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Otíkovo okénko  
 
Milé děti! 
Poslední vydání Žurnálku tohoto roku je tady. 
Začali jsme v březnu letošního roku a už máme pět 
čísel za sebou! 
Moc děkuji dětem, které se zapojily během roku  
do psaní Žurnálku.  

Jste skvělé a výtečné a šikovné a nápadité!!! 
 
Co nás čeká v příštím roce? 
No co? Budeme psát a malovat a fotit – a vy můžete také. Budeme hledat 
nápady na výlety, možná si i jeden společný spolu uděláme . Budeme spolu  
tvořit, soutěžit, cestovat, vařit a třeba nás napadne i něco dalšího, nového. 
Rozhodně se budeme těšit na další tvoření . 
 
V minulém vydání Žurnálku jsme měli dvě malé soutěže. První byla uhodnout 
čtyři hádanky. První tři správní řešitelé měli dostat po deseti bonbonech. 
Řešitelé – tedy řešitelky – se našly jen dvě, a to Majda Štefanová a Eliška 
Žantová a obě si odnesly dlaně plné malých mlsků. 
Druhou soutěží byla soutěž za body. Měli jste vymyslet básničku, ve které 
budou obsažena slova Žurnálek – vánoce – cukroví. Jak se to povedlo, 
posuďte na straně 3 a 11. Básniček bylo dodáno hodně, takže se omlouváme 
všem, jejichž básničky nebyly otištěny, do dalšího Žurnálku ještě dáme jednu 
stránku . 
 
Teď vás, děti, čekají vánoční prázdniny. Chci Vám popřát nejen krásné 
Vánoce, ale i pohodové chvíle volna, hodně sněhu a pěkný celý příští rok.  
A budu se těšit na společné shledávání na stránkách Žurnálku.  Otík 
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Hádanky 

Zelená jsem, tráva nejsem,    Přišel k nám vojáček, 
žlutá jsem, vosk nejsem,    měl červený zobáček.     
sladká jsem, med nejsem, 
tvrdá jsem, kost nejsem, 
ocas mám, pes nejsem 
 

Adélka R., 4.B 

Básničky do soutěže o 10 bodů 
    
Mamka peče cukroví, v troubě to zas zavoní,         Žurnálek je malý kluk 
Já si zas čtu Žurnálek o novinkách z města            všechno cukroví nám slup. 
kudy vede zase ta překrásná cesta.   Když šla mamka na noční 
Taťka si čte seznam, co má zase koupit,         zkazil radost vánoční. 
Místo toho v tom seznamu bloudí.             Terezka Javůrková, 3.A 

Babička nám říká –Vánoce jsou za dveřmi,     
každý se už těší na ty dárky, dárečky. 
Každý má být šťastný i bez dárků. 
Jen když uvidí, jak si hrají vločky v pomalém vánku 
a jak padá sníh na vánoční klid.                             V každém roce na Vánoce 
Iva Černá, 5.A                                                                                   máme hodně práce. 

Pečeme cukroví, 
Koupil jsem si Žurnálek,                         u nás doma v podkroví.          
barvu měl žlutou jak kanárek.                                        V Žurnálku si listujeme 
Byl v něm článek Vánoce                a přitom se zasmějeme. 
Vyprávěli o holce, která pekla cukroví                                        Péťa Žmuda, 2.A 

a to bylo tutový. 
****************************  Když z kuchyně zavoní maminčino cukroví, 
O vánočním období                         těšíme se po roce, že zas přijdou Vánoce. 
sháním recept na cukroví.        Žurnál píše koledy, blíží se čas pohody. 
Našel jsem ho v Žurnálku                                                         Milan Žďánský, 5.A 

čtu to jako pohádku. 
Jsou to samé dobroty        Žurnálek otvírám, cukroví mlsám. 
Mlaskáme si do noty        Vánoční čas si užívám, na školu málokdy myslívám.               
Alex Charamsa, 5.A       Karel Procházka, 5.A
  

                                                                    Vánoce, vánoce, s chutí do práce, 
Na Vánoce v každém roce                      cukroví voní a v dálce rolničky zvoní. 
napečeme cukroví          Čteme časopis Žurnálek,venku lítá Ježíšek do dálek            
Když nám dojde inspirace            vánoce mám nejradši, vždy každého potěší. 
Žurnálek nám napoví.                      Lucka Klatovská, 5.A 

Kuba Souček, 5.A 
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Cestujeme po Čechách 
Staré Hrady 

u Jičína 
 
Je to hezký hrad  
i zámek (dohromady) 
kousek od Jičína. Jako 
všude se tam chodí  
na prohlídky, ale tady 
vás provede 
pohádková postava. 
Moc legrační čertice  
a čarodějnice. 
Čertice nám ukázala 
sklepení, byli tam 
skřítci, draci, čerti  
a vodníci a taky 
rodina obrů. Samé 
legrační vyprávění. 
 
Nabídla nám, dětem, žabí sliz, sušeného netopýra a psí bobek .  
Čarodějnice nám ukázala spoustu draků, taky starých hezkých věcí, které 
sbírají majitelé hradu.  
Dospělákům nabídla kouzelnou medovinu a řekla jim, že kdyby je chytli 

policajti, aby 
neříkali, že jim 
nalévala alkohol 
čarodějnice. Prý 
by to bylo ještě 
horší. Všichni se 
moc smáli .  
 
 
Je tam na co 
koukat. 
Jeďte se tam 
podívat, je to 
tam moc 
zábavné. 
 
Adélka R.,4.B 
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Po stopách Cyrila a Metoděje 
Ahoj. Jak jsem v minulém článku slíbila, budu vám povídat o Cyrilovi  
a Metodějovi.  
Když jsme letos jezdili na kole po Moravě s rodiči, tak jsme na různých 
místech viděli památníky a sochy Cyrila a Metoděje. Nevěděla jsem, kdo to 
byl, tak jsem si to nechala vyprávět. 
Cyril a Metoděj přišli ze Soluně (to je v Řecku) na Velkou Moravu a rozšířili tu 
písmo, které se nazývá Hlaholice, kterou píšeme dodnes.  
TAKŽE: vlastně díky Cyrilovi a Metodějovi píšeme tak, jak píšeme . 
A to by bylo asi všechno. AHOJ 
                                                                                                    Klárka M. 4.A 

 

 

Hádanka 
Má to hlavu jako kočka,  
Má to nohy jako kočka,  
Má to ocas jako kočka,                                                           

    Mňouká to jako kočka  
    Ale kočka to není……… 
                                         Adélka
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Tajenka pro sportovce  

Šimon Ž. 
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Vyrábíme a zdobíme na vánoce  

Mošničky 
Potřebujeme:  
papír, noviny, korále, látku, knoflíky, třpytivé 
lýko, lepidlo nebo tavící pistoli. 
Zmuchláme noviny do pevné kuličky a zaba-
líme do papíru nebo do látky. 
Potom si vezmeme lýko a zavážeme 
mošničku. 
Ustříhneme zbytek látky. 
Můžeme ozdobit knoflíky, korálky a zbytkem 
látky a lýka.                                Adélka R., 4.B 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykolamy 
Když napíšeš, že napíšeš, tak napiš a nepiš, že napíšeš, když nenapíšeš.  
 
To já, když napíšu, že napíšu, tak napíšu a nepíšu, že napíšu, když 
nenapíšu. 

 
Králíček, králičí král s králicí Klárou na klavír hrál. Králice 
Klára dobře hrála a králíčata tancovala. V králíkárně měli 

bál králíčata, Klára, král. 
 
Král spal. Vstal, vzal vál, dal vál dál, a spal dál...  

Klárka M., 4.A 
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(Ne)vaříme na vánoce 
Nepečené kokosové kuličky  
 
(Cukroví, které mi moc chutná) 
Budeme potřebovat:  
250g mletých piškotů 
140g másla  
240g moučkového cukru 
38g kakaa 
4 polévkové lžíce mléka Tatra  
2 lžičky rumu (nebojte, nebudete opilí ) 
kokos 
 
Všechny tyto ingredience smícháme do sebe, tak, aby vzniklo vláčné těsto. 
Ulamujeme malé kousky a válíme z nich malé kuličky, které pořádně obalíme 
v kokosu. Necháme uležet v ledničce a můžeme mlsat!  
 
Dobrou chuť a veselé Vánoce.                                 Terezka S, 7.B 
 

Povídání o Hurvínkovi 
Inspiraci na psaní o Hurvínkovi jsem dostala z poslechu starých desek. 
Když jsem nemocná, tak poslouchám Hurvínka. Např.: Hurvínkovy staré 
pověsti české, Past na Hurvínka, Hurvínek v říši snů, Hurvínkova strašidýlka, 
Hovory u Spejblů, POZOR, TAŤULDA KOUŠE ! A tak dále. 
Musím se přiznat, že se u toho strašně nachechtám, jo, jo, kdo by se 
nechechtal!!!  
Zajímavosti: Hurvínek se narodil 2.května 1926, Spejbl se narodil roku 1920 

(Vystupoval poprvé 
s Kašpárkem, ale řeklo se, 
že se tyto dvě postavy 
k sobě nehodí.) 
 
Takže:  
Letos  je Hurvínkovi 88 let  
a Spejblovi 94 let. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
         
Vážení, prosím, takto si 
Spejbl máchá po 20 km 
dlouhé procházce nohy. 

Adélka R.,4.B  
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Vánoční tradice a zvyky 
Pouštění lodiček 
Dříve se po každé štědrovečerní večeři pouštěly 
lodičky, ale i dodnes je to asi nejoblíbenější zvyk. 
Ptáte se, jak vlastně taková lodička vypadá? Je to 
vydlabaná půlka vlašského ořechu s tenkou 
vánoční svíčkou. Někdy se používaly ohořelé 
svíčky, které se získaly v kostele na ranní mši.  
Co lodička prozradí?  
Lodičku dáte do lavoru s vodou. Zůstane-li u břehu - nečekají vás žádné 
změny. Když se okamžitě potopí - veškerá snaha zlepšit svou situaci bude 
marná. Potopí se až po chvíli - vlastním přičiněním nebo shodou náhod se 
vaše snažení přes dobrý začátek mine účinkem. Pluje k druhému břehu 
lavoru – čeká vás dlouhá cesta. Spokojeně si pluje – budete mít v příštím 
roce pěkný, poklidný život bez problémů. 
 

Lití olova 
 Jde o původně keltský zvyk. Druidové 
(čarodějové) prý tajemství věštby z olova 
převzali od veleknězů z bájné Atlantidy.  
Olověné kuličky snadno zakoupíte v 
prodejnách rybářských potřeb, roztavíte je 
na starší ocelové lžíci či naběračce nad 
otevřeným plamenem (stačí i svíčka). 
Připravte si nádobu  
se studenou vodou a po roztavení olovo 
vlijte do vody. Lžíci  

s olovem dejte těsně nad vodní hladinu, nesmíte lít z výšky! Svůj odlitek si 
musí každý zhotovit sám a při jeho tavení a lití myslet na svá přání … 
… čáry rovné – spokojený, klidný život       
… čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování, duševní zmatky 
… přerušovaný čtverec – cesta k úspěchu není snadná 
 

Rozkrojená jablíčka 
O Vánocích, tedy respektive na štědrý den se traduje, že podle 
rozkrojeného jablka může každý poznat svou budoucnost po celý 
příští rok… Jablko překrojíme na dvě půlky, a pokud se ukáže 
uprostřed jablíčka hvězdička, budeme mít štěstí a zdraví celý příští 

rok.  
Verča V., 7.B 
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Anglické Vánoce                      

Ahoj všichni!  
Tentokrát vám povíme zajímavosti o anglických Vánocích.  
 

Jak jistě víte, anglické děti věří v „ Santa Clause“. 
Zvykem je, že dávají 24. prosince na noc mrkvičku  
a „mince pie“(malý dortíček plněný směsí sušeného 
ovoce, oříšků a vánočního koření) před dům na okno. 
Věří, že když „Santa Claus“ komínem přinese dárky 
pod stromeček, tak si před odchodem sní „mince pie“ 
a mrkvičkou podaruje soba. Pro „Santu“ je to 
občerstvení na cestu a pro děti, je to důkaz, že tam 

byl i se sobem Rudolfem, pro kterého je ta 
mrkvička. 
 
Hlavní svátek je 25. prosince. Na rozdíl od nás, 
Angličané si otevírají dárky brzy ráno 
(v pyžamu). Před jídlem si všichni zatáhnou za 
„cracker“. Vypadá jako ohromný bonbón, ve 
kterém je malé překvapení. 
Ke svátečnímu jídlu mají: pečenou krůtu 
s nádivkou, pečené brambory, růžičkovou 
kapustu, „pigs in blankets“ (v češtině „prasátka 

v pokrývce“ - jsou to miniaturní 
klobásky v plátcích slaniny) a spoustou 
dušené zeleniny. Jako dezert mají „Christmas  
pudding“, připravuje se už v létě. Je těžké tento 
“hnědý hutný kopeček“ popsat, protože se vymyká 
všem českým receptům na sladké pokrmy, je opět 
plný sušeného ovoce a ořechů naložený v brandy.  

Servíruje se s bílou brandy 

polevou („brandy sauce“).  
Velká dobrota je také „Christmas cake“,  
ve kterém je také spousta sušeného ovoce  
a ořechů. Je to vlastně vánoční dort.  
Po upečení se dort pokryje slabou vrstvou 
marcipánu a cukrovou bílou hmotou (icing). 
 
Dalším zvykem je, že téměř každý dům je 
ozdobený vánočními světly v různých 

Pigs in blankets  

Christmas cake  

Christmas pudding  
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barvách a tvarech. Tam, kde jsme bydleli, bylo hodně blikajících světel, a tak 
jsme místo nazvali „crazy corner“ (bláznivý koutek). 
 
Zajímavostí nebo 
odlišností  mezi 
anglickými a 
českými oslavami 
vánoc je určitě 
mnohem víc, my 
jsme ale vybraly 
to, co by vás 
mohlo zaujmout. 
 
Přejeme vám 
krásné a pestré 
vánoce a třeba 
obohatíte vaše 
české zvyky  
o některý anglický .               Miriam a Shalom R. 
 

Vánoční anglicko-český slovníček: 
Christmas   vánoce    
Christmas pudding vánoční puding 
Christmas cake  vánoční dort 
Christmas tree  vánoční stromek 
Candle   svíčka  
Surprise   překvapení 
Gift, present  dárek 
Joy, pleasure  radost, potěšení 

 

Vánoční anketa 
Jaké dárky byste chtěli k Vánocům? 
Sofie S., 6 let:       Barbie, Barbie hrad, fixy. 
Eliáš S., 4 roky:     nůž, škrabku, stroj, který všechny odhání. 
Bára S., 38 let:      abychom se nehádali, abychom uměli jiné potěšit,   
Václav S., 65 let:   obrázek, pohádku, abych uměl backhand  
Markéta Z., 36 let: abychom nebyli nemocní, knihu  
Dana Z., 46 let:     bubínky djembe 
Samuel S., 9 let:   lego hasičárnu, koloběžku, auto na vysílačku 
              Sára S. 
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Vánoční básničky (za 10 bodů) 
První tři vánoční básničky do soutěže o 10 bodů nám poslal Leoš Vedral  
a sestry Janďurovy. V básničce se měla objevit tato tři slova Vánoce-cukroví - 
Žurnálek, tak posuďte, jestli se to naším poetům podařilo . 
 

Do časopisu Žurnálek napsal verše Neználek: 
Vánoce v lidech probudí emoce. 
Cukroví babička peče v podkroví. 

To mi budou vánoce!  (Leoš Vedral. 5.A) 
 
Zase jsou tu po roce,          Vánoční ráno provoní, 
krásné svátky - Vánoce.                                             z trouby vonící cukroví. 
Odpoledne provoní,                                           Odpoledne půjdu na zámek,  
maminčino cukroví.                                                 a pak si přečtu Žurnálek. 
A když přijde Adámek,                   (Eliška Janďurová, 2.A.) 
jdeme si číst Žurnálek. 
(Janďurová Aneta, 5.A) 

 
 
                             

                            Přáníčko od redakční rady 

               Všem přejeme hodně štěstíčka a zdravíčka,    
                           sladké Vánoce a hezké zimní prázdniny,  
                           hodně dárků pod stromečkem a veselý  
                                            celý příští rok. 

 

Závěrem 
Páté číslo e-časopisu Žurnálek z Podještědí vyšlo dne: 17. prosince 2014 
Na časopise spolupracovali:  
Adélka Ryšavá, Terezka Sedlmajerová, Klárka Marčeková, Sára Spalová,  Verča 
Vavroušková, Shalom a Miriam Raichovy, Šimon Žanta a knihovnice Dana Zpěváková. 
 

Knihovna bude uzavřena o vánočních prázdninách od 24. 12. do 4. 1. 2015. 
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

