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Ahoj děti! 

Tak tu máme léto a všichni se už neskutečně 

moc těšíme na léto, prázdniny, běhání venku 

s kamarády, koupačku, nějaké to dobrodružství 

a krásnou letní pohodu. 

 

 

Toto letní číslo Žurnálku je pro léto jako stvořené. Dělaly ho děti, které 

rády cestují a chtějí se s ostatními podělit o místa, která navštívily  

a která se jim moc líbila. 

Možná se díky našim typům dostanete i vy na krásná místa, kde si to 

pěkně užijete! 

Přeji vám nejen dobrou zábavu při čtení Žurnálku, ale krásné léto plné 

výletů, pěkného počasí a smíchu. 

 

Krásně si tu letní pohodu užijte!      ptáček Otík 

 

Obsah: 

1  Otíkovo okénko. Obsah. 

2  Pasování prvňáčků na čtenáře. 

3 – 6 Typy na výlety od dětí 

    7 – 8 Další typy na pěkné výlety 

    9  Hodnocení indiánské soutěže 

  Výlet do EKOParku Liberec 

    10 pokračování článku o výletu do EKOParku  

    11 Závěr, básnička Knihovna, výpůjční hodiny  

přes léto     
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V pátek 8. června byli prvňáčci vystaveni velké zkoušce.  
 

Podkrovní místnost knihovny, která byla vyzdobena písmenky z celé abecedy, 

přivítala prvňáčky ze dvou tříd. Děti nejprve musely předvést, že se naučily 

číst, a pak byly pasovány na rytíře - čtenáře.  

Samozřejmě, že ani tentokrát nechyběly odměny. Děti 

opět dostaly knížku z projektu „Už jsem čtenář - knížka 

pro prvňáčka“, dále dostaly dětské leporelo o Jablonném 

a možnost roční registrace v knihovně zdarma. Knížka 

pro prvňáčka se letos jmenuje Bráchova bota a napsala 

ji Evelína Koubová.  
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Vybrané typy na výlety nám poskytly děti z 5.B, kterým tímto děkuji. 

Samozřejmě, velký dík patří i jejich paní učitelce Ivě . 

 

Byli jsme na výletě na Ještědu. Dostali jsme se tam autem.  

Výlet i výhledy byly moc pěkné.                                         Vojta R.  

(Poznámka redakce: na Ještěd se od nás dostanete i autobusem  

a vlakem, nahoru se můžete vyvézt lanovkou. Pěkný zážitek.) 

 

Dlouho jsme přemýšleli o nějakém výletě a jednoho dne 

nás napadlo, že bychom mohli jet na hrad Houska. Je to 

nejstrašidelnější místo v ČR a páté nejstrašidelnější místo 

Evropy. Jel jsem tam autem s bráchou, babičkou a dědou. 

Čekala nás prohlídka celého hradu.  

Výlet se mi moc líbil a rád na něj vzpomínám.                                       Michal S. 

 

Dostanete se tam autem. Je to nádherné místo na koupání!!!       

                                                                                     Ondřej S. 

(Poznámka redakce: Kolem Hamru vede turistická i 

cykloturistická trasa nádhernými místy, dojít můžete např. 

k zřícenině hradu Děvín.)  

 

Jeli jsme tam autem. Je to hrad i zámek dohromady a má to 

krásné nádvoří.                                                            Honza K. 

 

My jsme byli na dovolené v Hradci Králové. Jeli jsme tam na 

menší výlet. Zajeli jsme si na Hrádek u Nechanic. Moc se mi 

líbil.  Natáčela se tam pohádka Princ a Večernice. Zámek 

měl původně červenou barvu, ale pak byl přebarven na 

barvu žlutou, jak je to v pohádce. Nyní byl znovu natřen na původní červenou 

barvu. Moc se mi tam líbilo .                                                                  Lucie Š. 

 

Typy na výlety od dětí 
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My jsme si udělali výlet vlakem do Zoo v Děčíně a do jumpparku. V zoologické 

se mi nejvíce líbil vlk, ale pak i jiná zvířata. Super to bylo i v jumpparku. 

Ben V. 

 

Autem jsme se dovezli k Jizeře, složili jsme loď a pak už jsme jen jeli kanoí.  

To se mi moc líbilo.                                                                                    Vašek Ž. 

 

Jeli jsme na letecký den do Mladé Boleslavi. Moc se mi to tam líbilo. Létala 

tam dokonce i dopravní letadla. 

Jakub R. 

 

Jeli jsme na Bezděz s kamarádem. Zrovna na nádvoří 

hráli představení, jak to bylo na Bezdězu ve středověku.  

                                                                                    Jiří M. 

 

Byli jsme s rodinou na výletě v Pasohlávkách v AquaLandu Moravia. Moc se 

mi to tam líbilo, protože tam bylo hodně tobogánů a skluzavek. 

 

Motýlí dům je kousek od hranic (od Petrovic). Jeli jsme 

tam autem. Moc se mi to líbilo, protože jsem nikdy nestála 

mezi tolika motýly a nesedali si na mě. Je to tam moc 

pěkné.                                                                        Anonym 

 

Dostal jsem se do Doks letadlem. Let trval 30 minut. Viděl jsem hrad Bezděz  

a Máchovo jezero.                                                                                   Anonym 

 

Asi s mých 9 letech jsem byl v liberecké Zoo. Byl jsem tam s rodinou autem. 

Líbilo se mi tam, protože tam je spousta krásných zvířat.                   Anonym 
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Cesta tam byla dlouhá. Vyhlídka je vysoká 42 m. Moc se 

mi líbil výhled ze shora na okolí.                                               Jan K. 

 

Byl jsem na výletě na Popově skále. Cestou jsme si opekli buřty. 

Když jsme tam dojeli, vylezl jsem nahoru a líbil se mi výhled na 

dolní krajinu.                                                                                                                     Petr Ž. 

 

Vrch Ralsko (696) je čedičový vrchol se zříceninou 

Ralsko. Ta je hodně známá. Ale vyhlídka, která je  

u vrcholu, není tak známá. Nazývá se Juliina 

vyhlídka. Dali jsme se doleva, ale měli jsme jít 

doprava. Šli jsme do kopce, až jsme přišli k podiv-

ným hradbám. Ve skále jsme našli stopy po patrech. 

Našli jsme i malý ďolík. Tatínek se podíval na mobil a zjistil, že jsem měl 

pravdu. Na Juliinu vyhlídku jsme dorazili na 10 minut.                             Petr K. 

 

Jednoho dne jsme jeli na hrad Roimund u Jítravy. Šli 

jsme do kopce, byli jsme na výsluní, ale jen 0,5km od 

hradu. Potom jsme jeli do Chrastavy, kde je krásná 

osada Vítkov. Bohužel tam není přístup. Asi za půl 

hodiny jsme přijeli lanovkou na Ještěd.             Petr K. 

 

Jednou jsme jeli na Valečov. Byl to krásný skalní hrad. Dnes je to malebná 

zřícenina. Bylo tam hodně památek, jako třeba hroty šípu. Chtěli jsme jít  

na Drábské světničky, ale bohužel kvůli bouřce jsme tam nedošli.          Petr K. 

 

Kristýna je zatopený důl. Slouží k rekreaci a je tu 

možnost i ubytování. Můžete si odtud plout po Nise,  

a třeba až do Německa.                                                          Petr K. 
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Hodně lidí z Lužických hor zná velké bílé balvany, které jsou blízko malé 

vesnice Jítrava. Jmenují se Bílé kameny. Někdy se jim říká Sloní kameny. 

Jejich barva vznikla díky směsi, která obsahovala kaolin, který je bílý. Sloní se 

nazývají proto, že připomínají stádo slonů. Bílé kameny tvoří mnoho malých 

jeskyněk a tunýlků, které tvoří skalní město. 

 

Ke kamenům se pojí pověst o dívce 

Mariánce. Jednoho dne Mariánka 

hnala kozu na pastvu k Bílým 

kamenům. Tak tam sedí a pase. Tu se 

před ní zjevil trpaslík a ten zvěstoval: 

náš rod trpaslíků už u Bílých skalek 

nechce být, protože lidé jsou stále zlejší. 

Opatruj tento klíček. A vtiskl jí ho do 

ruky. Pastýřka odvedla kozu domů  

a dala klíč do staré vykotlané lípy.  

A nikdo už trpaslíky nikdy neviděl.  

Cesta k nim je jednoduchá. Zastaví se autem u turistického přístřešku 

naproti benzinové pumpě u hlavní silnice v Jítravě. Potom se jde po zelené 

značce přímo k Bílým kamenům. 

Autobusem se sem také dostanete snadno, staví přímo proti cestě ke 

kamenům. Vlakem se dostanete do Rynoltic a odtud půjdete pěšky cestou 

vedoucí vedle hlavní silnice do Jítravy (poznámka redakce).                    Petr K. 

Se třídou jsme jeli autobusem na výlet do Prachovských jeskyní. 

Viděli jsme tam ve tmě svítící 

krápníky a úplně čisté jezírko,  

ve kterém byly penízky.  

Byla škoda, že tam bylo focení  

za peníze.  

 

V obchodě jsme si pak kupovali 

nádherné obroušené kamínky. 

 

Jeskyně a jezírko byly moc krásné. 

Adéla N,, 4.B 
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Jeskyně Pekelné doly (Pusté kostely), sklárna AJETO (akce pro děti, možnost 

prohlídky sklárny, restaurace…) … 
 

                               

Lesní divadlo (přes léto spousta akcí pro děti), Modlivý důl, Cikánská jeskyně, 

skalní hrad Sloup, rozhledna Na Stráži, Sloupské skalní město, Samuelova 

jeskyně… 

           
 

Hora Klíč, volnočasový cyklistický areál (pro kola, brusle, běh), Havraní skály, 

Sklářské muzeum Nový Bor, geologický park Okrouhlá, směr na Kamenický 

Šenov Panská skála (varhany) … 
 

        
 

Zřícenina hradu Ralsko, zámek Zákupy, jeskyně Psí kostel, Skautská skála, 

národní přírodní památka Peklo, zřícenina hradu Bezděz, Máchovo jezero, 

zoopark Berousek, rozhledna Vrátenská hora, hrad Houska, sportovně-

rekreační areál Vrchbělá ... 
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Skalní útvar Havran v Polesí, Bílé kameny, hasičské muzeum Chrastava,  

středověký dvorec Curia Vítkov, ruční papírna Papyrea ve Zdislavě, 

Kryštofovo údolí (Orloj, dům řemesel, transbordér přes řeku Nisu k zřícenině 

hradu Hamrštejn), hrad Grabštejn, EKOPark Liberec … 

 

Rozhledna Nisanka, muzeum obrněné technicky a skalní vyhlídka Finkstein 

ve Smržovce, rozhledna Tanvaldský Špičák, rozhledna Štěpánka v Kořenově, 

Mumlavské vodopády v Harrachově… 
 

         
 

History park Ledčice (u Řípu), park Mirákulum (Milovice)…A TAK DÁLE 
 

 

Jestli si, děti, vzpomenete při vašich letních 

cestách na cestování se Žurnálkem, můžete si 

vyfotit místo, kde se bude líbit VÁM a pak fotku 

poslat na mail knihovny a můžete napsat, kde 

jste už byly, co jste zažily a jak se vám tam líbilo. 

V říjnu vyjde další Žurnálek, tentokrát s vašimi 

prázdninovými zážitky. 
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Od února do května se mohly děti zapojit do soutěže indiána 

Rychlé Veverky a sbírat body (veverky) za svou aktivitu na 

akcích knihovny, za přečtené knížky, měsíční soutěže atp. 

Soutěže se zúčastnilo 31 dětí, což je se srovnáním se 

soutěžemi z předešlých let velmi málo. Nicméně každá soutěž 

má své výherce a tito mají být po zásluze odměněni. Z 31 

účastníků soutěže splnilo tři podmínky soutěže ale jenom 5 dětí, takže tyto 

děti pak byly odměněny společným výletem. 

Ne, že by ty podmínky byly tak těžké. První podmínka byla - být čtenářem 

knihovny, druhá - sbírat body ze soutěží nebo z akcí a třetí podmínkou bylo  

- přečíst za 4 měsíce jednu indiánskou knížku, které byly připraveny  

u knihovnice.  

Ve čtvrtek 14.října jsme s pěti výherci (Terkou, Eliškou, Nelinkou, Ondrou  

a Honzou) a s Anežkou, čtenářkou s nejvíce výpůjčkami, vyrazili do 

EKOParku Liberec. Náš čtvrtek nesl v Ekoparku název „Den bláta“. My jsme 

se však rozhodli, že se této aktivity zúčastníme pouze okrajově, protože nás 

přeci jenom čekala ještě jízda vlakem domů, a co kdyby nás nechtěli pustit  

do vlaku ? 

Protože jsem nás na návštěvu předem objednala a napsala jsem důvod 

návštěvy (odměna za účast v soutěži), dostaly všechny děti vstupenku  

do Ekoparku za svou aktivitu v knihovně zdarma. Z běžné nabídky Ekoparku 

jsme si mohli vybrat naučnou Stezku čtyři živly nebo dobrodružnou hru 

Ekoparkem za pokladem. My jsme si vybrali první možnost. 
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Na Stezce čtyřech živlů byly rozmístěny tabule s testíky a úkoly, na které děti 

odpovídaly a postupně zaplňovaly svůj pracovní leták a jeho prázdnou tabulku 

symbolem Ekoparku. Po vyluštění tajenky si došly do jeskyně pro poklad  

(a kdo se bál pavouka a do jeskyně nevkročil, dostal svůj poklad od hodných 

kamarádů). Pokladem byl zlatý valoun. Pak jsme 

všichni ještě prošli místa, kde jsme buď nebyli, nebo 

kde se nám líbilo. Děti si užívaly volného pohytu, 

možností zkoušet své dovednosti, zaposilovaly si 

v přírodě, nakrmily kamerunské kozy, koupily 

dárečky pro své nejbližší. 

A co se dětem líbilo? Prý: místo, kde se ekopark 

nachází, bludiště, šlapací ostrůvky s různými 

přírodními materiály (malé šišky bolí do chodidel ), 

vyplňování hry, čapí hnízdo, závěsné sítě, cedulky 

„Kdo tu něco ukradne, tomu ruka upadne“, 

odpočívárny v korunách stromů, různé dřevěné 

zvířecí a jiné doplňky ekoparku, možnost krmení 

kamerunských koz... 

Na otázku, co by v ekoparku ještě rády viděly, se 

celkem shodně sešly s názorem, že více zvířat. Po 

návrzích zvířat (králíci s morčaty, koně nebo poníci, 

ovečky atd.) bylo jasné, že by to byla už spíše farma 

nebo malá zoologická . 

Výlet jsme si všichni užili, dostali jsme se 

někam, kde kromě Anežky nikdo z nás ještě nebyl,  

a navíc se nám tam moc líbilo.  

A na závěr vše hodnotící shrnutí od Nelinky:  

"To byl letos můj nejhezčí výlet".        knihovnice Dana 
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Ve škole je to dobrý, ale v knihovně ještě lepší, 

na počítač se dívají ty děti dnešní. 
 

Choďte na její češtihrátky, 

poznáte tam kamarády a kamarádky. 
 

Choďte tam čtvrtky, pátky, 

jen tam budeme mít svátky. 
 

Půjdeme do knihovny všichni, 

ti, kteří zůstali, se od nás liší.                           

složil Petr K., 5.B 

 

 
 

Na 17. čísle Žurnálku z Podještědí spolupracovali: 

Petr K., Adéla N., Vojta R., Michal S., Ondřej S., Honza K., Lucie Š., Ben V., 

Vašek Ž., Jakub R., Jiří M., Jan K., Petr Ž. a knihovnice Dana Zpěváková. 

Časopis vyšel 19. června 2018. 

www.knihovnajablonnevp.webk.cz 

Výpůjční hodiny knihovny přes léto:  

Pondělí:  8.00 – 11.30  12.30 – 17.00  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 

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

