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Otíkovo okénko 
Ahoj děti i dospěláci! 
Chtěl bych Vám dnes představit naši dětskou 

redakční radu (Drr), která pro Vás připravuje 

Žurnálek z Podještědí. Nemyslete si, že je to 
sranda takový časopis vytvořit. Samozřejmě, 
že se jim občas do toho také nechce, 
obzvláště teď, na konci školního roku, 
když navíc pálí sluníčko. To abych je 

někdy o příspěvky uháněl.  Ale protože 
je prý stále baví časopis dělat, tak své 

články nakonec stejně pošlou. Teď 
naší Drr čekají dva měsíce prázdnin, 
takže si dokonale odpočinou a v září 
budou moci posílat nové příspěvky  
a zážitky z léta.  
To ale můžete i Vy. Prožijete-li něco 
pěkného, zajímavého, strašidelného 
nebo veselého, napište nám to. Váš 
zážitek může pobavit spoustu dalších 
dětí, které rozveselíte nebo i poučíte. 
 

Já Vám přeji pěkné 
prázdniny, naší 
redakční radě děkuji 
moc za spolupráci  
a nápady a budu se 
těšit na další setkání v novém školním roce. 

 
 

Na fotce chybí dvě velmi pracovité redaktorky Drr – Terka Sedlmajerová a Verča Vavroušková. 

Jinak jsou na fotce v horní řadě od leva: Šimon Žanta (úplně nový člen Drr), Adélka Ryšavá, 
Maruška Votřelová, Shalom Raichová, Miriam Raichová a dolní řada od leva: Ondra Hnídek, Sára 
Spalová, Anička Holubová, Klárka Marčeková a Terezka Szöllösiová. 

Krásné prázdniny plné příhod a veselých chvil  přeje Otík 
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Výlet na Ralsko 

Dnes jsme nechali kolo doma a vyrazili jsem na výšlap na Ralsko.  Auto jsme nechali ve vesnici 
Vranov. Už když jsme jeli, tak jsme viděli hodně turistů, tak nám bylo jasné, že na Ralsku 
nebudeme sami. Auto jsme zaparkovali a šli jsme po červené značce. Cesta byla stále do kopce, 
a tak jsme pořádně funěli.  
 
Po cestě bylo hodně zajímavostí. Třeba vyříznuté srdíčko v kůře,  
ruská abeceda na skále a velké stromy byly propletené do sebe.  
Na kopci bylo hodně lidí a pejsků. Na vyhlídkách jsme se museli 
vystřídat. Měli jsme dalekohled a prohlédli jsme si i Jablonné. Po 
cestě dolů jsme si dali malou svačinku a pití. Dopolední výlet se 

vyvedl, až po nasednutí do auta začalo krápat. 
 
Z historie: Ralsko je vlastně zřícenina hradu. Nachází se 696m 
vysoko. Skály jsou zbytky dvou obytných věží, vysoké skoro  
6 metrů. Cestou dolů je krásná Juliina vyhlídka. Podle hraběnky  
(a své manželky) Julie ji pojmenoval a nechal vybudovat hrabě 
František Hartig, majitel mimoňského panství. Z vyhlídky jsme si 
prohlédli Mimoň.                                                                Klárka M. 
 
 
 

Hádanky  
 
Je to průhledný, bez toho nemůžeme žít,  
není to jedovatý. 

Jeho barva je písková, má na břiše kapsu, 
žije v Austrálii. 

 
Maličké zvířátko je tahle čiperka, 
větvičku přeskočí, i když je nevelká. 
 
Opravdu tam jablíčka vozí jehel kulička. 
Dupe, funí, naříká, je to tíha veliká. 

Vznešeně si vykračuje, vějířem se ovívá, 
nad jiné se povyšuje  
a je pyšný protiva.  

Sára S.  
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Cesta přes Německo do Švédska 
Vyjížděli jsme o prázdninách autem  
v 7 hodin s babičkou a dědou.  
U Rumburka jsme přejeli hranice  
a hurá, jede se do světa! 
 
V Německu jsou krásná místa, projeli 
jsme spoustu měst. Asi hodinu cesty  
od českých hranic se nachází krásné 
historické město Budyšín (německy 
Bautzen). Je tam super atmosféra, jako 
kdybyste se přemístili o pár století nazpět.  
 
Naše první zastávka byla město Potsdam, 
kde je nádherný a obrovský zámek 
Sanssouci. U pokladny si můžete  
za několik eur pronajmout kolo a všechno 
si to v klidu projet, protože pěšky to  

za jedno odpoledne rozhodně nestihnete. A samozřejmě, že 
jsme to nestihli ani my.  
 
Nasedli jsme do auta a jelo se do Sassnitzu, do města  
u severního břehu Německa. Je tam velký přístav, kde jsme  
se řádně prospali, ale že bychom si nějak zvlášť vylehávali,  
to se říci nedá. Brzo ráno nám odplouval parník! Rozhodně 
nemyslete, že to byla nějaká malá lodička. Najíždějí tam auta, 
kamiony a další dopravní prostředky. Vevnitř je kino, kavárna, 
parfumerie nebo obchod. A na palubě je spousta lavic.  
Na otevřeném moři je to vážně nádhera, všude okolo je voda, 
ze které máte takový zvláštní pocit, tedy alespoň já ho měla. 
Zakotvili jsme v přístavu, ale už ve Švédském, a to 
v Trelleborgu. Moc dlouho jsme tam nepobyli, odhaduji to tak 
na půl hodinu. Autobus nás naložil, dovezl k lodi, my nastoupili 
a zase zpátky do Německa, do přístavu v Sassnitzu. Tam jsme 
ještě jeli do malého rybářského přístavu, byla tam velká 
válečná ponorka a hodně malých loděk. Nasbírala jsem  

si nějaké kamínky, protože mušle tam 
nejsou.  
 
A potom zase do přístavu. No a tam 
jsme se zase prospali do dalšího dne.  
Nastal den odjezdu. Cestou domu 
jsme se ještě zastavili v nějakém 
městě, ale už opravdu nevím, jak  
se jmenovalo.  
 
Je pravda to, co se říká, že všude 
dobře, ale doma nejlíp! Já mám 
z celého výletu dobrý pocit, a krásné 
vzpomínky.       

Terezka Sed. 
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HÁDANKY  

Je to modrobílé nebo šedivé.    

Jeden brouk se nazývá jako něco ve stromu. 

Doma, když nám svítí slunce do očí, tak si něco zatáhneme. 

Když nám nejde vypočítat příklad, na čem si ho vypočítáš?    

Bez čeho nedokážeme hýbat pusou? 

Na co píšeš, když chceš napsat knihu? 

Na čem si najdeš nějaké město? 

Bez čeho se nedá žít.(Čtyři věci) 

 
(Odpovědi: Nebe, lýkožrout, záclony, na kalkulačce, mozek, papír, mapa, teplo+světlo+ jídlo+ 
voda. 

Marek Mádlo 
 
 

Osmák degu 
Osmáci pocházejí z Chile, kde žijí ve velkých rodinných skupinách mezi západním pobřežím  
a pohořím Andy. Osmák se začal v Česku chovat teprve v posledních 50 letech. Osmáci nemohou 
trávit cukr, je-li konzumován, pravděpodobně dostanou cukrovku. V přírodě se osmáci nedožívají 
vysokého věku, protože má hodně přirozených nepřátel. Podle výzkumu biologů se polovina 
osmáků nedožije ani 1 roku, pouze 1 % dosáhne věku 2 let a jen jeden z asi 5400 studovaných 
jedinců byl naživu ještě ve věku 4 let. Pokud chováte osmáka doma, mohou se dožít i 9 let. 
Osmák, který žije sám, nebude tak hravý a veselý ale spíše smutný. Osmáci by proto měli být 
chováni raději ve skupině. 
  

Náš osmák Barney  
Doma chováme osmáka, 
jmenuje se Barney  
a o prázdninách mu bude 
1 rok. Nejdříve jsme měli 
holčičku, které jsme říkali 
Vanilka, ale pak jsme 
zjistili, že bude mít malé 
osmáky. Asi po třech 
dnech co si ji sestra 
pořídila, se v kleci objevili 
malincí osmáci.  
 
Když trochu povyrostli, 
museli jsme je někomu 
dát. Nakonec jsme si 
nechali jen malého 
osmáka Barneyho. Každý 
týden se mu musí uklízet 
a samozřejmě krmit každý den.  
Pokud si chcete osmáka pořídit, nezapomeňte, že potřebuje více pohybu a společnost, takže je 
nejlepší pořídit větší klec. A protože jsou osmáci ,,aktivní‘‘, rádi se točí v kolotoči nebo hryžou 
větvičky ze stromů...                                                                                                           Verča V. 
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Exkurze do hasičárny v České Lípě 

Ahoj děti. Jmenuji se Filip Pavlík a chodím do školy v Rynolticích. Skoro každou středu 
jezdím do Jablonného do knihovny, kde si půjčuju knížky. Moc se mi líbí Váš časopis  
a chtěl bych Vám napsat něco z našeho života v Rynolticích. 
V zimě, 18. ledna, jsme podnikli se Základní Školou Rynoltice exkurzi do profesionální hasičárny  
v České Lípě. Mohli jsme si prohlédnout jejich tělocvičnu, operační místnost, kde se přijímají 
tísňová volání. Prohlédli jsme si také učebnu, kde se hasiči učí  

a navštívili jsme 
hlavně jejich 
obrovskou garáž 
s mnoha druhy 
aut. Ale také 
jsme měli velké 
štěstí, že před 
odjezdem jsme 
viděli opravdový 
výjezd.     

                                         
 

Filip Pavlík,  
Rynoltice 

 
 
   

Matematická hádanka 
Na rybníku je spousta kachen. Zavolá na ně čáp. „Kachny, že je vás tady na rybníku sto?  
„To zdaleka ne,“ řekla jedna z kachen. „STO by nás bylo, kdyby nás bylo DVAKRÁT TOLIK a ještě 
bys k nám musel připočítat všechny kačery, kterých je tu 27 a ještě sebe, čápe. Pak by nás bylo 
sto“. 
Kolik bylo na rybníku kachen?                                                                         Filip Pavlík, Rynoltice 
 
 
 

Víte že… 
 
… pod kůží máme vzpřimovač chlupů a nehtové lůžko? 
… v těle máme 206 kostí? 
… zápěstí tvoří 8 kostí? 
… v lebce je 22 kostí? 
… srdce je velké asi jako pěst? 
… srdce váží kolem 450 gramů? 
… srdce za den udeří asi 100 000x? 
… v okolí zubu máme cement, chobot a ozubici? 
 
(Zajímavosti vybírány z knížky Velký ilustrovaný atlas Lidského 
 těla)                                                                              Marie V. 
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Oldřichov v Hájích 
Výlet do Oldřichova v Hájích nám začal, když jsme nasedli do autobusu. Cesta trvala půl hodiny, 
než jsme dojeli na určené místo. Po příjezdu nás autobus vysadil jinde, než měl, a tak před námi 
byla dlouhá cesta na ubytovnu.  
Po ubytování jsme měli svačinu a pak následovala cesta ven. Celé odpoledne jsme strávili  
na zahradě, kde jsme hráli hry. Potom jsme šli na procházku, kde nám Milan házel sirky, a kdo jich 

měl nejvíce, ten vyhrál. Když jsme došli na místo určení, tak nás rozdělili do skupin, každému 
družstvu přidělili úkoly, které jsme museli v lese splnit.  
Poté následovalo sbírání klacků na oheň a zpáteční cesta na ubytovnu. Místo večeře bylo opékání 
buřtů a posezení u ohně, kde nám Ondra hrál na kytaru. Když skončilo opékání, byla na desátou 
hodinu vyhlášená večerka. 
Další den začal budíčkem v sedm hodin ráno. Následovala snídaně, po ní jsme šli do kovárny,  
pak do ubytovny a nakonec na kozí farmu.  Na kozí farmě jsme měli ochutnávku kozího mléka, 
sýrů a tvarohu. Po návratu z farmy bylo balení, oběd a odjezd domů.  

Vtipy 
    V rodině se narodila čtyřčata. Kolem jejich postýlek jde kočka a povídá si pod vousy: 
"To jsem zvědavá, kolik jich utopí." 

 

                     Plují dvě rybičky a najednou nad nimi propluje ponorka. „Viděla jsi to? Co  
to bylo?“, povídá jedna. "Ale nic zvláštního, jenom lidi v konzervě." 

 

           Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš syn nemá žádné znalosti. 
         Otec připíše: Proto chodí do školy.                                                                             Terezka Sz.  
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Koňský kvíz 
    Mám velice ráda koně, zajímám se o ně, a proto jsem Vám 

připravila test z Vašich znalostí o koních. Z každé správné 
odpovědi si zapište písmenko do TAJENKY. Tajenkou je 

plemeno koně, které je moje nejoblíbenější. Přeji Vám hodně 
zdaru při vyplňování kvízu. 
 

1. Po jaké době 
se staví na nohy čerstvě 
narozené hříbě? 
E) hříbě stojí ihned po porodu 
F) hříbě se staví na nohy několik 
hodin po porodu 
G) hříbě se staví na nohy po 
několika dnech, většinou za tři až 
čtyři 
 
2. Jakou barvu má nejtvrdší 
kopyto? 
R) černou 
S) hnědou 
T) všechna jsou stejně tvrdá 
     
3. Jak často by měl být krmen 
kůň? 
É) jednou denně velkou porcí 
Í) dvakrát až třikrát denně 
Á) ideálně alespoň pětkrát denně 
 
4. Odkud se měří výška koně? 
P) od kopyt po špičky uší 
R) od břicha po vršek hlavy 
S) od kopyt po kohoutek 
 

5. Kolik krčních obratlů má kůň? 
J)  5 
K)  7 - jako člověk 
L) 12 
       
6. Jak se jmenuje kůň, který 
čtyřikrát za sebou vyhrál Velkou 
Pardubickou?                                         
Á) Registana 
Ý) Železník 
É) Peruán 
 
7. Jak dlouho je březí klisna? 
J)  9 měsíců, stejně jako člověk 
K) 11 měsíců  
L) 12 měsíců, prostě celý rok 
 
8. Kdy jsou odstavována hříbata? 
Ú) ihned po porodu 
Ů) v 5-6 měsících po porodu 
U) přibližně po 2 měsících po 
porodu 
 
9. Jak dobře koně slyší? 
Š) slyší stejně jako lidé 
Ň) slyší lépe než lidé 
Ř) slyší mnohem hůře než lidé 

 
 

TAJENKA :     … …   …  …   …  …            …   …    …                            Anička H. 
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Jazykolam  
je krátká věta, či slovní spojení, které se obtížně vyslovuje. Toto 
cvičení je vhodné zejména pro lidi, kteří se živí mluvením. A teď se 

můžete procvičit i Vy. 

*A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku? 

                    *Ciryl vyryl celý celer pro Cirylku. 
                  *Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.  

                                                  *Had hádá hadu záhadu.  

*Jiří řeže dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy.  

             *Kameraman dokameramanoval.  

                           *Nenaolejuje-li mě Jůlie, nenaoleluji já ji.  

                                                                           *Od poklopu ku poklopu Kyklop koulí koulí.   

*Rozbuldozérovaný buldozér rozbuldozéroval rozbuldozérované buldozéřiště.  

                *Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.  

*Kmotře Petře, nepřepepři mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho 

vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.  

*Jedna teta byla teta tetě tetou, ne ta teta před tou tetou byly teta tetě 

tetou, až ta teta po tý tetě byla teta tetou tetě.  

*Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim, když nepůjdou vaši 

k našim, tak nepůjdou naši k vašim.  

*Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je  

v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je 
v Řecku řeckých řek. 

Terezka Sz. 
 

 

Sedmikráska                                                                           

Michaela Dozorcová, 6.A 
 
Sedmikráska kráska 
ve vzduchu je láska. 

         Když jí lístky vytrhám, 
         zjistím, kdo rád mě má. 

Je to kytka moc krásná, 
prostě naše sedmikráska. 

         Ona je tak malinká 
         jako něžná panenka. 

Panna v bílých šatičkách, 
na zelených ručičkách.  

Takovou ji znám a tak ji ráda mám. 
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Knihy, které se nám, redakční radě, líbily! 
 

Osud  
Aprilynne Pieková  
Tato knížka je o florele (víla, která se narodí 
z květiny) Laurel, která chce se svými přáteli 
zachránit její rodné město Avalon od trolů  
a dalších ,,příšerek‘‘. Podaří se Laurel zachránit 
Avalon? To se dozvíte v dobrodružné a napínavé 
knížce Osud…                    Verča V. 
                           

Clarice Beanová, teď se tam   

              nedívej 
Lauren Child 
Knížka se mi líbila, protože je o dívce, která 
prožívá dobrodružství a také se kniha dobře 
čte.                                                        
                                                    Maruška V. 

  

Gerald Durrel  
Gerald Durrel 
Kniha je od  Geralda Durrela, který 
vypráví o svém dětství z Korfu a je moc 
legrační i dobrodružná.  
A mně se moc líbí.               Shalom R. 

 

Rumcajs 
Václav Čtvrtek 
Knížka je vtipná, moc 
se mi líbí příběhy,  
a to, že Rumcajs 
vždycky vítězí. 
                 Klárka M. 

 
 
 
 
 
 

 

  

Káťa a Škubánek 
Hana Lamková 
Příběhy holčičky Káti a jejího 
pejska Škubánka, který se jí 
„jako“ vylíhl z čokoládového 
vajíčka.                        Sára S. 

Bajky Barda Beedleho  

J. K. Rowlingová, 
Knížka je složena z několika bajek  
z kouzelnického světa. Je tu například Příběh tří 
bratří nebo Čaroděj a skákající hrnec. Každou 
bajku pak hodnotí Albus Brumbál. Knížka je to 
ohromně napínavá a dobře napsaná. 
                                                        Terezka Sed. 

Láska má jméno Satan 

Aida Brumsová 
Kniha je o čtrnáctileté holce, která nic jiného než 
koně Satana nechtěla a nakonec se její sen stane 
skutečností. Je to dobrodružná kniha o přátelství. 

Miriam R. 

Deník malého poseroutky  

6.díl – Ponorková nemoc 
Jeff Kinney 
Tato knížka se mi líbila, protože je  
od začátku do konce vtipná a zábavná.                           
                                               Ondra H. 

Lady a tramp 
Walt Disney 
Líbí se mi, protože je 
to příběh o dvou 
psech a já mám psy 
ráda.       Adélka R. 

Tom Gates 
Liz Pichonová 
Tato knížka je o klukovi, který prožívá 
různá dobrodružství.         Anička H. 

Broučci 
Jan Karafiát 
Tato knížka se mi moc líbila, viděla jsem i Večerníček Broučci.                 
                                                                                     Terezka Sz. 
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Stonehenge 
Stonehenge je komplex (skupina) kamenů a kamenných kruhů nacházející se na Salisburské pláni 
asi 13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii. Nejstarší je kruh o průměru 110 m,  
z vnější strany je tvořený příkopem a z vnitřní strany valem vybudovaným okolo roku 3100 př. n. l. 
Val byl jen 0,5 m vysoký. Příkop byl 2 m hluboký a na jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, 
to aby se půda zpevnila. 
Roku 1910 angličan Horatio Barber zkonstruoval letadlo. Bylo jen velkým štěstím, když jeho 
zkušební pilot minul Stonehenge a havaroval nedaleko.  
Při vykopávkách z roku 1920 se pod jedním z kamenů našla láhev portského vína. Na štítku  
na láhvi byl i rok, a tak se zjistilo, že víno pochází z roku 1810. Ale korek zetlel a tak se většina 
vína vylila.  
V roce 2007 archeologové našli poblíž Stonehenge zbytek vesnice. A proto se spekulovalo o tom, 
že Stonehenge sloužilo jako pohřebiště pro právě objevenou vesnici. Okolo se také našly hroty 
šípů.  
A to je o tomto krásném místě vše, tak zase příště! 

Terezka Sed. 
 

                                            
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Veselá příhoda ze života:                

       Očkovaný otec 
Když jsme jednou jeli na veterinu s našimi pejsky, dával jim pan 
doktor čip. 
No a tak taťka nejdřív držel hodnou jezevčici Amálku a pak ještě 
rošťandu Elišku. 
Eliška ale cukla a jak ji taťka pevně držel, dostal injekci s čipem 
místo ní.  

Od té doby vím, že se mi tatínek neztratí.                                                              Adélka R. 
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Fríský kůň-černá perla 
Možná se divíte proč v nadpisu je i slovní spojení ČERNÁ PERLA. Není 
to chyba . Slovo PERLA vyjadřuje dokonalost a krásu. Toto plemeno je 
velmi vzácné a elegantní, říká se, že když ho poprvé spatříte v celé jeho 
kráse, může se vám stát, že se nebudete moci nadechnout. Právě pro 
jeho vzhled je fríský kůň nazýván ČERNOU PERLOU. 
 
Povaha: 
Povahou je naprosto jedinečný, inteligentní, učenlivý, přizpůsobivý, 
přátelský, klidný, mírný, hravý, dobromyslný. 
 

Užitkové vlastnosti:    
Je silný, otužilý, pracovitý, velmi výkonný, snadno ovladatelný, spolehlivý, velmi skromný  
a nenáročný.     
 
Vzhled a stavba těla: 
Tento kůň má dlouhou, hustou, hedvábnou, jemnou a buďto 
rovnou nebo zvlněnou hřívu (stejný má také ocas) a má také 
bohaté rousy na nohou. JE TO PROSTĚ KRÁSNÉ 
PLEMENO!!! Ale to není vše . Vyskytuje se pouze v černé 
barvě, bez bílých odznaků. Na čele jsou povoleny maximálně 
jen jednotlivé bílé chlupy nebo malá bílá hvězdička (ale s tímto 
se moc nesetkáváme). 
          
Fríský kůň patří mezi nejvzácnější a největší plemena.                                                 Anička H.  
 
 

 

Možná, že jste se už s tímto článkem setkali.  

Je hrozně zajímavé, jak ten náš mozek funguje.   
                                                               Adélka R. 
 
 
 
Děti! Takový kvízek si můžete také zkusit 
vytvořit. Napište vzkaz kamarádům, první  
a poslední písmenko ze slova nechte  
na správném místě, ostatní přeházejte. 
Přečtete můj vzkaz? 
 

 
 
 
Aohj dtěi! 
Jesm rád, že se Vám Žrálenuk lbíí. My ho pro 
Vás rdái s rdakeční rdauo pipařerujvme a 
vdycžky se tíšěme pedřem na dlšaí čsílo. Teď 
boduo párdinzny, tak metžůe zušekot pdobnoé 
handáky. Pejři Vám hdoně sardny!  

Váš Oítk 



13 
 

O škole v Anglii: Učitelé 
Hello,  

slyšely jsme, že se těšíte na další povídání o anglické škole.  
Tentokrát to bude o učitelkách. 
 
Asi tomu nebudete věřit, ale my jsme se do školy fakt těšily. 
Každá paní učitelka byla něčím jiným zajímavá. Každé dítě to vědělo, 
protože to z nich opravdu vyzařovalo. Většinou se na nás usmívaly a 
podporovaly nás a o přestávkách si s námi povídaly a byla s nimi 
legrace. Dokonce se dokázaly i dost zesměšnit, když byl den pro 
charitu „Pomoc od komiků“. To dělaly zábavu přímo pro nás a       
my jsme se všichni řehtali, jak pominutí (třeba jsme po nich  
házeli fazolky v rajské omáčce (baked beans) a ony byly v pláštěnkách…). Když se nějaká 
učitelka loučila se školou, tak celá škola připravila program a všichni brečeli. 
Oslovovali jsme je příjmením, takže např. Mrs. Fitton a ony nás oslovovaly jen křestním jménem 
(nikdy příjmením!).  

Na písemky nás upozornily týden předem, abychom se (alespoň) dobře připravili, žádné 
přepadovky nehrozily! Když nás hodnotily, napsaly nám „vzkaz“ a pokaždé, i když se něco 
nepovedlo, nás povzbudily (třeba: snažila ses, tak příště). Také nám řekly nebo napsaly, v čem se 
můžeme zlepšit nebo co od nás paní učitelka očekává. Vysvědčení bylo i se slovním hodnocením 
a s oceněním naší snahy. Všichni dostali vysvědčení v obálce, jako soukromou zprávu pro nás  

a rodiče. Nikdo se nemusel stydět za horší 
známky a záleželo jen na nás, jestli o nich 
budeme mluvit se spolužáky.  

Rodičovské schůzky probíhaly také jen s paní 
učitelkou, mamkou nebo taťkou a s dítětem. 

Na konci 6. ročníku se v Anglii píší velké testy, 
něco jako malá maturita (S.A.T.S. tests). Trvají 
celý týden, vždycky dopoledne. A představte si, že 

třídní učitelka se nás zeptala, co si přejeme před 
písemkami k snídani a to nám druhý den připravila. 
Třeba “krosanty“, palačinky, muffiny a další dobrůtky  
a také jsme s ní všichni cvičili tai-chi  pro uklidnění. 
Dělala všechno pro to, abychom ze sebe vydali jen to 
nejlepší a byli hrdí na své výsledky. 

My (sestry) jsme se cítily ve třídě i ve škole jako ve 
velké rodině. Věděly jsme, že tam patříme a paní 
učitelce na nás záleží. A také my jsme se snažily ji 

dělat radost a něčím pěkným ji 
překvapit.  

Na tuto školu vzpomínáme stále     
a chybí nám. Určitě byste se na ni 
těšili také.             

Goodbye Shalom a Miriam 
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Prázdninová angličtina 

Shalom a Miriam R. 
 

Víte že? 
Víte, proč se o velikonocích dávají vajíčka?............................. Protože vajíčko je symbol plodnosti. 
Víte, proč jeleni shazují parohy? ............................................................. Aby jim mohli narůst větší. 
Víte, že pes vidí červenou barvu jako zelenou? .................................. Nedoporučuji kupovat psům 

  červené hračky a házet je do trávy, oni vám je potom těžko přinesou. 
                                                                                                              Adéla R. 

 

Anketa: 
Myslíte si, že je hloupé, když děti nosí brýle?  
Pan prodavač:       ,,Určitě ne!“ 
Paní z trafiky:         ,,Určitě ne! Je to hezké a důležité, moje dcera je také nosí“ 
Paní v obchodu:     ,,Ne, určitě ne!“  
Květinářka:             ,,Určitě není! Vždyť jim sluší a pomáhají.“  
Maminka:                ,,Určitě ne! Všem dětem sluší!!! Můžou si vybrat z hodně brýlí, což dříve  
                                  nebylo“.                                                                                         Adélka R. 

Do you want an ice cream? Chtěl bys zmrzlinu? 

What flavor of ice cream would 
you like? 

Jakou chceš příchuť zmrzliny? 

Where are you going on holiday? Kam jedeš na dovolenou? 

I am really thirsty! Mám velkou žízeň! 

Can I get  a hot dog  with 
lemonade? 

Mohu dostat párek v rohlíku 
s limonádou? 

How much does a ticket cost for 
a visit in the castle? 

Kolik stojí vstupné na zámek? 

Where is the nearest swimming 
pool? 

Kde je nejbližší koupaliště? 

We are going camping. Jedeme kempovat. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2rlzfprz8h_AKM&tbnid=Q_D44lOH65MCBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://s-t-y-l-eworld.blog.cz/1205/wayfarer-wow&ei=TqqVU7ufFsfXPc6HgdgF&bvm=bv.68445247,d.bGQ&psig=AFQjCNHIKMHETlArGbbWCSm4OFL599uHsg&ust=1402403701323559
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Poděkování paní učitelce třídy 5. A 
 
Básnička: 
PANÍ UČITELKA NAŠE MILÁ  
JMENUJE SE „LUDMILA“. 
OD PRVNÍ TŘÍDY NÁS MĚLA, 
ČÍST, PSÁT, POČÍTAT NÁS NAUČILA. 
NAŠE 5.A JÍ MOC DĚKUJE 
A V ZÁŘÍ HODNÉ PRVŇÁČKY PŘEJE. 
 
Milá paní učitelko,  
děkujeme vám za krásné prožití 5 let s Vámi. 
Užily jsme si s Vámi spoustu legrace, 
dobrodružství a mnoho jsme se od Vás 
naučily. Vždy jsme se na Vás mohly obrátit 
s našimi starostmi a bylo na Vás spolehnutí, 
že nám se vším poradíte. Myslela jste na nás 
každou vteřinu a stále přemýšlela, jak nám 
pomoci. Víme, že jsme Vás dost zlobily, ale 
Vy jste pro nás měla pochopení. Vždyť jsme 
byly Vaši „skoropuberťáci“.            
BUDE SE NÁM STÝSKAT, MÁME VÁS RÁDI !!!                                                               5.A 
 
 

Interneťáci pro Vás vyhledali: 
O vesmíru 
Víte, co bylo největší událostí v historii vzniku vesmíru? 
Podle názorů astronomů vznikl vesmír přibližně před 15 miliardami  
let při takzvaném „Velkém třesku.“ 
 
Víte, že Mléčná dráha je tvořena nesčíselným množstvím hvězd? 
Galaxie je obrovským seskupením hvězd. Mléčná dráha je galaxie, ve které se nacházíme i my.  

Ve vesmíru jsou miliardy galaxií. 
Martin Blažko 

Víte, že po mnoho nocí v roce se na západní obloze při soumraku objevuje jasná hvězda, které 
 říkáme Večernice? NENÍ to však hvězda, ale PLANETA VENUŠE.                                                      

Martin Tuleja 
Věděli jste, že kosmická  
                       loď, která se dá      Víte, že když se sonda Galileo přiblížila k Jupiteru, 
                           použít                       aby ho mohla vyfotit, zničila ji atmosféra této obří planety? 
                         opakovaně                                                                                          Patrik Kondáš 
                               je  
                      RAKETOPLÁN?   

                                                        Výzva-soutěž 
              Poprvé odstartoval             Pošlete do 15. září na mail Žurnálku nebo přineste                                                        
                 v roce 1981                     do knihovny své fotky nebo obrázky z prázdnin. Tři          
                                                         nejpovedenější příspěvky uveřejníme a odměníme bonbóny.          
                      .               
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 Malinový sorbet na léto  

Budete potřebovat: 
450g zmražených malin 
100g krystalovaného cukru  
2 lžičky citronové šťávy  
 
Návod:        
Dejte maliny a cukr do mixéru a nechte mixovat  
1 minutu, nebo dokud to není rozsekané. 
Přidejte citronovou šťávu, 2 lžíce vody a mixujte  
1-2 minuty, dokud směs není jemná. Možná budete potřebovat shrábnout zmrzlinu ze stran.  
Hned podávejte.        DOBROU CHUŤ přeje Shalom 
 

Výherce soutěže z minulého čísla: 
V druhém vydání Žurnálku jsme pro vás připravili malou anketu: Jaké tři příspěvky z časopisu se 
Vám nejvíce líbily. Sešlo se nám dost odpovědí a z nich jsme vylosovali: Natálku Wagnerovou 
ze 3.B. Většině dětí se nejvíc líbil příspěvek Klárky „Cesta za hastrmany“. Natálce gratulujeme  
a přijď si do knihovny pro pytlík bonbónů. 

 

Přání 
Celá Drr (Dětská redakční rada) Vám přeje 

hodně zážitků o prázdninách, bazén  

s chladnou vodou, případně moře nebo koupaliště.  

A nebojte, po prázdninách se zase vrátíme  

a budeme psát další a další příspěvky. Možná 

ještě více, co Vy víte, a třeba se někdo z Vás 

k nám přidá. Každopádně Vám přejeme teplo  

a žádné přeháňky o prázdninách.            Drr    
 

Závěrem 
Třetí číslo e-časopisu Žurnálek vyšlo dne: 19. 6. 2014 
Na časopise spolupracovali: 
Terezka Sedlmajerová, Maruška Votřelová, Adélka Ryšavá, Klárka Marčeková, Sára Spalová,  
Verča Vavroušková, Shalom a Miriam Raichovy, Anička Holubová, Terezka Szöllösiová, Filip 
Pavlík, Míša Dozorcová, 5.A a 5.B, Marek Mádlo, děti od internetu a knihovnice Dana Zpěváková. 

 
Výpůjční hodiny knihovny přes prázdniny:                             Kontakt na redakční radu: 
Pondělí: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00                       e-mail: knihovna@jvpmesto.cz 
Úterý:  8.00 – 11.30 12.30 – 15.00                        telefon: 487 829 972 
Středa: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00   
Čtvrtek a pátek: ZAVŘENO 

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

