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Otíkovo okénko  
Ahoj děti! 
Tak už máte dva měsíce po prázdninách, které jste si určitě pěkně 
užily. Teď už můžeme jen vzpomínat na teplíčko a výlety,  
a proto jsme se s redakční radou rozhodli Vás troškou zahřát 
ještě vzpomínkami na léto.  
Děti, které by nám chtěly poslat svou vzpomínku na léto a tře-
ba i s fotografií, klidně mohou . 
 

Dětská redakční rada se sešla poprvé po prázdninách až na konci září, ale během jednoho měsíce 
jsme už pro Vás připravili toto číslo. Dokonce 
proběhlo i spaní v knihovně s našimi malými 
novináři, abychom společně urychlili vydání nového 
čísla Žurnálku. Nakonec jsme si jen hráli, tvořili draky, 
malovali a zkoušeli, jaké je to být reportérem  
a jak těžké je dělat rozhovor a dávat „chytré“ otázky. 
Na spaní jsme také začali tvořit pro Žurnálek dvě 
celobarevné stránky.  
Inspiroval nás barevný časopis Klobouk na pařezu, 
který jsme si prohlédli a moc se nám líbil. Je to 
časopis, který je celobarevný, každá stránka má jinou 
barvu a text se píše většinou ručně. Můžete se přijít 
podívat do knihovny, jak takový časopis vypadá. 

 
 
A musím Vás, děti, pochválit, jak se krásně zúčastňujete „Velké třídní soutěže  
o dort“. Sbíráte body pro své třídy, chodíte na akce knihovny, účastníte se soutěží 
(každý měsíc jedna) a vypůjčujete si knihy. Čím dál tím víc dětí také píše  
o knížkách, které přečetly, za což dostávají navíc bonusové body. Jen tak dál! 
 

 
Dětská redakční rada přivítala nové členy, kteří chtějí přispívat do našeho Žurnálku. Vítáme Leoše 
Vedrala z 5. A a Káju Běhounkovou ze 4. A. Kdo má zájem psát nebo kreslit pro Žurnálek, je vítán. 
 
Tak Vám přeji příjemné počtení, mějte se krásně a na POZOR – na poslední stránce je pro Vás 
vypsaná další soutěž za 10 bodů do soutěže o dort! 
 

Zdraví vás váš Otík 
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Hádanky 

Nejraději za pecí 
přikrčena líhá, 

v očích se jí rozsvěcí, 
když na kořist číhá. 

 

Chodí líně pouští, 
srst má jako houští, 
na zádech má hrb. 
Na hlavě má ofinu, 
rád si hoví ve stínu 

a to není drb. 
 

Je král, co nemá korunu 
a nesedává na trůnu, 

pouští to hřmí, když zívá. 
Na krku vzácnou kožešinu 

nosívá jako pelerínu 
a říká se jí hříva. 

 

Skáče líp než malá blecha, 
polapit se nechce nechat, 
přeskočí i starou kašnu, 

na bříšku má tajnou brašnu. 
 

Plave v Nilu, 
brousí pilu, 

pilu ze zubů. 
a v té pile, 

dík své síle, 
nosí záhubu. 

 

Ve dne v noci cvičí 
na palmové tyči, 

s každým se hned pohádá, 
veletoče ovládá. 

                                                     Sára S. 

Anketa 

Jaký byste chtěli podzim? 
 
Mamka:        Chtělo by to hlavně hezké počasí, ať si ještě užijeme sluníčka 
Babička:       Aby bylo babí léto a svítilo ještě sluníčko, no prostě krásné počasí 
Sestra:          Chtěla bych, aby málo pršelo a bylo slunečno 
Kamarádka:  Aby bylo hezky zbarvené listí a vítr na pouštění draků 
Chlupatý člen rodiny:  Haf, haf, haf!!!!!   

Verča V., 7. B 

 
  

Vtip-kameňák 

  Víte co opravdu nesnáším? Když chci obejmout 
 nějakého skvělého, hodného a úžasného člověka 

  a rozbiju si čelo o zrcadlo . 

 



Prázdninové výlety 
 

Zoo Žitava 
Žitava je město v Německu, kousek od nás, v němčině se nazývá 

Zittau. 

V její Zoo vás jako první přivítá modrý papoušek, který se jmenuje 

Ara-Lora. Povídá si a česky pozdraví a říká: „Ahoj, Ara Lora, pá pá“  

a je srandovní.  Sedí na větvi, a to se mi líbí, když zvířata nejsou 

v kleci . Také tam jsou malé opičky s velkýma očima, ale můžete  

za nimi vlézt do klece a být tam s nimi. Jsou roztomilé!!! 

A nosálové – ti zase přelézají nad návštěvníky Zoo po laně přes cestu 

a ani se nebojí. Občas tam i usnou .  

Jo! A je tam asi milion pískajících morčat, které bydlí v chaloupce  

a mají miminka.  

Protože miluji koně, táhla jsem rodiče rychle za nimi. Byli úžasní  

a krásní. Zrovna svačili seno v zavěšené síti. Také tam jsou jeleni,  

ke kterým můžete do výběhu. Chodili kolem nás!!! 

 

Budete se také divit, četli jsme tam 

pohádky, které byly přivázané k lavici a byly 

psané česky, německy, anglicky a myslím, 

že i rusky. Prostě úžas!!! 

 

Sice je ta Zoo malá, ale je tam spousta 

míst, kde si my, děti, můžeme hrát, třeba      

i na vymyšlené hudební nástroje .  A víc 

vám toho neprozradím, protože na tohle 

místo se musíte určitě jet podívat! 

Ahoj vaše Adélka , 4.B 

 

Nádraží v Rynolticích  

Dvě vlakové zastávky od Jablonného směrem na Liberec je vesnice 
Rynoltice. Když pojedete na Sloní kameny u Jitravy, tak tam můžete 

vystupovat.  
A čím je zvláštní rynoltické 
nádraží? V čekárně-knihovně 
najdete tři skříňky a jednu 
pyramidu, které jsou vyskládané 
knížkami. Turisti, kteří čekají  
na vlak, tam mají možnost vzít  
si jakoukoliv knížku do vlaku  
a nevrátit ji . 
To je ale pěkný nápad, co? 
Třeba bude i u nás . 



Věstonická Venuše 
Ahoj!  
V létě jsme byli s rodiči a bráchou na dovolené 
v Pasohlávkách. Měli jsme s sebou kola a jezdili jsme  
na výlety. Jednou jsme dorazili do Dolních Věstonic.  
Na začátku vesnice stojí velká socha Věstonické Venuše  
(na fotce). Ve vesnici je muzeum se všemi nálezy, které 
se našly v okolí.  
 
Chtěla bych Vám o Venuši povědět víc. 
Věstonická Venuše je malá soška, která měří 11,5 cm. 
Soška byla nalezena  13. července 1925 v popelišti  
v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními 
Věstonicemi  a Pavlovem. Je prý nejstarší dochovanou 
keramickou soškou na světě. Sošku nalezli Josef Seidl   
a Emanuel Dania.  Ve zbytcích pravěkého ohniště  
o průměru asi 10 m ležela soška společně s kamennými 
nástroji a zvířecími kostmi. Byla rozlomena na dva kusy 
ležící asi 10 cm od sebe. Nejprve se nepředpokládalo,  
že patří k sobě. Po očištění se ukázalo, že se celek 
podobá ženské postavě. Kromě Venuše byly na místě 
nalezeny i další keramické plastiky, většinou vyobrazení zvířat.  
Tyto informace jsme našla na Wikipedii. 
 
Příště vám napíšu, jak jsem na Moravě potkala Cyrila a Metoděje. Už se těším na příště. Mějte se 
hezky a zatím ahoj.       

                                                                                                  Klárka M., 4.A 

 

 
 

Dovolená na Šumavě  

O prázdninách jsem s rodiči byla na dovolené na Šumavě. 
Hned první den ráno jsme se s rodiči rozhodli, že půjdeme  
na rozhlednu Lopeník. Připravili jsme se, nasnídali a vydali  
na cestu. Nejprve jsme šli strašně dlouho do kopce a potom 
jsme narazili na ohradu, ale cesta vedla přesně přes ni. Docela 
jsme se báli, ale s telátky jsem se vyfotila. Mamka s taťkou 
říkali, že jsou tam jen krávy a telata, a tak jsme šli dál  
a najednou byl přesně vedle nás býk! Byl velký, moc jsme se 
báli a taťka naschvál zakopl  (ale naschvál to nebylo). 
Nakonec jsme ohradu zvládli bez problémů, šli jsme ještě asi 
5km a už vidíme LOPENÍK!!!!!!!!!!! 
Vyšli jsme spoustu schodů, ale stálo to za ten krásný výhled. 
Když jsme se pokochali a odpočinuli si, vyšli jsme zase zpátky 
k chatce. Cestou zpět už jsme se býka tak nebáli, protože spal 
hodně daleko od nás. 
 
Byl to sice namáhavý, ale krásný výlet            Anička H., 6.A 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1925
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavlov_%28okres_B%C5%99eclav%29


  



  



Z toulek po Čechách 

Návštěva v Muzeu skla  

a bižutérie v Jablonci nad Nisou 
 
Byl jsem tam s babičkou, bylo to tam moc 
hezké. Zaujala mě bižuterie, například náhrdelníky, náramky  
a náušnice. Pak mě zaujal porcelán a skleničky. Byly tam také 
postavičky ze skla a mnohem víc. Nic víc vám neřeknu, jeďte  
se tam podívat. 

Leoš V., 5.A 
 

 

Návštěva v Království železnic v Praze 
 
         Jednou jsme se s tetou vydali do království 

železnic v Praze. Byly tam vláčky, které 
zastavovaly na zastávkách a houkaly,   

také tam byly autobusy a osobní vozidla, 
která zastavovala na červenou. Také  
tam byly obchody, např. Penny, Albert  
a MacDonald. A také tam můžete vidět 
makety hodně hradů a zámků.  
Prostě náš svět v miniaturní velikosti.  
A města - například Liberec a Praha.  
Ani se nedá vypovídat, co všechno tam 

můžete vidět.   
Za výlet Království železnic v Praze určitě 

stojí. Až bude plánovat výlet do Prahy, na toto 
místo nezapomeňte a vydejte se tam. Bude se 

vám tam určitě líbit.  
 

Leoš V., 5. A 

 

Hádanky - za odměnu  
 

Kdo se ani krále nebojí vyhnat z postele? 
Otec má tisíce synů, každému čepičku sjedná, ale sobě nemůže. 
Oranžové sluníčko zimu rozjasní ti. Rozdělené na plátky ještě trochu svítí. 
Když to člověk vidí, tak to nevidí. Co je to?                                                Leoš V., 5.A 

 

!!! První tři správné odpovědi odevzdané do knihovny dostanou  
po 10-ti bonbónech !!! 



Cestování po světě 
Jednou bych se chtěla podívat do Paříže. Je to  
krásné místo, hlavní město Francie. Francie je 
v Evropě, Podle internetu to je z Prahy  
do Paříže jenom 1070 km, takže to máme 
vlastně za rohem . Tak zatím zase jenom 
prstem po mapě… 
 

Paříž 
Kolem roku 300 př. n. l. osídlili kraj Galové, v roce 
52 př. n. l. kraj dobyli Římané a pojmenovali ho 
Lutetia, což znamená bažinaté místo. V té době 
měla Paříž poměrně málo obyvatel. V roce 2008 
mělo město v průměru 2,2 milionu obyvatel. 
Můžete si to představit asi jako dvě Prahy. 
Paříž je hlavně město módy a památek. Protéká 
jí řeka Seina, nachází se zde legendární 
Eiffelova věž, chrám Notre Dame, galerie 
Louvre, univerzita Sorbonna, nebo umělecká čtvrť 
Montmartre. Její centrem je náměstí Place du Tertre,  
za nímž se tyčí bazilika Sacré Coeur.  

 

Blíže k Francouzské módě… 
Francouzská móda je známá celému světu, protože Francie je proslulá na módní tvůrce a módní 

trendy. Lidé se mohou vzdělávat v oboru módního návrhářství, výrobě bot, šperků nebo kosmetiky a 

parfémů. Mezi další známé Francouzské značky patří i Camaieu, což je cenově dostupná značka pro 

ženy, kterou najdete v obchodních domech i u nás v Čechách. 

To je pro tentokrát vše                                                                                               Terezka S., 7. B   

 

Co nevíme o zvířatech 
Datel zlatý            
Ahoj.  
Budu vám povídat o datlovi zlatém, kterého jsem objevila  
na Wikipedii a moc se mi líbil.  
Je to středně velký druh šplhavého ptáka. Žije na okrajích 
lesů, ale ne u nás, ale v Americe. Datel zlatý dorůstá asi  
32 cm. Nahoře je šedivý s tmavým pruhováním křídel a dole 
červeným zbarvením. Zobák má šedý, oči černé. Živí se 
převážně hmyzem, ale požírá také plody a semena.  
Snáší   6-8 bílých vajíček, na kterých sedí 11-12 dnů.  
Věděli, jste, že existuje takový datel? Já ne. A teď už to víme 
všichni. Je moc pěkný, že jo?                              Kája B., 4. A 



Zdravé vaření 
Vitamíny na podzim 

Tak nám začal podzim a já jsem vám připravila krátké 
recepty  
na velké pochoutky!!!!! 
 

Zdravá večeře: Dýňohranolky 

Potřebujeme: dýni hokaido, koření tymián, sůl, olej. 

Nejdřív umyjeme dýni, rozpulte a vydlabejte a nakrájejte na měsíčky.  

Pozor! Dýně je tvrdá, u nás to dělá nejčastěji táta. Potom dýni 

naskládejte na plech, na který předem dáte pečící papír, osolte, posypte 

tymiánem a pokapejte olejem. Upečte (pomůže určitě mamka). Asi 

za 20 min. hotovo.  

 

Můžeme k tomu jíst „česnekáček“. Tady je na něj recept. Je to 

česnekový jogurt, do kterého ty hranolky můžete namáčet. 

 

Do misky dejte: 2 zakysané smetany  

                          1 bílý jogurt 

                          sůl, pepř a určitě 2 stroužky česneku a něco zeleného, např. pažitku.  

 

A pak můžete jít s plným břichem vitamínů pouštět draka.  

Dobrou chuť přeje vaše                                                                                             Adélka R., 4. B 

 

 

Méně zdravé vaření 
Párek ve slané kremroli 

Ingredience:    15 menších párků, listové těsto, 
hořčice, kečup, 1 vajíčko 
 
Postup:  
Rozválíme těsto a potřeme hořčicí a kečupem. Z těsta vykrájíme 2cm  
široké nudle, do kterých párky zabalíme, aby vznikly kremrole. Potřeme 
rozlehaným vajíčkem a dáme péct na 180C do trouby na 15 minut.                                       
 

Kája B., 4. A  
 



Sportujeme 

Fotbal: Mahosport-mladší přípravka 

Ahoj, jmenuji se Ondra a fotbal hraju první rok. Moc mě 
baví, i když zatím nestřílím moc gólů. Na trénincích se 
učíme nahrávat si, útočit a bránit a někdy zažijeme i spou-
stu legrace. Zápasy hrajeme u nás na hřišti, jezdíme ale  
i do jiných měst. Byli jsme v České Lípě, ve Skalici a Jezvé. 
Rád bych vám představil náš team. Trénuje nás trenér 
Honza Kotyza. Naši hráči jsou: Pavel Obolecký, David 
Pavlas, Martin Hanuš, Radek a Honza Kotyzovi, Matouš 
Doubek, Honza Paseka, Jirka Kohout, Lukáš Hartman, 
Kamil Hanus, Ondra Blahovec, Sebík Forman, Vojta 
Ryšavý, Jakub Svoboda a já. Omlouvám se, jestli jsem  
na někoho zapomněl. Přijďte na nás podívat a fandit nám.  
Těšíme se na vás. Ahoj 

          Ondra H., 3.A 

 

 

Tajenka 

K O U P A L I S T E 1   V létě se tam chodí koupat 
 

       K O L O 2  Jezdí se s tím na výlety a má to dvě 
kola 

      F O T B A L 3 Hraje se to s míčem na hřišti 
 

          V L A K 4   Jezdí to po kolejích  
i na vzdálenější místa  

    L I P A 5     Strom s léčivými květy 
 

 

Vtip 
Dcerka se dívá na maminku, jak si nanáší pleťovou masku. 
"Proč to děláš?" ptá se jí. 
"Abych byla krásná!" odpoví maminka. 
Za chvíli si masku sundavá a dcerka se ptá: "Vzdáváš to?" 



Ze života v Anglii 
Bonfire night 
Dnes vás seznámíme s britskou tradicí „Bonfire night“, 
která se slaví každý rok 5. listopadu. Vždycky jsme se 
těšili a milovali jsme ji. Lidé si připomínají nezdařené 
zapálení Parlamentu (v Londýně). Guy Fawkes byl 
prozrazen, přistižen  
a oběšen.  

Všude na zahradách a na veřejných místech se scházejí lidé, pálí ohně, 
dělají ohňostroje a zapalují prskavky. Někdy děti vybírají peníze „pro 
Guye“. Jedí „hot dogs“, „treacle“ (tuhý karamel), zázvorovou lepkavou 
buchtu „parkin“, jablka v karamelu (jako lízátko) a rajskou polévku 
s houstičkou (v kelímku!). Všechno vypadá trochu „ožehnutě  
a připáleně“, ale je to moc dobré. Je to velká veselice! 

                                                                                                 
Miriam a Shalom R. 

 

Soutěž 
Chcete zase nějakou soutěž? Tak tady ji máte. 

Blíží se vánoce a my bychom chtěli zjistit, jak jste na tom 
s rýmováním. Takže úkol zní.  
Vymyslete básničku, ve které budou obsažena tato tři 
slova:  Žurnálek – Vánoce – Cukroví 
Básnička musí mít minimálně čtyři řádky (to znamená dva 
verše). Nejlepší tři básníci od nás dostanou ještě před 
Vánocemi malý dárek pro radost.  
Svoje básně posílejte buď na mail knihovny, nebo je 

přineste do knihovny do 11. prosince. Povedené básničky také otiskneme v dalším 
čísle Žurnálku, když nám to jejich autoři dovolí .  
 

Tak směle do toho!!! Za básničku získáte 10 bodů do soutěže o dort! 
 

Závěrem 
Čtvrté číslo e-časopisu Žurnálek z Podještědí vyšlo dne: 10. listopadu 2014 
Na časopise spolupracovali:  
Terezka Sedlmajerová, Adélka Ryšavá, Klárka Marčeková, Sára Spalová,  Verča Vavroušková, 
Shalom a Miriam Raichovy, Anička Holubová, Leoš Vedral, Kája Běhounková, Šimon Žanta, Ondra 
Hnídek a knihovnice Dana Zpěváková. 
 

Výpůjční hodiny knihovny pro veřejnost:                                   Kontakt na redakční radu: 
Pondělí:8.00 – 11.30 12.30 – 18.00                                    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: Zavřeno  12.30 – 15.30 

www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz 

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

