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Otíkovo okénko 
Ahoj děti! 
 
Také vám ten školní rok tak rychle utekl? Teď vás ale čeká asi ta 
nejkrásnější část roku, kdy si můžete užívat tepla, sluníčka, vody a pohody.  

Pro pohodu za Vámi přicházíme s dětskou redakční radou (Drr) s novým vydáním našeho 
Žurnálku. Možná, že se Vám budou hodit cestovatelské rady, kam vyrazit na výlet nebo jak 
správně stanovat. Třeba se pokusíte vyřešit hádanky. Soutěživí se dokonce mohou opět účastnit 
naší další soutěže. Protože se v knihovně od počátku školního roku soutěžilo, dozvíte se také 
výsledky „velké třídní soutěže o dort“. Každý si v Žurnálku najde to své.  
 
Doufáme, že se Vám bude naše další číslo Žurnálku líbit a těšíme se s vámi na shledanou 
v příštím školním roce. 
 
 

Zažijete – li během léta něco zajímavého nebo pěkného, budeme rádi,  
když nám o tom napíšete a podělíte se o své zážitky s ostatními. 

Můžete nám poslat na adresu knihovny pohled z vašich cest, můžete  
nakreslit obrázek místa, které jste navštívily, můžete poslat fotografii … 

 
Budeme se těšit na Vaše příspěvky, které nám v říjnovém (osmém)  

Vydání Žurnálku připomenou pěkné léto . 
 

Všechny pěkné příspěvky budou v příštím Žurnálku zveřejněny. 
 

 
 

Krásné léto všem přeje Otík 
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Hádanky 
Culí se, culí, 
švarný pán  
cibulí k zemi připoután. 
Barevný jak sama duha 
za sluníčkem vzhůru šplhá. 
Culí se, culí, 
švarný pán, 
tulí se, tulí 
k sobě sám. 
 

 

Je nenápadná drobná, malá,  
Růženku sto let ukrývala, 

 
Malé, žluté sluníčko                                                                                                                                                                                                                             
mhouří bílé řasy. 
Namáhej se maličko!                                       
Co to bude asi? 
 
 
 
Je celá fialová, 
v trávě se lehce schová, 
včelkám to ale nevadí, 
vůně ji stejně prozradí. 
 

    kdo ji chce trhat, toho bodne. 
    
 
 

 
 
 

a) Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě 
budete? 
 

b) Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek 
nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň jeden pár stejné barvy? 

 

c) Víte, proč nemůže šnek utíkat? Protože by mu vlály oči. 

                       
                                                                                         Sára a Klára 

          

Básničky Sáry Spalové
Kočka            
Byla jedna malá kočka 
měla krásná modrá očka  
srst jako sníh 
a je z tebe básník.      
 

 

Obláček 
Můj obláček je bílý 
na něm tancují víly  

 s modrými šatičkami 
a zlatými botičkami. 
Tancují ladně a krásně 
až z toho píšu básně.

Jaro!!! Hurá!!! Nebo ach-joo??? 
Sluníčko svítí, pohoda, občas mokro, jsem moc ráda venku.  
Proč ne, můžeme na kolo, brusle, procházky, výlety a obdivovat, jak 
všechno kvete a voní.  

     Úplně miluju tu překrásnou přírodu.  No jo, ale proč mě pyly nemají   
   rádi, nejsou to mí kamarádi ??!! A co vy? Máte také takové větší menší    

       trápení???  Jinak jsem v pohodě hep-hep-hepšíííííík                       Áďa   

Tulipán 

Sedmikráska 

Růže 

Fialka 
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ZOO Ústí nad Labem 
 
Minulý rok o letních prázdninách jsem byla s rodiči 
v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem. Je to sice 
trošku delší doba, ale protože už se nám to všem 
blíží, mohl by to být třeba dobrý typ právě pro vás.  

Historie:  
(r.1908) Významný Ústecký podnikatel  a obchodník 
s kovem pan Heinrich Lumpe byl velikým přítelem 
přírody a ptactva a uznávaným ornitologem (člověk 
zabývající se ptactvem) nejen v Česku, ale i za 
hranicemi, například v Itálii.  
Od obce Ústí nad Labem zakoupil velké pozemky  
na území Mariánské skály, o kterých věděl, že se 
zde vyskytuje drobné ptactvo. Proto zde také založil 
soukromou ptačí přírodní rezervaci pod jménem 
Lumpepark.  A tak to všechno začalo…  

Moje zážitky: 
Po areálu jezdí malý motorový vláček, který vás vyveze od vchodu nahoru, tedy pokud 

chcete, protože se zoo rozkládá na území 
skal. Je tam hodně velké převýšení a věřte, 
že výšlap nahoru je pořádná fuška, třeba i 
pro větší sportovce . Ale jízda je v ceně 
vstupenky a navíc, si to potom více užijete. 
Je tu spousta zvířat, třeba i pavilon slonů  
a spousta zastávek, ale třeba i nafukovací 
trampolína, restaurace nebo dětské hřiště, 
kde pobíhají kozy a vy je můžete nakrmit.  
Co se týče mne, myslím, že zvířata mají 
takové strohé výběhy, ale bylo na nich vidět, 
že se mají dobře. Taky se mi líbilo cvičení 
lachtanů nebo opice, které si s vámi tak 

trošku hrají a hrozně se předvádějí a křičí. Jedna opice dokonce jen tak seděla a dělala, 
že tam ani nebyla, anebo další tam až obdivuhodně skákala přes lana a dělala salta  
a kotrmelce.  
Když pak chodíte po úzkých 
vydlážděných cestičkách, palce vám 
narážejí do bot, jak je to strmé. Zoo 
v Ústí nad Labem je prostě super, 
užijete si spoustu zábavy, něco se 
naučíte, dobře se najíte v tamní 
restauraci a ještě si vybijete veškerou 
energii, se kterou jste tam jeli, a věřte, 
že doma pak usnete jako nic. Prostě 
super celodenní výlet . 
 A taky tam mají dobrou zmrzlinu . 
                                            Ahoj Terka  
2 fotografie poskytla Zoo Ústí nad Labem. 
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Rozhledy v Německu 
Máte rádi procházky??? Chcete na výlet, ale nevíte kam? Já 
vám můžu poradit. Třeba kousek od Jablonného jsou skalní 
rozhledny v lese u Lückendorfu. Jedna se jmenuje 
Scharfenstein a ta druhá Töpfer. 
Vyjeli jsme v jednu hodinu a vrátili jsme se v šest. A to jsme 
viděli takových úžasných míst a věcí! 
Z jednoho místa bylo vidět hodně daleko. Viděla jsem 
Ještěd, hodně domů, polí, jak v Čechách, Polsku, tak i 
v Německu. Měla jsem to jako na dlani, pořád jsem fotila a 
udělala jsem asi 100 fotek. Byla tam naše celá rodina kromě 
našeho puberťáka. A také rodina (jak říká můj strejda) 
„z druhýho kolene“. 
Mojí sestřenici jsou čtyři roky a ušla to jako nic a její starší 
sestra, která chodí do první třídy, to taky ušla v pohodě, 
takže to zvládnete i Vy .  
Určitě to snadno najdete. Cestou do Lückendorfu, potom do leva směr Oybin a po dvou 
kilometrech mezi dvěma loukami je cesta do lesa. Mají tam ukazatel.  
Přeji vám hezkou procházku.               Áďa    

Výlet na Luž 
Jsme spolužačky Áďa  
a Áňa a budeme vám 
vyprávět něco o výletu se 
třídou na chatu Luž 
(vesnice Horní Světlá).  
 
Byli jsme tam se všemi 
našimi kamarády ze třídy. 
Všichni jsme si hráli na 
hřišti a užívali si . 
No prostě zábava. Ale 
nepřijeli jsme si jen hrát 
na hřišti, přijeli jsme plnit 
různé úkoly. 
Také jsme chodili na 
naučné vycházky 

přírodou. A nejlepší na tom 
výletě byla stezka odvahy! I kluci se tam pekelně báli, no nebudeme si nic namlouvat,  my 
taky   .  Bylo tam  dobré jídlo, špagety mňam mňam !!!!!!   
Šli jsme na naučnou cestu Brazilku a hledali jsme masožravou květinu, ale bylo moc velké 
vedro, a tak jsme žádnou masožravou květinu nenašli. 
Děkujeme paní učitelce Lence Novákové, že nás tam vzala a také děkujeme majiteli 
chalupy za příjemné uvítání.  Říkal, že to stálo miliony emailů, než nám objednal tak 
krásné počasí. 
A hlavně děkujeme úžasnému doprovodu. Pan Kerhart se nám postaral o hezký oheň  
a suprový buřty. Tohle byl ten nejsuprovější výlet na světě!!! Navštivte to tam také, je to 
tam super. 
Děkujeme za celou třídu.                                                                              Áňa a Áďa IV.B 



 

6 

Mokřady 
- typ na skvělou procházku 

 
Vítám vás u mého nového článku, a protože mám ráda 
přírodu, dnes tu máme pro změnu zase něco o ní .  
Konkrétně si dneska probereme mokřady, které tu u nás,  
u dětského domova, vybudovala společnost ČMELÁK. 
 
Jak už jsem zmiňovala, mokřady se nacházejí těsně  
u dětského domova, je tam moc hezké prostředí, zámek Nový 
Falkenburg celkovou duši místa ještě více vylepšuje.  
Ale abyste věděli, dříve tam nabylo žádné takové hezké místo, 
ale pláň zarostlá vysokou trávou, rákosím a s černou 

skládkou.  
Myšlenka udělat z černé skládky krásné místo plné tůní, 
rostlin a živočichů se začala uskutečňovat asi před 10 lety. 
Všechny tůně se musely pracně vybagrovat, napustit, 
zpočátku bylo na cestě jen bláto nebo tráva, ale teď už jsou 
tam kamínky, na vodě plavou labutě, kachny a lysky, spousta 
lávek je i přes tůně, takže se můžete procházet přes vodu. 
Zasadili tu také nové stromy a je tu několik laviček a stůl, třeba 
na piknik.  
Myslím, že ČMELÁK zaslouží hodně velkou pochvalu. 
Takže vám říkám, až tohle super místo navštívíte, nebudete litovat!  
Na psanou příště .              Terka

 
V dubnu až květnu jste vy, děti, měly možnost si udělat na mokřadech bojovku. Počítalo 
se, zapisovaly zajímavosti, zkoušel se váš postřeh i důvtip. Součástí jednoho z úkolů bylo 
napsat, co zajímavého jste na mokřadech zažily nebo potkaly. Tak si to přečtěte: 

různé druhy ptactva, kvetoucí žluté blatouchy, letěl nade mnou čáp, viděli jsme 
pulce a žáby, skákali jsme po kamenech, před námi přecházeli kačer a kachna přes 
cestu, slyšeli jsme skokana skřehotavého, žabí koncert, viděl jsem užovku 
obojkovou, kačeny chodí po cestičce a ani se nebojí, viděli jsme fotografující 
přírodovědce, pořádně jsme zmokli a nezvládli bojovku za jednu procházku, viděli 
jsme žabí vajíčka, viděli jsme kachny a lysky. 
 

Vidíte, co všechno se dá zažít a vidět na mokřadech?  
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Pro ty, kteří si chtějí bojovku – už nesoutěžní- udělat také, oznamuji, že koncem června 
bude v knihovně nová bojovka, popř. si ji budete moci stáhnout z webových stránek 
knihovny nebo facebooku.   
 

Vyhlášení výsledků velké soutěže o dort 
 
V úterý 16.června byly předány dva dorty vítězům celoroční soutěže o dort. Vyhrála třída 
4.B s 938 body a druhé místo obsadila třída 2.C s 626 body. Prvenství v jednotlivcích má 
Lenička Zábrodská z 2.C, která nasbírala 144 bodů! Do soutěže se zapojilo 74 dětí  
ze 7 tříd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dort pro 4.B byl od Čmeláka a prý byl moc dobrý. Deset dětí, které 
zrovna v den předávání dortu ve třídě chybělo, mělo smůlu … 
Dort pro 2.C pořídila knihovna. Druháčci asi ani nepředpokládali, že by mohli vyhrát. 
Nejdřív byly odměněny děti, které nasbíraly nejvíc bodů, pak supervítězka soutěže 
s nejvíce body z celého prvního stupně Lenička Zábrodská. Před posledním „dárečkem“ 
museli druháčci  zavřít oči. Když je otevřeli, panovalo asi vteřinu ve třídě hrobové ticho  
a pak … hlasité nadšení . 
 
Děkuji všem dětem i učitelkám, které se do soutěže zapojily!!!  
Dorty byly krásné a radost z nich veliká a zasloužená .                                     knihovnice 
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Společný výlet Drr do redakce 
Libereckého deníku 
a botanické zahrady 

Reportáž z exkurze 
do redakce Libereckého deníku  

a do Botanické  
zahrady v Liberci 

 
V úterý 26. května jsme vyrazily čtyři 
členky Drr (Verča, Terka, Adélka a Sára) 
a knihovnice do Liberce. Na tento den 
jsme měly naplánované hned dvě akce.  
Nejdřív jsme si ale zamlsaly ve vege-
tariánské restauraci Ananda. To bylo ale 
mňamózní ! 

 

 
                           
Redakce Libereckého deníku 
 

Redakci Libereckého deníku (noviny) jsme navštívily jako první.  Dveře nám otevřela 
velice milá a ochotná sekretářka Veronika Tichá, která si s námi povídala, protože paní 
šéfredaktorka přišla později, byla totiž v terénu. Dozvěděly jsme se od ní něco málo o 
základech novinářství a o tom, jak náročná práce to vlastně je. (Ale je super – podle nás!) 
Když přišla paní šéfredaktorka Jana Švecová, která pracuje v redakci už 20 let, řekla nám 
toho spoustu. Jak se musí správně psát články, že celé noviny musí mít svůj řád a že 
každý redaktor má na starost 1 stránku (krimi, politika, kultura, sport apod.) a dokud jí 
nepopíše a nezaplní tak, jak má být, nemůže odejít domů .  
Ostatní redaktoři nám vždy krátce popsali, co je náplní jejich práce a něco blíž k tématům, 
na která jsou zaměřeni.  Všichni byli ale strašně milí a byla s nimi i legrace :-).  
 
Teď vám napíšeme odpovědi redaktorů na naše otázky. A protože jste děti přemýšlivé, tak 
si určitě ty správné otázky doplníte . 
- Občas pracujeme i v terénu, často v redakci.  
- Ano, chtěla jsem vždycky psát, ráda jsem psala slohy, ale chtěla jsem být i knihovnicí, 

a dokonce jsem dala přihlášku na knihovnickou fakultu.  
- Nechtěla bych psát do rubriky krimi. Chtěla bych psát publicistiku.  
- Rozhodně nesmíme stahovat obrázky z internetu. Máme svůj archív, nebo si fotíme 

fotky sami. 
- Ve volném čase ráda chodím na výlety. ………………………… 

 
Bylo toho hodně, na co jsme se ptaly, ale abychom vám to napsaly, tak to bychom 
potřebovaly diktafon, protože tam rychle zapisovat odpovědi prostě neumíme.  
Rozhodně ale byla pro nás návštěva Libereckého deníku, tedy redaktorů, kteří ho tvoří, 
zajímavá a třeba Terka už ve vlaku začala přemýšlet o novinařině . 
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Jestli si náš článek v redakci přečtou, tak jim chceme všem popřát, ať – jestli to jde - prožijí 
pěkné léto a můžou i na dovolenou a užít si někde sluníčka a tepla a nemusí jen pořád 
psát. My Žurnálek vydáváme 4x do roka a taky se už těšíme na prázdniny a na to, že dva 
měsíce nebudeme muset psát . Možná, že to ale stejně některé nevydržíme . 
 

Botanická zahrada Liberec  
Druhý výlet už nebyl tak moc pracovní. Udělaly jsme si exkurzi do Botanické zahrady 
v Liberci. Od pana ředitele RNDr. Miloslava Studničky, CSc. jsme dostaly za naši 
reportérkou práci lístky zdarma  
(to potěší a ještě jednou děkujeme) 
a mohly jsme odpočívat a maličko  
i pracovat ve vůních a barvách 
zahrady.  Tam jsme si to opravdu 
užily! Navíc dvě z nás tam byly 
poprvé, takže okouzlení bylo 
dvojnásobné. 

 

Co nás naprosto uchvátilo jako 

první, byl podmořský svět. Je tam 

spousta akvárií s různými druhy ryb 

a dalších živočichů. A ty barevné 

sasanky! To je taky nádhera. 

 

Kdyby Vás zajímalo, jaké jsou v botanické pavilony, tak tady jsme vám je sepsaly: 

1. květnice 

2. australis 

3. neotropis americké tropy 

4. masožravé rostliny 

5. velké kaktusy 

6. paleotropis africké a asijské tropy 

7. pravěk 

8. zvláštní sukulenty 

9. cactaceae 

10. bonsaje 

11. Afrika a Madagaskar 

12. tropické lekníny 

 

V květnici jsou i ryby, asijské tropy je nejdusnější, potkáte tu i malého krokodýla, ve dvou 

pavilonech nemůžete fotit, protože je tam tak vlhko, že máte v tu ránu mokrý foťák. 

Jestli si myslíte, že botanická je jen pro ty, co znají rostliny, tak jste na omylu. Ta je 

pro všechny, kdo si chtějí připadat, jakoby navštívili daleké kraje. Byly jsme tam, když 

kvetly azalky a rododendrony. To je taková barevná nádhera, to se nedá popsat! Určitě se 

tam vydejte, až o prázdninách nebude počasí na koupání. Uvidíte, že se vám tam taky 

bude moc líbit.  

Vaše reportérky 
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První řidič, který dostal pokutu 
za rychlou jízdu v místě, kde bylo 
povolené jet 3km/h (loudavá chůze) 
si to prosvištěl rychlostí 13km/h! 
                                           Martin T. 
 
Nejdéle vládnoucí panovník 
byl Rakouský císař Josef I. 
vládnoucí v českých zemích od 
roku 1848 do roku 1916. Lukáš H. 
 
Nejstarší loď ve službě - Victory 
První plavbu si odbyla už  
v Americké válce za nezávislost  
v roce 1775 až 1783. Lukáš R. 
 
První taxíky 
V Londýně neměli první metra na 
světě, ale taxíky. Bylo to 17. století. 
Když auta neexistovala, jezdilo se  
v kočárech taženými koňmi.  
Patrik D. 
 
 

Kráska ve zlatém hávu 
Na vrcholu nádherného sloupu 
pyšně stála dvanáctimetrová 
gigantická socha bohyně Athény 
(byla velká jako činžák). Fediás 
oděl Athénu do zlatého pláště, který 
vážil několik tun a stál přes 600 
talentů. Plášť se dal v případě 
potřeby peněz od sochy oddělit.  
Dnes už ale sochu nenajdeš,  
v 5. století n. l. ji Římané 
přestěhovali do Konstantinopole  
a nikdo neví, co se s ní stalo pak. 
                Pavel H. 
 
První pizza Margherita  
Italové si na pizze pochutnávají již 
124 let. Poprvé upekl neapolský 
pekař Ruffacl Esposita. Dříve byla 
pizza jen se sádlem nebo sýrem, 
ale pekař Esposita vymyslel pizzu  
s rajčaty, mozzarelou a zelenou 
bazalkou (použil barvy italské 
vlajky).                           Patrik D. 

 

Činčila 
Znáte činčilu? Víte, jak jsem vůbec zjistila, co je to za zvířátečko?  
Moje kamarádka má činčilu a šly jsme jí venčit. Chodíme na procházky takovým legračním 
způsobem - my  doprava, činčila doleva, my dopředu a ona 
dozadu. No jo, ale po stromech by lezla pořád!!! 
 
Činčila se jmenuje Molinka a miluje hrozinky a hodně slámy, 
aby si mohla udělat pelíšek. Moc ráda zalézá za skříně, nebo 
pod skříně a pak nechce vylézt. Je roztomile roztomilá, 
hebounká a taky trochu neposlušná, prostě napůl čertík a 
napůl andílek. Jednou byla u mě na návštěvě v pokojíčku, my 
jsme si hrály a ona na nás čekala v šuplíku  … takovej malej 
vegeťák    . 
 
Zjistila jsem, že Molinka se ráda mazlí a leze k nám do kapucí  
a tašek. Moje kamarádka Áňa jí má moc ráda a já si užívám 
s nimi na procházce, když se mým čubičkám nechce jít ven.  
Je to opravdu velký miniaturní mazlíček.    .               
Áďa 
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Konec školního roku v Anglii          
 
Protože je před koncem školního 
roku, rády bychom vám napsaly 
o tom, jak končil školní rok 
v Anglii. V Čechách je časté,  
že se jezdí se školou na výlet.  
V Anglii to tak není. 
 
Tak tedy, tři týdny před závěrem 
školního roku byl takzvaně 
„sports day“. Byly čtyři týmy: bílý, 
červený, zelený a modrý. Každý 
tým měl svoji učitelku, která nás 
vedla a podporovala. V týmu 
jsme si rozdělili, kdo v čem bude 
závodit. Já jsem si vždycky vybrala závod v běhu se švihadlem a pokaždé jsem vyhrála  
a Shalom byla vybrána do závodu v běhu, protože byla nejrychlejší. Na tuto událost byli 
vždycky pozvaní rodiče, aby nám mohli fandit.  
 
Tým, který měl nejvíce bodů, vyhrál velký pohár. Všechny děti, které soutěžily, dostaly 
nanuk. 
Poslední dva týdny byly super, protože všichni jsme si mohli dělat, co se nám zlíbilo. Naše 
třídní učitelka nám navrhla, že si můžeme přinést nějaké filmy a společně si je shlédnout. 
Učitelka nám také koupila dobrůtky k filmům, např. Coca-Colu, brambůrky a zmrzlinu. 
Také jsme si mohli kreslit, hrát různé hry (učitelky hrály často s námi), někdy jsme shlédli 
klidně i tři filmy v jednom dni. Byly to nejlepší dva týdny v celém školním roce . My dvě 
jsme se pokaždé těšily do školy, ale stejně nejvíce na tyto dva týdny. 
 
Poslední den školy byla mše pod širým nebem v devět hodin (jelikož to byla katolická 
škola), na kterou byli pozvaní rodiče a po mši byl společný piknik s rodiči a často i s 
učitelkami na školní louce. Bylo to krásné a dojemné. Potom jsme se sbalili, rozloučili 
s učitelkami a šli domů. A takhle končil školní rok v Anglii. 
 
Doufáme, že jste si užili čtení našeho příspěvku a přejeme všem krásné a slunečné 
prázdniny. Zatím goodbye!           Miriam a Shalom 

 

Kameňáky       
Když slon sedí na plotě, jaký je čas? .........................  Je čas vyměnit plot. 
 
Zvolte si z následujících možností jeden jediný druh zeleniny. Pořádně si to rozmyslete! 

a) Mrkev 
b) Petržel 
c) Okurka  
d) Kedlubna 

Pokud jste odpověděli za  a) pravděpodobně jste osoba, která má ráda mrkev 
     b) pravděpodobně jste osoba, která má ráda petržel 
     c) pravděpodobně jste osoba, která má ráda okurku 
     d) pravděpodobně jste osoba, která má ráda kedlubnu     
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Vtipy o Pepíčkovi 
Pepíček nebyl dva dny ve škole. Třetí den přijde k paní učitelce a předává jí omluvenku: 
Omluvte mého syna, měl chřipku. Moje máma. 
 

„Pane učiteli, potrestal byste mě za něco, co jsem neudělal?“, zeptal se Pepíček. 
„Samozřejmě, že bych tě nepotrestal“, odpoví učitel. 

„To je dobře“, říká Pepíček, „já jsem totiž neudělal domácí úkol“. 
 
Pepíček sedí na fotbalovém zápase s kamarádem v první řadě. 
„Kde si sehnal lístky?“, ptá se ho kamarád. 
„Od mého bratra“, odpoví Pepíček.  
„A kde je tvůj bratr teď?“, zajímá se kamarád. 
„Doma, hledá lístky na fotbal“. 
 

Maminka: „Pepíčku, co tam děláš?“ 
Pepíček: „Papám vteřinové lepidýlko.“ 

Maminka: „Cože!?!“ 
Pepíček: „Hmmmm mmm mmm m m“ 

Přijde Pepíček domů a povídá: 
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z češtiny!“ 
„Opravdu?“, raduje se maminka. 
„Ne, říkám představ si…“ 

 
„Mami, dneska jsem se jako jediný ve třídě přihlásil“, říká Pepíček. 

„No vidíš, jak jsi šikovný“, chválí ho maminka, „ a na co se pan učitel ptal?“ 
„Kdo to rozbil to okno na chodbě?“ 

 
 

Kyberšikana  
Nevíte, co je to kyberšikana? Možná to víte, ale netušíte, 

že se tomu tak říká. Kyberšikana je vlastně druh šikany, 

který využívá mobilní telefony, emaily, blogy, internet atd.  
Nejobvyklejším projevem kyberšikany je, když někdo 
posílá obtěžující, urážející či útočné maily a SMS. Často 
někdo nahraje nějakou scénu s člověkem, kterého zná  
a vystaví to na internetu. 
Proč jsou někteří šikanováni… ? 
Pachatel je jen těžko polapitelný, slabší nemají  ve zvyku si stěžovat a zveřejňovat tak své 
trápení, že jim někdo ubližuje. 
A co si o kyberšikaně myslím já?  
Samozřejmě bych chtěla hned říct, že jsem proti jakémukoliv ubližování a šikaně. Každý 
by se měl zamyslet nad tím, proč to dělá, co ho k tomu vede, co z toho bude mít a hlavně 
by se měl zamyslet nad sebou, jaký je vlastně on SÁM. Chtěla bych tím taky říct, že když 
je někdo slabší a hloupější než vy, nemusíte na něj být oškliví. Ale bohužel se kyberšikana 
objevuje dost často. A proto si nenechte nic líbit! Jakýkoliv náznak ubližování = 
šikany je dobré hned někomu sdělit, jen se hlavně nebát ,,útočníka“.    
                                                                                                                                      Verča 
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Keltové (seriál na pokračování) 
Jak žili Keltové? 

 
Ahoj děti! Jmenuji se  Sidheag 
a chtěla bych vám vyprávět  
o mém zážitku a něco vám  
o Keltech říct.  
O letních prázdninách jsem 
byla na táboře přijata do 
Keltského kmene. Můj otec je 
náčelník a já jsem zatím jenom 
normální člen kmene. Ale 
věřím, že jednou se dostanu 
výš. 
 
Kdopak byli Keltové? 
Naše kmeny se nachází po ce-
ličké Evropě a střední Evropa 
nese jméno Boiohaemum. - Vím, moc složité slovo .  
 
Jsme národ udatných bojovníků a bojovnic.  
V jádru jsme lid velmi pracovitý, který po sobě nechal značné vynálezy a výrobky. 
Jsme první historicky doložený pojmenovaný kmen na území Čech.  
Náš kmen se nazývá Bójové. A jsme konečně u prvního znamení - v současné době, tedy 
v 21. století, se území Čech také nazývá Bohemia, což pochází z názvu Boiohaeumum 
= Země Bójů. Zanechali jsme tu názvy, např. Isara = Jizera = Rychlá řeka, Gabreta = 
Šumava = Pohoří kozorohů, Askéta = Ještěd = Jasanová hora.  
 
Jsme národ nevelkého vzrůstu, okolo 160 - 170 cm, světlejších vlasů a silnější 
postavy.  

 
Oblečení 
Základ oblečení u mužů se skládal  
z pohodlných kalhot, dlouhé haleny 
sahající až ke kolenům, rukávy jsou 
buď dlouhé nebo krátké, samozřejmě 
dlouhý plášť. K oblečení neodmysli-
telně patří i kožený nebo plátěný 
váček, který obsahuje případné 
pomůcky, jako je nožík, břitva nebo 
případný kousek kovu jako symbol,  
a také soupravu na rozdělání ohně - 
ocílku a pazourek.  
 
Ženská móda je tvořena dlouhým 
lehkým rouchem bez rukávů, které je 
sepnuté na ramenech sponami. Jiný 

druh obleku je sukně s halenou a k tomu patřil ještě plášť, podobně jako u mužů.  
Nejobvyklejší obuví pro nás jsou kožené sandály - opánky. Pro lepší představu - jedná se 
o pruh kůže upevněné řemínky.         –KONEC PRVNÍ ČÁSTI-                Amálka Horáková  



 

14 

Typy na stanování  
 
Chceš si pořádně užít prázdniny se svými kamarády? Máme pro tebe skvělý nápad  - 
STANOVÁNÍ! My  osobně stanujeme moc rády se svými kamarády a věř, že je to vážně 
super zábava. A teď je tu pro tebe pár rad a tipů, jak si stanování užít co nejvíc! 
 
RADA č.1 - vždycky se snaž brát si co nejméně nepotřebných věcí, pokud budeš stanovat 
v přírodě a ne někde, kam si vždycky můžeš pro cokoliv dojít, budeš nejvíce potřebovat 
praktické věci.  

 
RADA č.2 - Pokud budeš v lese, nebo na nějakém 
chráněném území, nikdy nerozdělávej oheň, pokud to 
není dovoleno, mohl bys třeba zapálit les, nebo kdyby 
tě někdo viděl, mohl bys pak dostat pokutu.   
 
RADA č.3 -  Než budeš stanovat, doporučujeme ti 
sepsat si seznam všech věcí, které budeš opravdu 
potřebovat.  
No a s tím ti pomůžeme! Zjistily jsme si mnoho 
informací z knížky „Jak tábořit“, kterou najdeš i 
v knihovně. Je to fakt super pomocná knížka!  

 
URČITĚ NESMÍŠ ZAPOMENOUT NA : 
Stan, spacák, karimatku, nepromokavé oblečení, lehčí batoh, baterku nebo čelovku, 
igelitové sáčky (na odpadky) a hygienické potřeby. Lékárničku a také zápalky (pokud je 
máš dovolené!!!). 
 
CHCEŠ SI TAKÉ NĚCO UVAŘIT? NEBO JEN MLSAT? 
Pokud chceš, zkus přenosný vařič nebo malý lihový vařič, na který se vejde ešus. Budeš 
potřebova: ešusy, plechové hrnečky 
na čaj, vařečku, nůž, příbor, láhve na 
vodu a plastové (lehké) mističky na 
jídlo. 
Samozřejmě budeš potřebovat i jídlo, 
ale musíš dopředu vědět, že v teple 
se může leccos zkazit …  
 
Tak, základní vybavení na stanování 
máme, pomůcky na vaření a jídlo také 
a teď už zbývá jen něco, co si vzít, 
aby byla zábava! 
Mapa (je dobré si vzít mapu místa, 
kde budeš, ale také si ji můžete 
vytvořit třeba pro hledání pokladu), 
kompas (poradí ti, jakým směrem se vydat), píšťalka (pokud by ses náhodou ztratil, dáš 
signál píšťalkou), dalekohled. S kamarády vymyslete, co s sebou, když budete chtít 
vymyslet svoji hru, třeba sportovní bláznivou olympiádu, nebo stezku odvahy ! 
 
No a to je asi ze základní výbavy vše! Teď už stačí vymyslet, kdy a s kým budeš stanovat. 
Můžeš napsat historku ze stanování do Žurnálku, rádi se všichni pobavíme! Tak hezké 
prázdniny!                                                                                      Verča a Terka (i ilustrace)  
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Knižní policie  
 
Vítám Vás u zbrusu nové rubriky s názvem Knižní policie. V každém 
Žurnálku ohodnotím nějakou známou knížku, kterou jsem četla a možná 
Vás budu i inspirovat, co si můžete přečíst.  
 
Tak, jdeme se kouknout, jaká knížka si dnes odnese           nebo naopak  
 
No vida! Máme tu Bajky Barda Beedleho… Tak, koukneme se na tento případ. 
Spisovatelka: J. K. Rowlingová. Počet stran: 123. 
Knížku jsem četla a moc se mi líbil nápad, který paní Rowlingová vymyslela. No a jdeme si 
upřesnit informace o příběhu… Bajky odkázal Albus Brumbál Hermioně a také si je přečetl 
Harry Potter. Právě v nich totiž objevil důležitou informaci, která mu nakonec zachránila 
život v boji proti lordu Voldemortovi.  
V knížce se tedy nachází různé bajky ze života Albuse Brumbála, takže je to takové 
napojení příběhů o kouzelnickém životě v Bradavicích. Určitě ji doporučuji těm, kdo mají 
rádi napínavé a dobrodružné příběhy. Dnešní knížka si zaslouží POCHVALU.   
                                                                                            Verča 
  
 

Jak nejezdit na kolečkových bruslích 
Bylo jedno krásné slunečné odpoledne a já jsem se domluvila s holkama, že si půjdeme 
zabruslit na kolečkových bruslích. Vzala jsem si jen přilbu a všechny ostatní chrániče jsem 
nechala doma. Jelikož jsem tak „šikovná“, tak jsem spadla a hned jsem věděla, že jsem si 
udělala něco s rukou. Přišla jsem domu, řekla jsem to rodičům a jeli jsme do nemocnice. 
Tam jsem šla k panu doktorovi, ten mi řekl, že mám jít na rentgen a tam jsme zjistili, že 
mám zlomenou ruku v zápěstí a že musím jít na operaci. Museli mi srovnat kosti v zápěstí. 
Nejdříve jsem se musela svléknout a potom jsem si vzala takový plášť, který se jmenuje 
andělíček. Pak jsem si musela lehnout na lehátko a tím mě odvezli na operační sál. Pak 
mi dali injekci a potom kanylu - ta strašně bolela, ale přežila jsem to . Po té operaci jsem 
prý říkala strašné nesmysly, říkala jsem, že mi není zima, ale přitom jsem se strašně 
klepala zimou . Já si to ale vůbec nepamatuju . Rodiče si pro mě přijeli po obědě. Jeli 
jsme domů a všechno bylo v pořádku. Jezdím jednou za týden na kontrolní rentgeny, jestli 
se kost nepohnula. 
A z toho mi plyne ponaučení, že 
když budu příště jezdit na kolečko-
vých bruslích, tak si musím vzít 
chrániče!!!!!!!!!!!                        
Ahoj! Vaše zasádrovaná    
                                            Klárka 
 

A to není všechno!!! 
Dva týdny po tom, co mi dali sádru, mi 
ji sundali a musela jsem na operaci 
znovu. Tentokrát mi dávali ke kostem 
dva drátky, aby se kosti nehýbaly… fakt 
super! 
To vám řeknu, za to to nestojí. Bolí to 
jak čert! A proto: 
Jezděte opatrně a s chrániči! Já už si to taky budu pamatovat.    K.                                     
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Zmrzlinové bábovičky na parné léto 
 

Mlsáte rádi jako my? Tak tu máme pro vás něco, co zvládne připravit každý z vás.  
Potřebujete k tomu kelímky od jogurtu, do kterých nalijete čistý bílý jogurt a do něj dáte 
marmelády, které vám doma přebývají. My jsme k výrobě použili marmeládu malinovou, 
meruňkovou s mátou a rakytníkovou. Jogurt s marmeládou pořádně promícháte a dáte 

zmrazit do mrazáku.  
 
Z kelímků pak druhý den vyklopíte  
bábovičky, které můžete pojídat buď 
samotné, nebo si je dozdobit 
ovocem, šlehačkou, čokoládou atd.  
 
Aby se bábovičky dobře vyklopily, 
namočte hadr do teplé vody, 
vyždímejte ho a držte kelímek  
od jogurtu tímto teplým hadrem.  

Jogurt se tak dobře oddělí od kelímku.                                     Dobrou chuť! 
 

Výtvarná soutěž na léto  

Četli jste pozorně článek o Keltech? Jestli ano, tak víte, jak se oblíkali muži a ženy.  
Úkol zní: Namalujte podle popisku ve článku, jak vypadal takový správný Kelt a paní 
Keltová . Také jim dejte jméno. Ne české, anglické ani žádné jiné známé. Vymyslete 
jméno, které by se vám pro ně líbilo. Těšíme se na vaše obrázky a návrhy jmen, které 
odevzdejte v knihovně do 15. září.  
Tři nejhezčí obrázky vybere redakční rada. Odměny budou: 
 1. místo – 6 gelových barevných per 
 2.-3. místo – oříšková čokoláda  
 

Závěrem  
Sedmé číslo e-časopisu Žurnálek z Podještědí vyšlo dne: 23. června 2015 
Na časopise spolupracovali: Adélka Ryšavá, Terka Sedlmajerová, Klárka Marčeková,  
Sára Spalová,  Verča Vavroušková, Shalom a Miriam Raichovy, Amálka Horáková, kluci 
od internetu, Áňa Molhancová a knihovnice Dana Zpěváková. 
 

www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz 
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
http://www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz/
mailto:knihovna@jvpmesto.cz

