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Ahoj děti. 
Od vánoc a posledního čísla Žurnálku už 
uplynulo hodně vody, už si na ně nejspíš ani 
nevzpomenete. 
Teď běháte venku, máte krásné jaro, večer je 
dlouho vidět, a vy už spíš myslíte na to, že   
 zbývají pouhé dva měsíce školy do začátku  

   letních prázdnin. 
 
V knihovně dojíždí třetí měsíc indiánské soutěže „Dobrodružství Rychlé 
Veverky“ a aktivní z vás sbírají body za soutěže, za účasti na akcích, čtou 
indiánské knížky a tak dále. Prostě – stále se něco děje a i vy i knihovna jste 
v jednom kole. Co Vás čeká ještě v květnu a červnu se dozvíte na dalších 
stránkách Žurnálku. 
 
Dnešní Žurnálek je věnovaný místům, kde jste nejraději. Nemusí to být místo, 
které někdo zná. Je to místečko, kam se rádi schováte, kde rádi sedíte buď 
sami, nebo s kamarády anebo s rodinou. Máte i vy své místo, které máte 
rádi? Můžete nám ho popsat a nakreslit a v příštím Žurnálku otiskneme vaše 
místečko. 
 
Chtěl bych vám s jarem popřát, ať užijete spoustu radosti se svými dobrými 
kamarády a když přijdou lijavce, tak si nezapomeňte vzít pěknou knížku, 
protože i tam zažijete spoustu krásných a veselých dobrodružství. 
 
Krásné jaro, kamarádi .                               váš Otík 
 

Str. 1    Otíkovo okénko. Obsah. 
Str. 2  Zajímavosti z časopisu Časostroj.  

                        Indiánská kuchařka. 

Str. 3-6  Místo, které mám nejraději. 

Str. 7  Básnička. Z dubnových češtihrátek. Rébusy. 

Str. 8-9  Květen a červen v knihovně. Hádanky. 

Str. 10-12 Noc s indiánem Rychlou Veverkou. Vtípky. 

Str. 13  Závěr.  Indiánská tajenka – soutěž o 3 bublifuky.
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 ……………. věděli jste, že …….……….? 

Čtenáři knihovny vědí, že mezi časopisy nechybí v knihovně ani super čtení 
pro děti nazvané Časostroj. Věděli jste např., že: 

 
 - v 16. a 17. století přidávali malíři prášek z mumií  
do svých barev?  
 Mysleli si totiž, že potom barva nepopraská. 
 
- z mumií se ve středověku vyráběly „zázračné 
pilulky“, které měly uzdravovat nemocné lidi?  

Ve středověku totiž sekali mumie  
na kousíčky a dávali je nemocným jako lék. 
 
- anglický panovník Karel II. sbíral prášek z mumií  
a prý si ho vtíral do kůže, aby do něj vstoupila 
významnost člověka, ze kterého byla mumie? 
 
- mumiemi bylo topeno pod parními kotly   

                                        v lokomotivách? 
 
 

 

 

 
Bannocky jsou placky, které Indiáni používali 
místo chleba nebo sucharů.  
 
Hlavními ingrediencemi jsou:  
- kukuřičná mouka, voda a sůl.  
 
Z těsta se vypracuje velká placka, která se pak 
smaží na rozpálených kamenech (nebo později  

 
na plechu nebo pánvi). 
K plackám indiáni v létě jedli různé bobule, 
například borůvky. 
 
Bannock se nemusel formovat pouze do placky, 
mohl se omotat kolem klacku a opéct nad 
ohněm.  

Indiánská kuchařka 
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Děkuji žákům z 5. B, kteří se do tématu pustili a poslali své obrázky s texty. 

Naprostá většina z nich se nepodepsala, takže příspěvky berme jako příběhy 
míst 11-12letých dětí. 
 

 
 

  

 

Místo, které mám 

nejradĚji 

 

Moje oblíbené místo je  
u nás na louce. Rád tam 

trávím čas, protože je tam 
čistý vzduch a můžu tam 

běhat se psem. A navíc- je 
to tam hodně velký! 

 

Nejraději jsem na hřišti před 
školou. Přesně - místo  

u lavičky a duchny. Jsem 
tam ráda, protože je to 

dobré místo na gymnastiku. 
A štve mě, že nesmíme 

chodit na duchnu. Ráda tam 
chodím s kamarádkami. 

 

Já svůj volný čas 
rád trávím  

na zahradě. Hraju si 
tam se svými 

kamarády, házíme 
si tam míčem, 

hrajeme badminton, 
pomáháme svým 

rodičům. 
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Svůj volný čas většinou 
trávím na hřišti. Chodím 

tam se sestřenicí. 
Tancujeme tam a hrajeme 
si. Dáváme si úkoly. Máme 

to blízko domů. 
 

Nejraději trávím volný čas 

s kamarádkami. Kamarádka Šárka 

je divoká jako kůň. Naučila jsem jí 

jezdit na různých věcech, i když to 

sama neumím. 

Ráda chodím na mokřady. V létě si 

tam máchám nohy a prolejzám 

cesty. 

My máme na zahradě 

túje. Táta v jednom 

rohu pár vykácel. Nám 

bylo místa líto, a tak 

jsme si z toho udělali 

bunkr. Nikdo o něm 

neví a mně s bráchou 

se moc líbí. Rádi si 

tam čteme. 
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Moje místo je v lese asi půl kilometrů  
od domu. Našel jsem ho náhodou. Je to 
starý sklep. Před rokem jsem ho našel  
a byl úplně zasypaný. Teď je všechna 

hlína odkopaná a je tam spousta místa. 
Plánuju tam dát žebřík a poklop. 

 

Nejraději chodím za rybník. 
Tam si sedám ke stromu, čtu 

si tam a koukám se na krajinu. 
Chodím tam každý den. Mám 
tam křeslo a dobré pohodlí. 

 



 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mé místo je u domečku 
s houpačkami. Trávím tam 
dost času. Teď to víc a víc 
zařizujeme. Jsem tam i se 

ségrou a králíky. 
 

Moje oblíbené místo je cesta 
kolem Markvartického rybníka. 
Chodím tam rád na procházky 
a rád tam sedávám na lavičce. 
Líbí se mi výhled, který mám. 

 

Moje nejoblíbenější 
místo je u tety  

za domem. Můžu tam 
v klidu trénovat parkour. 

Je tam hodně písku, 
takže vím, že se mi nic 

nestane. Už jsem se tam 
naučil spoustu triků. 

Nejvíc se mi líbí Česká Ves. Žili tam 
moji předkové (zajímejte se o své 

předky, uvidíte, že je to zábava). Výhled 
z Kočičího vrchu - to je nádhera! Jde 

vidět různé vrcholy kopců a hor. 
Česká Ves, Česká Ves 

přejdeš jedno pole i mez, 
Česká Ves, Česká Ves 

je krásná dnes. 

Moje místo je 
zahrada. Tam si 
se svou sestrou 
občas hrajeme 

tenis, někdy 
pinčes, anebo 

jezdíme i na kole. 
 

Mé oblíbené místo 
se nachází u nás 

na zahradě. Líbí se 
mi tam, protože tam 

máme vlastní 
fotbalové hřiště. 

Nejlepší na tom ale 
je, že cca 10m od 
této louky je náš 

bazén. 
 

Nejraději jsem  
na zahradě, kde si hrajeme 

na schovku a házíme si 
s míčem. Na zahradě můžu 
dělat cokoli a někdy tam i 
skáčeme na trampolíně. 

 

Moje nejoblíbenější místo je 
naše zahrada. Na naší 

zahradě je koutek, který je 
obklopen stromy. V tomto 

koutku jsem moc rád, protože 
je maskovaný. Je tam zbořená 

bouda, ve které hledám 
poklady. Na naší zahradě je 

hodně stromů. 
 

Moje nejoblíbenější 

místo je venkovní 

posilovna. Trénuju tam 

parkour a salta a lezu  

na stromy. 
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A možná i knihovna je pro někoho místečko, kde je rád… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víte, co to je rčení? Zkuste tedy pospojit rozházená rčení. V levém sloupečku 
najdete začátek a dokončení v pravém. Jestli nevíte, poproste dospěláky  
a požádejte je také o vysvětlení, co které rčení znamená. 
 
Ve dvou se to       břehy mele 
Kdo chce psa bít      na žebrotu 
Líná huba       dříví v lese  
Tichá voda       tam se dobře daří 
Kde se dobře vaří     lépe táhne 
Roste jako       holé neštěstí 
Pro dobrotu      nežli holub na střeše 
Lepší vrabec v hrsti     vždycky si hůl najde 
 

Přečtěte rébusy: 
Restau                       ončí    
                                                                           Pa                 ísematam.  
 
 
 
 

Ve                     ampřijdeme.                            Ko                eler.         
 

  

 
Děti si sem jdou půjčit knížku 
a knihovna je plná smíšků. 
Děti čtou knížku – chytrou lišku  
zabalenou v hustém kožíšku. 
A na noc Andersena je tu dětí jako sena. 
Děti ve 2. patře spí 
a už teď sní. 
Sní o hloupé myšce a o chytré lišce. 

 
Petr Krob, 5.B 

 

Odpovědi: Restaurace končí. Pavel bloudí sem a tam. Večer tam přijdeme. Koza jí celer. 
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Dubnová soutěž pro děti skočila, ale  

nadále můžete nosit výrobky s indiánskou tematikou. 
 
Např.: 
totem (z ruličky od toaletního papíru), luk a šíp  
(z proutků a klacíků), čelenku (z papíru, látky ..), indiánský 
amulet (z hlíny, moduritu), dešťovou hůl (z ruličky od toaletního 
papíru), tomahawk (klacík, kámen, provázek), malé tý-pý 
(špejle a látka), bubínek (potažený kelímek od jogurtu) …. nebo cokoliv, co 
indiánského vás napadne.   

 
 
Vše, co přinesete v květnu, bude součástí výstavy indiánských 
prací, ale už za to nedostanete body, které dostaly děti, které 
přinesly výrobky do konce dubna ( 20 bodů). 
 
 

 
 
Připomenutí pro všechny, kteří sbírají nebo ještě chtějí sbírat body: 
 

Musíte splnit 3 podmínky.  
1) – být čtenářem knihovny 
2) – občas se zúčastnit nějaké akce, za kterou dostanete body 
3) – přečíst jednu indiánskou knížku (ty jsou u knihovnice, nabídne vám je   
       sama) a napsat na papír, o čem knížka byla (popř. můžete namalovat  
       obrázek k vašemu povídání) 
 
Za přečtenou knížku se zápisem dostane čtenář 10 bodů (veverek).  
 
 
 
 
 
 

1. Jak Indián přijde na to, že v řece není voda? 
2. Proč pije indián z bílého hrníčku s červenými puntíky? 
 

 

Indiánské hádanky 

(Správné odpovědi: 1. Práší se mu za pádlem. 2. Protože má žízeň.) 
 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmhN-t9OPYAhVQZlAKHYPDD8wQjRwIBw&url=https://pixabay.com/cs/veverka-zv%C3%AD%C5%99e-pet-1456764/&psig=AOvVaw1YINwsaWKwWDz9QLlX5J5w&ust=1516447222033793
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmhN-t9OPYAhVQZlAKHYPDD8wQjRwIBw&url=https://pixabay.com/cs/veverka-zv%C3%AD%C5%99e-pet-1456764/&psig=AOvVaw1YINwsaWKwWDz9QLlX5J5w&ust=1516447222033793
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmhN-t9OPYAhVQZlAKHYPDD8wQjRwIBw&url=https://pixabay.com/cs/veverka-zv%C3%AD%C5%99e-pet-1456764/&psig=AOvVaw1YINwsaWKwWDz9QLlX5J5w&ust=1516447222033793
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Květen v knihovně 
Květen je už třetím měsícem, kdy můžete soutěžit. Tentokrát to bude ale 
úplně jiná soutěž, než doposud. Indiáni se pohybovali v přírodě, tak i vás 
čeká pohyb – procházka. 
 

Květnová soutěž pro děti: 
Děti, čeká vás 7 úkolů, které musíte splnit venku během procházky 
s dospělými, kteří vám pomohou najít správné dopovědi na otázky. 
Dotazníky vyzvedněte 14. května a odevzdávejte do 8.června.  

Včas dodané odpovědi budou ohodnoceny 

20 body (i když tam budete mít chybu ) 

a jeden vylosovaný šťastlivec bude odměněn 

dárkem. 

Úterý 15. května – čtení závěrečného 4. dílu 
z knih „Dobrodružství Rychlé Veverky “ Pavla 
Čecha s názvem Přání.   
Čtení je od 14.00 do 15.00 hod. (za 10 
veverek – bodů) 
 
Čtvrtek 17. května – češtihrátky  
od 13.00 do 14.30 hod. 
 

Připomínám, že body (veverky) se sbírají do konce května.  
 

Červen v knihovně -  vyhodnocení indiánské soutěže
 

V červnu se sečtou všechny body, které jste nasbíraly, zkontroluje 
se, zda-li jste splnily všechny tři podmínky soutěže (jsou na 
předchozí stránce) a podle výsledků vás čekají dvě možnosti, jak si 
svou odměnu vyberete. 
 

Tři největší sběrači bodů budou odměněni pěknými dárky. 
Všichni soutěžící, kteří splní 3 podmínky soutěže, buď 
pojedou s knihovnicí na výlet (bude-li 
jich málo), v případě, že bude správných 

řešitelů více, bude pro všechny děti a jejich rodiče 
připravena indiánská bojovka (za pomoci rodičů) 
v přírodě se závěrečným opékáním vuřtů.  
 



 

10 

(a s dalšími 12 indiány). 

Co všechno se dá stihnout za 6,5 hodiny 

nočního ponocování s 11 malými indiánkami 

a indiány a jednou větší indiánskou 

pomocnicí?  

Hodně. Třeba: 

Vymyslet si indiánská jména, seznámit se  

s indiánskou kulturou a životem, naučit se 

jejich měsíce a vědět, v jakém znamení 

indiánského horoskopu se kdo narodil, 

z rychleschnoucí hlíny si vyrobit amulet štěstí 

a zdraví v podobě posvátného slunce, vyrobit 

dešťovou hůl a zkusit se přivolat déšť 

zpěvem a tancem kolem ohně, oštěpem trefit 

tatanku (bizona) a do lasa chytit koně, 

vyluštit pár rébusů, tajenek a úkolů z knihy  

od vzdáleného náčelníka z kmene Čechonů Pavla Čecha (ilustrátor a autor 

knížek o indiánovi Rychlé 

Veverce), naučit se 

Písničku malého indiána 

(nový text na starou 

melodii Jarka Nohavici), 

naučit se pohybovat 

neslyšně v terénu a najít 

poklad. 

 

Mezi tím se jedlo, pilo, 

povídalo, prohlížely se 

knížky a v těch indiánských se vždycky něco zajímavého našlo, co se pak 

řeklo kamarádům.  
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Spát se šlo v půl druhé s ukolébavkou Ho ho Watanay, dva klábosiví indiáni 

si vydrželi povídat ještě o hodinu déle. A protože se měnil čas, vstávali jsme 

někteří po třech hodinách spánku .  

A ráno ještě vyřešit soutěž, zopakovat si písničku, vytvořit indiánská jména  

na své kamarády podle toho, jak se v knihovně předešlou noc chovali, uklidit, 

sbalit, něco v knihovně zapomenout a alou domu.  

 

Tak zase za rok. Howg.  

Dopsala jsem.  

                              Bubo Bubo  

(To je indiánské jméno 

knihovnice, jinak je bubo Bubo 

latinský název pro výra velkého. 

Ale stejně se některé děti stále 

pletly a říkaly mi „babu babu“ 

nebo „babo babo“ ). 

 

(Pozor! Na následující straně máte ještě pokračování.) 
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Toto je 

nefalšovaný 

pozdrav, který 

poslal ilustrátor  

a výtvarník Pavel 

Čech nočním 

spáčům  

do knihovny.  

 

Dopis Pavla 

Čecha byl 

součástí pokladu, 

který děti našly 

při plnění úkolů  

po dvou patrech 

knihovny.  

 

Dopis si všichni 

„osahali“, protože 

je na něm znát, 

že to není žádná 

kopie, ale oprav-

du namalovaný  

a napsaný 

pozdrav.  

Pozdrav je totiž 

pěkně „hrbolatý“ 

od barev a tuše . Děkujeme, pane Pavle Čechu!!! 

 
 
 

Přijde Indián na úřad: "Chtěl bych si změnit jméno!" 
"Proč, jak se jmenujete?" 
"Velký-vlak-co-dvakrát-zahouká-když-jede-okolo." 
"A jak byste se chtěl jmenovat?" 
"Tutút." 
 
Ptá se starší indián mladšího: „Poslyš, Ptačí pírko, proč vysíláš ty 
kouřové signály?” 
„A co mám dělat, když jsem včera ztratil mobil?” 
 

Indiánské vtípky 
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SOUTĚŽ O BUBLIFUK. 
První tři tajenky přinesené čtenáři 

do knihovny budou odměněny 
bublifukem. Soutěže se nemohou 

zúčastnit děti z Noci s Andersenem. 

Po posledním květnovém čtení příběhů indiána Rychlé Veverky bude opět 

možné si začít tyto 4 komiksové knížky půjčovat. Přijďte si je prohlédnout, 

rozhodně se s nimi nudit nebudete. Obzvláště se 3. dílem, který je plný 

bludišť, rébusů a doplňovaček.  

 

  

 

 

 

 

                                 Tajenka pro indiány:  

    
1. 

 
 A  N       

      

   
2.      T     

        

    
3.    Ů     

        

  
4.    H    T T              

        K    O  
           

   
6.       U 

         

   
7.      D     

        

   
8.   

 
 CH     

         

1.   Velký náčelník indiánů   5.   Indiánský sport, který se hraje dodnes 
2.   Dřevěný symbol indiánské osady   6.   Indiáni kouřili dýmku …. 
3.   Materiál, ze kterého se vyrábí tee-pee   7.   Podle jaké země byli indiáni pojmenováni 
4.   Přítel Vinettoua Old… 8.   Čtyři knížky Pavla Čecha se jmenují   
                                                                      Dobrodružství ……Veverky (doplň jaké) 

  
 

Na 16. čísle časopisu Žurnálek z Podještědí spolupracovali: 
Čtenářský klub při ZŠ, žáci 5.B s třídní učitelkou Mgr. Ivou Kotkovou, 
knihovnice Dana Zpěváková.  
Časopis vyšel 4. května 2018. 

 

www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz 

Výpůjční hodiny knihovny:  
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

