout do komnat 
Emy Destinnové, kde jsou vystaveny její 
divadelní kostýmy. Jsou tam také dopisy, 
které psala své sestře Jindřišce  
(zvané Čiči). 
Na zámku strávila celý svůj život a zemřela 
v zapomnění roku 1930.  
 

Petr Krob, 5.B 
 
 

Výstava těl v Praze 
V létě jsem byla v Praze  

na výstavě těl. Výstava se  
mi moc líbila, viděla jsem 

lidské tělo pod kůží. V jedné 
místnosti byl vývoj miminek. 

Nejvíc se mi líbily svaly. 
Výstava se jmenuje „Body 

the exhibition“. 

 
                                                (To jsem já ) 
    Eliška Kovačovičová, 2.A 
 

 
 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal   
                 vánoční stromeček.”  
                     Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky  
                    taky?”  
 

Naše výlety 
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Sportování 

 

 

 

 

Napadlo vás někdy, proč by se mělo sportovat? 

Já si myslím, že hlavně abychom byli zdraví.   
Hodně dětí si myslí, že sportovci musí být hubení, ale to není pravda. Je tolik 
sportů po celém světě! Světe div se, ale jen tím, že jdeme ráno do školy pěšky, 
nebo o víkendu jdeme s kamarády ven, také sportujeme. 
Každá činnost, při které hýbneme kostrou, je sport.  
                           (Jó, ale tím nemyslím to, že jdeme do ledničky pro zmrzlinu) 
I naše škola má hodně sportovních kroužků. Třeba atletiku, gymnastiku, karate, 
ping- pong, florbal, fotbal, aerobik, mažoretky, tancování.  
 

Mě například hodně baví jezdit na kole. Je super, 
že během dne se dostanete na kole, kam chcete,  
a není to náročné. Je to sranda, ale samozřejmě 
musíte dodržovat bezpečnost na silnici!!  
Já s mojí rodinkou jezdím na různé a krásné výlety. 
Táta s mým bráchou jsou občas šílenci. Dají si jen 
tak závod na padesát kilometrů. Taťka říká, že ta 
moravská pajda (50km) za to dobrý vínko stojí . 

Brácha už jel i Malevil cup, třeba dvacet kilometrů a vždycky jezdí na výbornou. 
Hodně ho obdivuju, že to takhle ujede a ještě získá dobrý umístění.  
 

HELE, dospěláci, nebyl by někdo, kdo by udělal  
u nás kolokroužek pro děti???  Bylo by to super! 

 
 
 
TAK KOUKEJTE VŠICHNI  
SPORTOVAT. 
 
 
 
 
A VY - POČÍTAČOVÍ MANIACI –  
SE K NÁM PŘIDEJTE !!!  
                                                                                                      
 
 

Áda Ryšavá, 7.B 
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Ráda obdivuji různé stavby, ale někdy mi vrtá hlavou něčí inteligence.  
 

Například: jak někdo může postavit roubenku 
nebo nádhernou chalupu uprostřed 
moderních baráků. Nebo naopak. 
Nebo třeba krásnou vilu u velkých cihlových 
domů, které vypadají jinak. 
Lidi, kteří mají naplánovaný svůj dům, by se 
měli pořádně podívat, do jaké čtvrti domů se 
stěhují, protože když nepřemýšlí hned  
na začátku, tak se jim budou všichni smát.  
Dřív to bylo tak, že na vesnici byly chaloupky 
a ve městě domy. 
A nejhorší bylo, když někdo prostě nacpal 
mezi domy a někdy i ke kostelíkům 
a roubenkám PANELÁKY.  
Fuj! No nevím - je mi dvanáct, a přijde mi to 
fakt divný. 
Co Vy na to???   

                                                                                                  
Adéla Ryšavá, 7.B 

 

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat slovo 
zatraceně?” 
„Ježíšek.” 
„Nelži.” 
„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil se o stůl  
a řekl právě tohle.”  
 
„Mami, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního cukroví...” 
„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!”  
 
Pepíčkovo přání: „Ježíšku, prosím tě, nic mi nenos, 
naopak, raději si odnes moji třídní učitelku!”  

Nevkus 
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T A J E N K A 
  

 
1. kreslíme tím 
2. v knihovně si půjčujeme… 
3. nůž a… 
4. hlavní město České republiky 
5. kůň s rohem na čele 
6. nejdelší česká řeka 
7. nejkratší měsíc v roce 
8. jaro, léto, podzim a… 

Eliška Walhauserová, 5.B 
 
Pan Banán (2. díl) 
Pan Meloun se 20x omluvil panu Banánovi za snědení. 
V nemocnici se mu líbila paní Pomerančová. 
5.července ji požádal o ruku. Byla svatba plná přátel a přišla celá nemocnice. 
 
Pokračování příště.                   Napsala a na PC nakreslila: Eliška Ryšková, 5.B 
 
 
 
 
  

1   Ž    

                      2     Y  

 I      A 

   4       

 E        C 

                                  6   T   A 

                      7    R  
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Už se nám to zase blíží,  
brzy budou vánoce.  
Prolezeme se celou spíží,  
těšíme se velice.  
 

Zahrajem si na lupiče,  

uloupíme cukroví,  

co nám zbyde na Vánoce,  

to nám nikdo nepoví.  

 

 

 
 

 

Než půjdeme ke stromečku,  

dáme nejdřív večeři.  

A to všechno na Štědrý den,  

když se venku sešeří.  

 

Těšíte se na salátek?  

„to já taky“.  

ALE POZOR! 

    Kapříka se najez dosti,  

       ale pozor na ty kosti,  

ať neskončíš o Vánocích  

            na pohotovosti .  

 

 

Áda Ryšavá, 7.B 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako 

ostatní.” 

Vánoční  básnička  
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Znáte ten pocit, když máte hlad, v ledničce je jenom zima , a vy si 
vzpomenete, že máte na chodbě dýni? 

Tak tenhle recept je přímo pro vás a zvládnete ho všichni. 

Budeme potřebovat 

- Dýni 
- Cibuli 
- Tři stroužky česneku 
- Smetanu ke šlehání 
- Sůl 
- Nějakého pomocníka, který pomůže 

 
1) Vezmu dýni a umyju ji 
2) Rozpůlím ji, vydlabu 
3) Nakrájím na menší díly, oloupu (hokaido se loupat nemusí) 
4) Nakrájím na kostky 
5) Nakrájím cibuli na kostičky, a dám orestovat do hrnce (samozřejmě na olej) 
6) Na cibuli přidám kostky dýně, osolím a nechám ji tam chvilku, aby pustila šťávu 
7) Nasypu nakrájený česnek a zaleji vodou 
8) Až bude dýně měkká, tak jí rozmixujeme 
9) Přidáme smetanu a pořádně zamícháme 
10)  A teď to nejhlavnější, na čem se nedá nic zkazit - PROSTĚ TO SNÍME!!!   
11)  Dobrou chuť 

                               Pro názornost to tu máte i s obrázky. 

 

 

 

 

Áda Ryšavá 7.B 

 

„Byl jsi dneska hodný? Neublížil jsi nikomu? Nenadával 
jsi?” vyptává se Ježíšek malého chlapečka.  
„No tak se to už konečně nauč, já ti dárky věčně nosit 
nebudu!” 
 
  

Dýňová polévka 
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Už na konci listopady se v knihovně nadělovalo. Sedm nových společenských 

 je připraveno k půjčování v knihovně. Hry nelze půjčit domů. deskových her
Mohou si je tu zapůjčit dojíždějící i děti s dospělými, kteří chtějí jen tak pobýt  
v knihovně. Členství v knihovně není podmínkou zapůjčení her.  
A cože máme připraveno? 
Severní Čechy - vědomostní hru  
- Moje první Česko (pro děti od 6 let) 
- Alias Junior – vědomostní hra 
- Quiddler – hra se slovíčky 
- Mozkovna – logické hádanky 
- Cortex 2 – logická hra 
- Příroda v kostce 
Nadále tu je Člověče, nezlob se, pexesa, puzzle a další starší deskové hry. 
 
 
 
 

Komiksová soutěž s Bartem Simpsonem přilákala k soutěžení 18 dětí a každé 
z nich si odneslo za odevzdanou soutěž časopis Simpsonovi. 
V další soutěži nazvané „Ježíškova vánoční nadílka“ pak mohli soutěžit všichni, 
kteří odevzdali Bartovu soutěž. Stačilo splnit pouze dva úkoly. Toto však 
„zvládly“ pouze tři děti. Losování o tři spinnery pak na vánoční besídce nebylo 
losováním, ale předáváním spinnerů a dalších odměn. 
 

Odměny získali druháčci Terezka a Ondra Kadečkovi a třeťanda 
Nelinka Rabatinová. Ještě jednou gratuluji a doufám, že se jim dárky 

(encyklopedie, knížky, 3 spinnery, sladkosti a dětská šampáňa, baťůžek, 
krabičky na svačiny atd.) líbily. Dárky byly krásné a radost byla veliká! 
 
  

Hravý vánoční dárek pro dě   ti

Výherci prosincových soutěží  
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„Já jsem tvůj člověk“ – téma ZVÍŘE 

Literární práce 
 

Výtvarné práce 
 

 

Městská knihovna Jablonné v Podještědí a Klub 
dětských knihoven SKIP pořádá 11. ročník celostátní 

soutěže Kde končí svět? pro rok 2017 – 2018 
s podtitulem 

   
 
 
 

 
 
 
  
 
 

- jakýkoliv rozměr (socha či výkres), jakoukoliv 
technikou s využitím všech možností, které výtvarné 
zpracování dovolí. 
 

 
 
 
 

- napsat povídku, pohádku, básničku, úvahu, bajku či 
cokoli jiného na dané téma (předlohou může být citát 
známé osobnosti o zvířatech, hádanka nebo vtip na 
téma zvíře, zpráva o mizejících druzích zvířat…) 
 
Práce odevzdejte do 20. 4. 2018 do knihovny. 
 
Odtud budou převezeny na regionální přehlídku, kde 
budou vybrány práce, které budou reprezentovat 

Liberecký kraj v Praze. 
Předávání ocenění nej-
lepším tvůrcům z Libe-
reckého kraje se usku-
teční v květnu 2018 
v ZOO Liberec, předávání 
odměn nejlepším tvůrcům 

republiky proběhne v ZOO Praha. 
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Jak  uchopit  téma  ZVÍŘE?  
Co všechno se pod tím může skrývat? Kde všude zvíře objevíme? 
Zvíře může být mytologická nadpřirozená bytost, objevuje se v bajkách, 
v přirovnáních (líný jako veš, mazaný jak liška, zbabělý jak zajíc …), 
některých zvířat se bojíme, na jiná chceme hned sahat. Jak vidí zvířata 
svět a lidi ze svého pohledu? Líbí se jezevcům žít v norách, rybám ve 
vodě, ptákům v korunách stromů, obojživelníkům v bahně? Chutná jim 
jejich potrava a nevadí jim jíst ostatní zvířata? Co si myslí zvířata v ZOO? 
Co si myslí zvířata o lidech? Kdo je nejrychlejší na planetě, kdo má nejvíc 
očí, kdo je nejdelší, kdo je mistrem skoku do dálky, komu naroste za život 
největší počet zubů? Mají zvířata svá práva? 
Mají lidé práva vůči zvířatům?  Jak se lidé ke zvířatům chovají? Můžeme 
se od zvířat učit? Jaký máte vztah ke komukoli ze živočišné říše? 
  
     
  
  
„Kniha je most od zvířete k člověku. Číst znamená polidšťovat 
se.“(Arnošt Lustig).„Nic nečiní člověka lidštějším, než láska ke 
zvířatům.“(Henry Fielding). „Krutost ke zvířatům a lhostejnost k 
jejich utrpení je nejhorší hřích člověka.“(Romain Rolland). „Řekni mi, 
jak jednáš se zvířaty, a já ti řeknu, kdo jsi.“(Zarathuštra). „Oči zvířete 
mají schopnost mluvit tím nejkrásnějším jazykem na světě.“(Martin 
Buber). „Člověk žije s tím, koho miluje, ale pes miluje toho, s kým 
žije.“(Laponské přísloví).„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. 
To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“(Mark Twain). „Zvířata 
jsou mí přátelé a já svoje přátele nejím.“(George Bernard Shaw). 
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                                  Pohádkové vánoce,                   

                                  krásné vánoční prázdniny                    

                                  a hodně veselých dní   

                                  v novém roce  

                                  všem čtenářům Žurnálku            

                                  přeje  DRR  

                                  (dětská redakční rada). 

 
 

Na 15. čísle časopisu Žurnálek z Podještědí spolupracovali: 
Adélka Ryšavá, Eliška Ryšková, Petr Krob, Eliška Kovačovičová, Eliška 
Waldhauserová, čtenářský klub pátých tříd a knihovnice Dana 
Zpěváková. Časopis vyšel 20.12.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz 

Výpůjční hodiny:  
Pondělí:  8.00 – 11.30  12.30 – 18.00  Kontakt na redakční radu:  
Úterý:  8.00 – 11.30  12.30 – 15.00  e-mail: knihovna@jvpmesto.cz  
Středa:  8.00 – 11.30  12.30 – 17.00  telefon: 487 829 972 
Čtvrtek:  zavřeno  12.30 - 15.30 
Pátek:   ZAVŘENO 

 

http://www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz/
mailto:knihovna@jvpmesto.cz
http://www.facebook.com/home.php#!/mestska.knihovna.1

