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Ahoj děti! 
Asi se divíte, proč vychází podzimní Žurnálek až v prosinci. 
Žurnálek je občasník, a to znamená, že vychází občas = nepravidelně. 
V současném školním roce se to sešlo tak, že knihovna byla v říjnu 14 
dní zavřená, protože se tu počítaly všechny knížky. A tím se zpozdila i 
práce na Žurnálku.  

Doufám, že vám to současné číslo Žurnálku nahradí. 
Přejeme vám s dětskou redakční radou (Drr) pěkné počtení a krásný předvánoční čas. 

redaktor ptáček Otík 
 

O B S A H: 

Str. 2  Otíkovo úvodní slovo. Básnička. 
Str. 3  Děčínská ZOO. 
Str. 4  Jeptišky v Německu. Básnička. 
Str. 5  Návod jak (ne)skákat na trampolíně. Básničky. 
Str. 6  Ambroziáda – super letní tábor. Vtip. 
Str. 7  Tajenka. Recept – sýrové kuličky. 
Str. 8  Kypr. Vtip. 
Str. 9  Ještěrka zelená. Zajímavosti z časopisu Časostroj. 
Str. 10 Třídění odpadu. 
Str. 11 Vtip. Hádanky. 
Str. 12-13 Jak zpříjemnit zimu malým zpěváčkům  
Str. 14-15 Novinky z knihovny. Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. 
Str. 16 Vyhlášení vítězů podzimní soutěže. Přání k novému roku. 
 
 
 

Podzimní odpoledne 
Karolína Šilhavá 

 
Listí padá za oknem. 

Možná dneska nezmoknem.  
Doběhnu si do knihovny, 

vyberu si knížku, 
zalezu si do pelíšku 
a přečtu si knížku. 
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Chci vám napsat ještě       

o létě, i když je už daleko        

za námi. Článek bude o výletě 

do nedalekého Děčína, do  zoo-

logické. 

Poslední týden prázdnin jsme vyjeli s rodiči do děčínské ZOO. Nachází 
se na velkém kopci (takže když jdete pěšky, tak se hodně naťapáte , ale za 
tu nádheru to stojí).   
Po celé ZOO jsou rozmístěné cedule (takové boudičky), kde se dozvíte,  
co která zvířata jedí, jak „smrdí“, třeba i to, co shazují -  srst nebo třeba 
parůžek… 
  

Je zajímavé si šáhnout na vlka nebo na parůžek od srnečka. Byly tam  
i roztomilé surikaty, které se snažily ulovit sršeň. 
 

Já jsem byla nejdéle u koní a u vlků. A jestli chcete 
nakrmit nějaké zvíře, tak hned při vstupu do zoo jsou: 
kačenky, želvy, čáp, volavky a jiné ptactvo vodní, které 
se nemůže dočkat, až jim hodíte jejich granule 
z automatu.                                                                                          

 
 
Jo, abych nezapomněla!!! Jako máme v ZOO 

Liberec bílé tygry, tak tady v děčínské ZOO mají 
medvědy grizzly. Jsou moc staří, ale moc roztomilí. 
Byli jsme u toho, když je krmili - je na nich vidět, že 
jsou to babička a dědeček . Museli jim to házet až 
před nos, byli líní se pro tu rybu natáhnout !   
 
 
A ještě tam byli… a víc vám toho neřeknu!!!                                                                       

                     
                   Sbalte si rodinku a jeďte se tam podívat.  
 
                                                                        

Teda – až bude hezky . 
 

                                                                    Ahoj       Adélka Ryšavá, 6.B 
  

DĚČÍNSKÁ ZOO 
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Napíšu vám něco o výletu na ně-
mecké rozhledny jménem 
Jeptišky. Když chcete vidět 
pěkně z výšky během krátké 
doby, stačí sednout do auta a jet 
přes Heřmanice, Krompach do 
německého Jörnsdorfu. Doleva 
směrem na Grosschönau a asi 
po jednom kilometru přijedete na 
parkoviště u lesa. Kousek od parkoviště je cukrárna s jezírkem, kde si můžete 
půjčit lodičku. Po lesní cestě vede modře značená trasa, která vás dovede až 
nahoru na rozhlednu. Budete překvapeni, za jak krátkou dobu tam vyjdete.  
 
A stojí to za to . Úplně nahoře je vidět až do Polska. Okolo jsou skály  
a kopce např: Luž, Hvozd, Plešivec a také Jizerské hory. Jako na dlani je 
vidět Jörnsdorf a Žitava.  
Skály jsou tvořeny převážně z čediče. Na ceduli psali „Chráněná je vyvřelá 

znělcová žíla z třetihor, která se odhalila 
zvětráváním“. Takových cedulí tam je 
mnoho.  
Tak neváhejte, jděte se tam podívat. 
Byli tak šikovní, že zabudovali hospodu,  
kde se můžete občerstvit, do skály. My, 
když jsme slezli z rozhledny, šli jsme do 
cukrárny, na kterou jsme  
z kopce celou dobu koukali. Tak na nic 

nečekejte a jeďte se tam mrknout. Mrk mrk :-)   
Adélka Ryšavá, 6.B 

Kámoš 
Daniela Rejchrtová 
Mám nejlepšího kámoše, 
který má rád hodně kaše. 
Kaši máme v létě v zimě,  
schováme ji v peřině. 
 
V peřině je trochu teplo 
a svítí tam hodně světlo. 
Ráno světlo vypneme 
o vánocích ho zapneme. 
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Je sranda si vzít na trampolínu míček a být 
tam ve třech. Ale ty následky!. Hned na za-
čátku prázdnin, den po návratu z dovolené: 
naražená lícní kost a další den zlomený 
malíček. 
To už bylo na rodiče moc! A ještě se proti 
mně spiklo počasí!!! 
Jako naschvál. Je nádherně  - a já jsem 
doma se sádrou. No super . Je doslova 
počasí na nic - a já už bez sádry . 
A mezi tím obdobím jsem se pěkně nudila. 
Kdybych měla sádru aspoň ve škole, ale ne, 
já jí musím mít zrovna o prázdninách. Co 
jsem komu udělala? 
Rada pro všechny - dávejte si POZOR na trampolínu. Je zákeřná! Tváří se 
jako kamarádka a přitom vám může zkazit prázdniny ! 

Adélka Ryšavá, 6.B 
 

    Tatínek       Zima 
 

Vanesa Rejchrtová    Daniela Rejchrtová 

 
Tatínek je šikovnej,      Ve městě je samý sníh, 
 
a je taky hezkounkej.     pojedeme na saních. 
 
Chodí pořád do práce,     Pojedeme z kopce, 
 
Když přijde, užijem si legrace.    uvidíme lovce. 
 

Lovec chytá zajíce, ale trefil    
poklice.  
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Ahojky lidičky. Chci vám napsat  
o tom, jak jsem se měla v létě,  
o prázdninách.  Byla jsem  
na táboře, a o něm vám něco 
málo povím. 
 
Trošku info na začátek. Co je to 
ta Ambrozia (Ambroziáda)?  
Ambrozia je umělecký vzdělávací 
kurz a ten kurz má různé obory. 
Herecký, muzikálový, moderá-
torský atd... Já jsem byla na 
moderátorském, se sestřenicí.  

A kde jsem to vlastně byla? Byla jsem v Olomouci. Ano, tak daleko. Proč mě 
to zaujalo a proč jsem tam jela? Protože na ten kurz jezdí slavné osobnosti  
z Česka, třeba Radim Fiala, herec z Ordinace jako Dr. Hanák, Jan Přeučil, 
Eva Hrušková jako první černobílá hraná Popelka, Josef Mádlo jako 
moderátor z televize Prima a spousta dalších. Byli tam lektoři a to byli ty 
osobnosti.  
Zkoušeli jsme si moderovat a natáčeli jsme „Minutky“, které se tam potom 
promítaly. 
Pokud byste se chtěli podívat na naše „Minutky“, tak se podívejte na 
YouTube, zadejte si tam Ambrozia a v těch videích si najděte Olomouc 2016.  
 
Na táboře se mi líbilo a mám na něj ty NEJKRÁSNĚJŠÍ vzpomínky, a moc se 
mi po něm stýská . 
Užijte si všichni krásný čas a budu se na vás těšit u dalšího článku. 
AHOJ                                                                Klárka Marčeková 6.A 
 

 

 

 

 

Přijde pětkař domů a už od dveří volá na rodiče: „Já jsem 
dneska dostal dvojku!“  
„No nepovídej“, diví se taťka s mamkou. „A z čeho?“ 
„Z chování!“ 

  

V T I P: Pětkař 
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Budeš potřebovat:  
45 gramů másla   
300 gramů strouhaného sýra  
10 gramů parmezánu, půl lžíce pepře  
75 gramů mouky 
  
Dáme se do práce:  
Máslo dej do mísy (nemělo by být moc ztuhlé). Máslo, strouhaný sýr  
a parmezán nyní asi pět minut míchej elektrickým šlehačem. Dochuť pepřem  
a postupně vmíchej mouku. Znovu vezmi šlehač a vypracuj hladké těsto. 
Troubu zahřej na 180 stupňů. Z těsta tvaruj kuličky (velké asi jako 
desetikoruna) a rovnej je na plech. Pozor, nesmějí se navzájem dotýkat! 
Plech zasuň na prostřední lištu trouby a kuličky peč dozlatova přibližně 10  
až 15 minut. Potom je vyndej (samozřejmě v rukavicích) a urovnej na tác.  
A je hotovo!                                                     
                                                          Dobrou chuť přeje Sára Spalová, 5.třída  
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V T I P 

 
 
 
Ahoj čtenáři. V létě jsem byla na Kypru. To je vám krása! Posílám vám pár 
fotek a také nějaké informace, kdybyste se chtěli o Kypru dozvědět víc. 
 
Na Kypru rostou pomeranče, datle, banány, granátová jablka, papája, 
avokáda, mandarinky, hroznové víno.  Rybíz, angrešt, třešně, maliny a 
ostružiny jsou pro ně exotické ovoce. Kypr je v subtropickém pásu, v zimě je 
tam 15-20 stupňů a v horách se dá lyžovat, na jaře 20-25  ͦC, v létě 30-40 a 
na podzim je tam 25-30 stupňů. 

 
Na Kypr se dá doletět letadlem i doplout lodí. Nejnavštěvovanější města 
v řecké části jsou Pafos, Larnaka, Agia Napa a 
Protaras.  
 
V horách Troodos stojí unikátní takzvané 
stodolové chrámy. Nejdřív byl postaven 
byzantský kostel, ale kvůli nepříznivému počasí 
začaly v kostele padat stropy, takže lidé 
postavili přes kostel stodolu. Uvnitř těchto kostelů jsou nádherné staré ikony.  
 
Až budete plánovat dovolenou, vyberte si Kypr! Mně se tam moc líbilo. 

Sára Spalová, 5.třída 
 
 

 
 
 
 
„A já jsem se tak   
těšil,” povzdechl si  

na začátku hodiny tělocviku prvňáček. „Když jsem četl v rozvrhu TV, myslel 
jsem, že se budeme koukat na televizi!” 

 

http://www.studentpoint.cz/174-pruvodce-cestovatele/17900-nezname-pamatky-unesco-cast-ii.
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Výlet do Podyjí za ještěrkou zelenou 
6. - 10. května 2015 jsem byla s rodinou na jižní Moravě u Znojma ve vesnici 
Havraníky. Viděli jsme tam přes sto ještěrek zelených a vzácné užovky, kvůli 
kterým jsme se tam vypravili.  
Když jsme přijeli, ubytovali jsme se ve staré škole, kde byla malá koťata, 
která jsme krmili. Druhý den ráno jsme vyšli. U prvního jezírka můj bratr 
Vojta, kterému bylo 14 let, našel malinkou užovku obojkovou. Svítilo slunce  
a my jsme v trávě zahlédli první ještěrku zelenou, samce. Fotili jsme kytky  
a spoustu dalších ještěrek zelených. 
Potom Vojta skočil do kopřiv za užovkou stromovou. Měřila asi 150 cm!  
Chytil ji, naštval ji, třikrát ho kousla a Vojta řekl, že to byl nejlepší den jeho 

života…  

 
Ještěrka zelená je největší  
ze čtyř druhů ještěrek 
v České republice. Její tělo 
dorůstá délky až 40 cm. 
V Česku je chráněna 
zákonem jako kriticky 
ohrožený druh. 
 
Dospělí samci jsou převážně 
zelení s tyrkysovým hrdlem. 
Samičky jsou menší s hnědo-
zeleným zbarvením. 
 

Eliška Waldhaserová. 4.C 

Záhadný Pražský hrad 
 
Jak se hrad rozrůstal?  
ROK 885 – první kamenná stavba na Praž-
ském hradě byl kostelík Pany Marie postavený 
v letech 882 až 885. Ostatní stavby byly 
dřevěné!  
KONEC 10.STOLETÍ – hradiště už chránila dřevohlinitá hradba obstavená kamením  
a kromě kostelíka Pany Marie stály na hradě další dva kamenné svatostánky. 
Čerpal jsem z Časostroje č.3 z r. 2015                               Ondřej Hnídek, 5.A 
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Ahoj všichni!  
Dnes budu navazovat na můj článek o plýtvání z minulého čísla Žurnálku.  

Třídění odpadu je -dá se říct- to nejjednodušší, co můžeme pro životní 
prostředí udělat. Nic to nestojí, není to těžké a navíc uděláte dobrou věc. 
 
Všichni určitě znají základní barvy kontejnerů.  
Do modrého kontejneru se dává papír,  

        do žlutého                  

                                plasty.  
Do zeleného sklo. Kontejnery na sklo se často dělí na barevné 
a na čiré, to patří do bílého kontejneru.  
 

 
Dále se dá třídit i elektroodpad, který je v červeném kontejneru. 

Pokud nemáte možnost mít třeba na zahradě kompost, můžete si 
pořídit hnědou popelnici na bioodpad. 
 

 
Textil, pokud je čistý, nepotrhaný, zkrátka v dobrém stavu, můžete 
dávat do kontejnerů na textil. Nemusíte odkládat jen oblečení, dobře 
poslouží i ložní prádlo, ručníky, boty atd. 
 

Ruličky od toaletních papírů nebo papírová plata od vajec můžete i kompo-
stovat 
 
V Jablonném ve sběrném dvoře jsou další kontejnery: 
Např. na tetrapaky – to je novinka, anebo je tam i kontejner  
na oleje.  
 
Jak netřídit: 
!!! Barvy a jiné podobné tekutiny nevylívejte do kanalizace! 
!!! Křídový papír (stejně tak i papír voskovaný atd.) nepatří do modrého 
kontejneru, ale do směsného odpadu. 
 
Pokud se chcete dozvědět, kam danou věc dát, podívejte se na internet, 
najdete tam odpověď na všechno :).  
 
Doufám, že vám článek pomohl v rozhodování. Mějte krásný den!  

 
Terka Sedlmajerová, 9.B 
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H á d a n k y 

 
 
 
 
 
 
 

V pondělí ukradli sýry a 10 kg čokolády. Paní prodavačka se ptá detektiva: 
„Už máte nějaké podezřelé?“ „Ano“, řekl detektiv. „Pátráme po tlusté myši se 
zkaženýma zubama.“

 
 

Vtip i jeho grafické ztvárnění: Eliška Waldhauserová, 4.C  

 
 

 

 
 
 
Když šel tam, do hlavy ho tloukli, když šel ven, za krk ho tahali. 
Listy mám a strom nejsem. 
Přiletěl obrázek, poseděl, složil se, rozložil a odletěl. 
Černý do koupele, červený z koupele. 
Čtyři bratři u stolu, pátý sedí na rohu. 
Černá hlavička, bílá nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená. 
 
Odpovědi: 

V T I P 

Hřebík, kniha, motýl, rak, prsty na ruce, sirka. 
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Recept na výrobu lojové koule pro ptáčky 

Lojové nebo tukové koule v síťce se prodávají 
v obchodech. Vyrobit tuto ptačí pochoutku 
doma je přitom velmi snadné a baví to 
všechny. 
 
Co budete potřebovat? 
 

- 100% rostlinný tuk (tuhý bílý, nejčastěji 
kostka 250 g, nikdy nepoužívejte margaríny, 
ověřte ve složení na obalu, že se jedná 
o výhradně 100% rostlinný tuk, množství záleží  
na vás, pro začátek bude 500 g stačit) 
 

- neškvařené nesolené sádlo nebo lůj 
(nejlépe hovězí, pokud nemáte k dispozici  
vystačíte si bez problémů s rostlinným tukem) 
 

- slunečnice loupaná, ořechy, proso, 
hrozinky, ovesné vločky, strouhanka (podle vašeho výběru) 
 
Postup na výrobu lojových koulí: 
Rozpusťte tuk v hrnci (nevařte, odstavte hrnec 
ihned po rozpuštění tuku), přidejte další 
přísady, promíchejte, a buď rovnou nalévejte do 
připravených forem, nebo nechte více 
zchladnout, aby se směsí dala obalovat např. 
šiška. 

Připravte si, 
kam budete 
směs nalévat. Pokud vás nic nenapadá, 
nejjednodušší variantou jsou malé kulaté 
kompotové misky, které vyložíte 
igelitovým sáčkem. Na něj nalijete směs 
a dáte do chladu. Díky sáčku následně 
snadno vyklopíte (jinak je vyklopení velký 
problém), sáček opatrně odstraňte 
a vzniklé tvary pokládejte přímo do krmítka.  

Jinou možností je obalit směsí velké borovicové šišky, které následně 
rozvěsíte po stromech. 

Jak zpříjemnit zimu 
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Dále můžete směsí plnit rozpůlené skořápky kokosových ořechů, duté 
bambusové špalíčky, květináče apod. Záleží na vaší fantazii. 

Co patří do krmítka? 
- slunečnice (nejčastěji slunečnice černá neloupaná) 
- další olejniny - řepka, len, mák … 
- ořechy (vše pouze nepražené 
a zásadně nesolené. Naprosto nevhodné 
jsou např. arašídy nebo pistácie 
prodávané v obchodech pro lidi  
- zrniny - pšenice, proso, loupaný oves, 
kukuřice 
- ovesné vločky 
- semena plevelů (tzv. zadina) 
- jablka (celá i přepůlená, i nakrájená 
sušená) 
- bobuloviny - jeřabiny, šípky, hloh 
- strouhaná mrkev 
- strouhanka z bílého nesoleného pečiva (jako doplněk pokud krmítko  
  navštěvují vrabci, jen do krmítek dobře chráněných před vlhkostí) 
- hovězí lůj (zavěšený v okolí krmítka, pozn. vepřový lůj nemusí ptáci dobře  
   přijímat) 
  

Čím ptáky nikdy nekrmit?  
Zbytky jídla od lidí ani sůl do krmítka nepatří! 

 
Už zrnko soli může malého ptáka zabít!!! 
Do krmítek nedávat: 
- buchty a sladké pečivo, zbytky vánočního cukroví 
- čerstvé pečivo 
- těstoviny 
- uzeniny 
- nevařená rýže (způsobuje velké trávicí potíže) 
- strouhaný kokos (způsobuje velké trávicí potíže) 
 

Čerpáno z www.nazeleno.cz 
 

Tak, a teď už víte, čím nás krmit i nekrmit. Děkujeme 
vám za to, co nám budete do krmítek dávat. My vám 
za to zase krásně zazpíváme. Váš ptáček Otík 

malým zpěváčkům 

http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/tukove_krmitko_2.jpg
http://www.nazeleno.cz/
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15. prosince byla ukončena „podzimní soutěž“. Děti v rámci této soutěže 
mohly dostávat spoustu bodů – za říjnovou a listopadovou soutěž, výtvarnou 
soutěž „Můj knižní skřítek“, za příspěvek do Žurnálku, za půjčování knih, 
účast na akcích knihovny atd. 
Nejúspěšnější „sběrači“ bodů budou oceněni na besídce 22. prosince 
v knihovně a tři autoři nejhezčích knižních skřítků dostanou také ceny. 
Seznam výherců podzimní soutěže najdete na poslední stránce. 
 
 
 
 
 
1. místo: Nela Rabatinová   2. místo: Ondra Kadečka  3. místo: Anna Kotková 
                z 2.B                                       z 1.A                        ze 3.B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skřítek Aneta Knihomolka          Skřítek Pixlík                        Skřítek Abecednice       
 

Podle autorky vítězného obrázku – Nelinky Rabatinové -  je skřítek Aneta Knihomolka  
strážkyně knih. Navštěvuje knihovny po celém světě. Dohlíží, aby se děti ke knihám 
chovaly hezky. 
 

Zvláštní cenu dostaly sestřičky  
Málinka a Meduňka Šolcovy za jejich  
novinové knižní skřítky Popletu  
a Pusinku.  
 

 

Novinky z knihovny 

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Můj knižní skřítek“ 
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Další knižní skřítci: 
  

Skřítek Knížánek od Matěje Tesaře ze 4.C 

Skřítek Písmenkoknírek od Lenky 
Zábrodské ze 4.C 

Skřítek Písemníček od Péti Jebavé ze 3.A  
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Od října do prosince jste mohli sbírat body. Body jste dostávali např.  
za říjnovou a listopadovou soutěž, výtvarnou soutěž „Můj knižní skřítek“,  
za příspěvek do Žurnálku, za půjčování knih, účast na akcích knihovny atd. 
Fotky z předávání cen najdete v příštím Žurnálku. Výherci jsou: 
 

130 bodů Karolínka Šilhavá Tramtadááá! 

120 bodů     Dáda Rejchrtová 

100 bodů         Terka Francírková, Eliška Hrdá, Petr Krob, Lucka      

                            Farkašová, Matěj Tesař, Kuba Rabatin, Nela Rabatinová 
80  bodů             Týna Vávrová, Natka Ledrhausová, Tomy Dong,  
                            Lenka Zábrodská.  
 
 

     Veselé Vánoce, krásné dárky 

 pod stromečkem, 

     zimní prázdniny  

                na sněhu  

a radostný celý příští rok 
  

                                                                      přeje všem čtenářům Žurnálku 

           dětská redakční rada 

                     a ptáček Otík 
         

12 číslo e-časopisu Žurnálek z Podještědí vyšlo dne: 19. prosince 2016. 
Na časopise spolupracovali: Adéla Ryšavá, Sára Spalová, Klára Marčeková, Terka 
Sedlmajerová, Eliška Waldhauserová, Ondra Hnídek, Kája Šilhavá, Vanesa a Dáda 
Rejchrtovy a knihovnice Dana Zpěváková.  

www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz 
 

Výpůjční hodiny knihovny:                              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 

Vyhlášení vítězů podzimní soutěže 

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

