
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

č. 13/2017 
 

 

 

 

 

Vydala Městská knihovna Jablonné v Podještědí. Duben 2017. 
www.knihovnajablonnevp.webk.cz 

 



 

2 

Otíkovo okénko. 
Ahoj děti (i dospělí)! 

Tak vás vítám v novém roce s dalším číslem 

Žurnálku. Toto číslo je jarní a doufám, že z něj to 

jaro také ucítíte. 

Co všechno se dozvíte? Postřehy z Čech i ze 

„světa“, najdete zde pár velikonočních vtipů a kvízů, přečtete si zajímavost 

z Liberecké zoo a samozřejmě jsme dali možnost i všem dětem, které měly 

zajímavý příspěvek nebo fotografii. Objevíte tu i pár fotek z nocování 

v knihovně a novinky z knihovny. 

Posílám vám všem krásný jarní pozdrav s přáním, ať se vám Žurnálek líbí  

a ať vám jaro voní krásnými zážitky i přírodou. 

       Váš šéfredaktor Otík 

Dětská redakční rada, Otík a knihovnice by rádi popřáli 
hodně štěstí Terce Sedlmajerové a Verče Vavrouškové, 
které přispívaly do Žurnálku a teď se připravují na přijímací 
zkoušky na střední školy. 
Děvčata, hodně štěstí a ať vám jde všechno tak hladce  
a dobře, jako psaní. 
            A díky, že jste byly součástí našeho týmu!!! 
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Tak jsme zase byli o jarních prázdninách na táboře. Tentokrát jsme jeli do Japonska. 
19.2. jsme odjížděli z Jablonného do města 
Vakanai a šli do naší školy. Ubytovali jsme se a 
hned se učili japonské znaky a kaligrafii. Každý den 
jsme měli jako rozcvičku kurs tance butó a nějaké 
téma.  

V pondělí byla tématem japonská kuchyně  

a stolování (od té doby jsme jedli hůlkami).  

V úterý haiku = japonská poezie.  

Ve středu jsme uvítali samuraje, který nás 

zasvětil do japonských bojových umění a večer 
jsme se naučili připravovat sushi.  

Ve čtvrtek jsme se věnovali tanci butó a naučili se japonský tanec draků.  

Pátek jsme prožili v duchu japonského náboženství šintó a večer jsme se naučili 

nejstarší stolní hru go.  

V sobotu jsme se připravovali na příchod nových žáků (rodiče nás osmnácti profesorů)  

a nacvičili tři divadla v různých žánrech - dokument, muzikál, reklama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Když to šlo, byli jsme každý den běžkovat - kolem Hvozdu, na pláních v Lückendorfu, 
dokonce jsme uspořádali štafetové závody. Když to nešlo, tak jsme chodili na pěší výlety - 

Sokol, Scharfenstein…  
Během tábora jsme zažili také noční 
bojovku, ale i noční přepad japonskou 
mafií a i proto jsme raději celou noc 
drželi hlídky. Dovedete si představit, jak 
v noci dokáže křičet kuna? Jako 
mučené malé dítě! 
 
Naučili jsme se spoustu skupinových 
her jako třeba: krabi, elektrika, 
molekuly, Morseovu abecedu a další 
šifry. A spoustu nových písniček.  
Tábor jsme zakončili slavnostním 
jarním ohněm! 

Sára Spalová, 5. třída 

Zimní tábor v Japonsku 
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ÚKOL PRO VÁS! 

Jak podle vás vypadá Ferda 
mravenec v dnešní době? 

 
Do konce května nám pošlete 

nebo přineste své obrázky. 
Nejlepší odměníme! 

 
 
 
 

 

Chcete se něco zajímavého dozvědět o Ferdovi 
mravencovi? 
 
- Ferda se poprvé svým čtenářům představil 22. června 
1927 v novinách Pestrý týden.  
 

- Ondřej Sekora ho vymyslel v Paříži. 
 

- První díl Ferdy se jmenoval Příhody opilého mravence. 
Byl to příběh kreslený perem, rozdělený do osmi políček. 

Vznikla z toho první série, kde se objevují  
i první známé postavičky.  
 

- Jako knížka Ferda mravenec vyšel 
k Vánocům 1936. Zajímavý je ale ještě 
jeden knižní pokus - Ferdův slabikář 
(1939), kde se Ferda stal průvodcem dětí 
ve světě písma a zábavnou formou učí děti 
číst.  
 

- Dovede si představit, jak vypadá Ferda dnes, v 90 letech?  
Mě by to docela zajímalo. Brejličky, kostkaté bačkory a houpací 
křeslo? Nebo jeho tornička, hůlka a další výlet do světa? 

 

- Vzpomenete si, jak se jmenují Ferdovi zvířecí kamarádi? 
 

                                                                                  Klárka Marčeková 6.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferda mravenec slaví 90!!! 
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V neděli 12. března jsem byla s kamarádkami a sestrou na dětském 
maškarním. Mám moc šikovnou tetu Markétku z Kryštofova údolí. Vymyslela 
a vyrobila pro nás tyto masky. Poznáte, z jaké jsme pohádky? 

 Danielka Rejchrtová, 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knížka MURPHYHO ZÁKONY (od Pétera Gálika) 

Víte, čemu se říká „zákon schválnosti“? To je taková věc nebo situace, o 
které předem víte, že ji určitě nechcete, ale ono se to jako naschvál stane. 

Máme tu vtipnou knížku, kde podobné zákonitosti najdete.  
Tak třeba Zákon svačin: 
1. Je vyškemráno vždy to nejlepší sousto  
2. Svačina toho druhého je vždy lepší 
3. Čím větší máš hlad, tím je pravděpodobnější, že  
    ostatní ti snědli svačinu. 
4. Svačinu ti nikdo nesní – je-li zkažená . 

Poznáte, z jaké jsme pohádky? 
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Velikonoční vtipy 

 
 

                                                        Teto, ty vajíčka se ti nějak srazily, ne? 
 
                                                                  Ne, nesrazily, ale zdražili je. 
                                                            To nejsou malovaná vajíčka,  
                                                                                         ale obarvené ořechy. 
 
                                                        
                                                      „Mami, to už jsou Velikonoce?“,  
                                                      ptá se Pepíček, když přijde ze školy. 

                                                „Kdepak, ty jsou až za 14 dní. Jak jsi na to  
                                                přišel?“, diví se maminka. Ále, pan učitel               
                                                říkal, že jsem si prý dneska vykoledoval  
                                                pětku. 
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Hodně moc mě baví vyrábět náušnice, ale po čase jsem zjistila, že je už nemám kam 
dávat. Tak proto vám napíšu, jak si vyrobit krásný a nenápadný věšák na náušnice.  
Jeho výroba je jednoduchá . 
 
Budeme potřebovat:  
rámeček, dárkovou tašku, nůžky, tužku, pravítko, stuhu nebo provázek z dárkové tašky 
a nějakého pomocníka  
 

   
 

Postup: 
Vezmeme si dárkovou papírovou tašku s pěkným motivem 
a rozložíme ji. 
Vystřihneme z ní čtverec, aby se nám vešel do předem 
připraveného dřevěného (nebo umělého) rámečku. 
Vystřihneme si libovolný počet proužků z dárkové tašky, 
barevnou stranou proužky otočíme dolů a na proužky 
položíme barevnou stranou papír. 
Zbylé konce proužků přehneme a nalepíme na papír  
a papír vložíme nebo přilepíme do rámečku. Nahoru na papír 
uděláme dvě dírky, provlíkneme stuhu a uvážeme mašli.  
A máme hotový věšák na náušnice. 
 
 
 
 
 
 
 

Budeme potřebovat: dva stejně dlouhé drátky, korálky různých 
barev tvarů i velikostí, a to, jak se to dává do uší (napsala jsem to 
takhle, protože nevím, jak to pojmenovat ). 
 
Vezmeme si drátek a na jednom konci ohneme (aby se z něj 
nesypaly náušnice). Na drátek navlíkneme korálky (na konci 
necháme kousek nenavlečený), na drátek navlíkneme to, co 
nevím, jak se jmenuje .  
 
Skřípneme kleštičkami a máme hotovo. 

Adéla Ryšavá 6.B 
 

 
 

Počkat, něco mi tam chybí! 

                  Návod na krásné náušnice! 

Návod na věšák na náušnice 
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Hádejte, co mi řekla bedna (=televize) ? 
 
Řekla mi přesně tohle…  
„Do liberecké zoo nám přicestovala vzácná samice lva berberského 
jménem Shani (sany).“ 
 
Tato lvice k nám přicestovala až z Francie. 

 
A dočetla jsem se, že…  
- je to v přírodě vyhynulý druh lva, který žije jen v zoo, nebo 
v soukromých chovech.  Je mi líto, že skoro vyhynuli .  Ale 
kdyby bylo dost malých lvíčků, tak by se mohli vrátit do volné 
přírody… 
 
 

 
Samici se prý k nám moc nechtělo, ale potom se nechala přemluvit  
a už frčela k nám do zoo. (Ani se jí nedivím, takovou dálku.)   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já jsem moc ráda, že tady můžeme mít tak vzácný druh lva, a těším se, až se na ni 

pojedeme s rodinkou podívat .  

 
Áda Ryšavá 6.B 

 

Milé překvapení v ZOO Liberec 
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Mám rád hrady a zámky. Mám o nich krásnou knihu, kterou jsem dostal  
na vánoce, a tam se dozvím spoustu zajímavostí. Napíšu vám něco o dvou 
hradech, které máme nedaleko a které se mi líbí. 
 

Milštejn 
 

Bývalý hrad Milštejn se 
nachází 3,5 km severně od 
Cvikova a byl založen v 2. 
polovině 13. století. První 
písem-ná zmínka o 
Milštejně pochází z roku 
1343. Teď je z Milštejně 
zřícenina, ale moc pěkná. 
 
 

Tolštejn 
Tolštejn byl gotický hrad, který byl postavený začátkem 14. století. Leží  
u Jiřetína pod Jedlovou, to je asi 40km od nás. Hrad byl chráněn hradbami  
a příkopy. V 17. století ale švédové Tolštejn spálili a pobořili a od té doby je 
z něj zřícenina. 
A na Tolštejně „straší“!  Bílá paní a černý pes! Bílá paní je kdysi bývalá 
paní Svanhilda z Tolštejna. Vdala se za rytíře, ale milovala přitom chudého 
zemana. A protože se to rytíř dozvěděl, Svanhilda otrávila jeho i sebe. A od té 
doby je můžete na Tolštejně v noci potkat, jak chrání hradní poklad, který si 
prý může vzít člověk, který nehřešil. Kdyby si ho přeci jenom chtěl vzít nějaký 
hříšník, pes ho zardousí. Na Tolštejně se taky kdysi usadili loupežníci!   
                                         Petr Krob, 4.C 

Procházky po hradech a zříceninách 
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Zkuste vyřešit dva rébusy s velikonoční tematikou, které jsme si pro vás 
vypůjčili z: http://najdidatum.info 

Když vám to nepůjde vyluštit, poproste dospěláky, ti vás navedou, jak s tím 
dál. 

(Nápověda: 1000 = M, 100 = C) 

 

 

 

 

 
 
 

http://najdidatum.info/
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Psavci a pisálkové, literáti a pisatelé, je zde soutěž právě pro Vás! 

Z prosté věty "všude dobře, doma nejlíp" lze vymyslet pěkný 

příběh. Máte námět? 

Do 30. dubna čekáme na Vaše díla. 
 

Mikroregion Podralsko vyhlašuje -nejen-pro mikroregion Podralsko 

literární soutěž na téma: 

Všude dobře, doma nejlíp 
Soutěž se koná pod záštitou spisovatelky a nakladatelky Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.  

 

Organizátoři soutěže: 

Městská knihovna Jablonné v Podještědí a ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí 

Termín konání:   15. března – 30. dubna 2017 

Soutěžní kategorie:  1. stupeň ZŠ 

                                    2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

                                    3. ostatní 

Literární zpracování:      Bez omezení – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) 

Rozsah práce:             

Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně čtyři strany A 4 ručně psaného textu nebo max. 2  

     strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12,  

                                        řádkování 1,5, program Word. 

Pro 3. kategorii:  Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30  

řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5). 

Odevzdání prací:  Do 30. dubna na adresu školy nebo knihovny v Jablonném nebo 

                             na jejich e-mailové adresy. Dále viz pravidla soutěže. 

Vyhlášení výsledků a předání cen:           

Z každé kategorie budou vybrány tři vítězné práce. Organizátoři si vyhrazují 

právo udělit i cenu mimořádnou.  

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném 

v Podještědí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za účasti sponzorů.  Po předání 

cen proběhne workshop o psaní. 

Odměny: Knižní i věcné dary poskytnuté sponzory soutěže, slevové kupóny 

na knihy a mnoho dárků pro radost. 

Sborník tvořený z minimálně třech vítězných prací z každé kategorie a případ- 

ného mimořádného ocenění 

 

Pravidla k soutěži dostanete v knihovně 
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Letos v knihovně spalo  na Noc s Andersenem (31.3. – 1.4.) 12 nocležníků  
(a jedna knihovnice ).  
 
Všechno se točilo kolem 
Čtyřlístku. Dokonce i dvouhodino-
vá bojovka po třech podlažích 
knihovny. Nejdřív se děti 
seznámily (některé opravdu 
neznaly) s jednotlivými postavami 
ze Čtyřlístku, vyzkoušely si 
znalosti v testíku a vyplnily 
tajenku, která je poslala na noční 
bojovku. 
 

 
Děti hledaly podle indicií jednotlivé 
knížky Čtyřlístku, plnily úkoly, 
posouvaly se od 2. patra do příze-
mí, malovaly mapu obce 
Třeskoprsky s Bezzubem a Blaťá-
kem a o půl noci došly k tajence, 
podle které provedly poslední 
úkol. Po jeho splnění dostaly děti 
odměnu - dárečky – a mezi nimi  
i časopis Čtyřlístek s názvem "Noc 
v knihovně".  

 
 
 
Ačkoliv to vypadalo, že 
děti půjdou hned spát,  
po noční večeři se zmá-
tořily a dělaly ještě masky 
oblíbených postaviček 
Čtyřlístku, hledaly 10 
rozdílů na obrázku Čtyř-
lístku, doplňovaly text 
komiksu, četly si svůj 
nový časopis.  
 
 

Noc s Andersenem – a se Čtyřlístkem  
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Pohádka z knížky Čtyřlístek 
v pohádce, která zazněla  
na dobrou noc, byla dopoví-
dána ve 2.00 přesně, vzhůru 

byli jen 3 nespáči . A v 6 ráno 
už zase brebentění...  
Na některé úkoly a hry ani 
nedošlo, potřebovali bychom  
tu spát do neděle.  
 

 
 
Ani kouzelný klobouk, který měl být 
vyzkoušen po přečtení příběhu Noc  
v knihovně, nebyl využit. Měl nám plnit 
přání a vtáhnout nás ještě víc do světa 
fantazie.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Myslím si, že přání, aby noc v knihovně vyšla podle představ dětí a aby si to 
pěkně užily, bylo splněno. A o to šlo . 
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Dubnová koňská 

soutěž pro děti 
Od února je připravena každý měsíc soutěž pro děti.  
Ani duben není výjimkou. 
V dubnu soutěžíme o 1 poukaz na hodinu jízdy na koni  

na ranči Malevil v Heřmanicích, za 2. místo dostane výherce knížku  
o koních a ostatní účastníci dostanou za odměnu plakáty nebo pohledy koní. 
 

 

 
 

 
Každý, kdo se zúčastní aspoň jedné ze čtyř připravených soutěží (únor až 
květen), stává se adeptem na 

 

výlet do muzea Čtyřlístku v Doksech a procházku 
kolem Máchova jezera. 

 

Čím víc soutěžíte, tím víc možností na výlet máte!!!                                                                                                                                 
Všechny (i nesprávné odpovědi) budou dány do společného pytle a na za-
čátku června se z nich bude losovat cca 10 dětí, které pojedou na výlet. Tyto 
děti ale musí splnit ještě jednu podmínku, a to, že od února do května si 
alespoň 4 x v knihovně vypůjčily knížku.  

Děti, snažte se, výlet stojí za to!!! 
 
 
 

      13. číslo e-časopisu Žurnálek z Podještědí vyšlo dne: 12. dubna 2017 
                              
                             Na časopise spolupracovali:  
                             Adéla Ryšavá, Sára Spalová, Klára Marčeková,  
                             Petr Krob, Terka Francírková 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 

 

Něco navíc o soutěžení v prvním pololetí 
 

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

