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Otíkovo okénko 
Ahoj děti! 
Letní prázdniny jsou už dávno za námi, vy máte za sebou i ty podzimní  
a možná se už začínáte těšit na vánoční pohodu bez školy .  
My vám ale v tomto Žurnálku připomeneme s dětskou redakční radou 

léto. Naši redaktoři navštívili spoustu zajímavých míst a chtějí se s vámi o své dojmy podělit. 
Samozřejmě, že vás čekají i vtípky, kvíz, pokračování seriálu o Keltech nebo soutěž. I v tomto 
čísle máte od každého něco, jak jste zvyklé. 
 
Ještě vás letos čeká jeden Žurnálek, a to v prosinci. Už teď spřádáme plány, co psát. A protože 
vy už ze školy víte, že je vypsaná soutěž „O knihovnický chechtáček“, tak víte, že máte možnost 
do Žurnálku napsat nějaký zajímavý článek, který bude pak odměněn 20 chechtáčky.  
My se tedy budeme těšit na vaše příspěvky. 
 
Přejeme vám s dětskou redakční radou pěkné počtení. 

Váš Otík 
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 Pomáhejme si - anketa
 
Kdy jste naposledy někomu pomohli? 
Simča B.: Včera tetě sbírat ovoce. 
Anička B.: Pomohla jsem Simče s opsáním 
sešitu.  
Honza H.: Minulý týden jsem pomohl mamce 
s nákupem. 
Pavel H.: Včera jsem pomohl doma 
s nádobím.  
Sára S.: Dneska jsem pomohla sestřičce, 
když jí tekla z nosu krev. 

 
Kdy naposledy pomohl někdo vám? 
Simča B.: Anička mi pomohla vymyslet, jak 
poslat kamarádovi knížku.  
Anička B.: Simča mi tak trošku poradila při 
angličtině . 
Pavel H.:  Teta včera, pomohla mi 
s domácím úkolem z matiky. 
Honza H.: Paní učitelka mi vysvětlila zlomky. 
Sára S.: Včera mi pomohla mamka 
s češtinou. 

Zažili jste někdy, že by vám někdo 
svou pomocí skoro nebo úplně 
zachránil život? 
Simča B.: Ne. 
Anička B.: Ne. 
Kluci: Ne. 
Sára S.: Ne. 

 
Myslíte si, že pomáhat si je důležité? 
Simča B.: určitě jo. Protože je nutné 
pomáhat! Pomáhání dělá radost. Kdybychom 
nepomáhali, nikdo by nebyl šťastný.  
„Pomáhání dělá člověka. Kdo nepomáhá, 
není člověk!“ (citát od Simči ) 
Anička B.: Určitě.  
Honza a Pavel H.: Ano. Protože někdy 
pomůžeme my a někdy pomůže někdo nám. 
Sára S.: Ano. Protože u toho pomáhání se 
můžete toho i dost naučit. 

 
Když uděláme dobrý skutek, cítíme se dobře. Když se cítíme dobře, usmíváme se  
a jsme milí na okolí. Když se usmíváme a jsme milí, usmívají se i 
ostatní kolem nás. Když se všichni usmívají – je to prostě krása 
na tom světě!!! 
 
V příštím Žurnálku otiskneme i vaše odpovědi, kdy jste vy někomu pomohli 
nebo kdo pomohl vám. Stanete se třeba inspirací pro ostatní děti . 
Těšíme se na vaše příspěvky.  
 
                              

     Živočichopis: Pes 
                 Ahoj. Už víte, že mám ráda zvířata. Dnes vám budu  
                vyprávět o tom, jak se vyvinul pes.  
                  
               První psi byli vlastně vlci, kteří chodili do lidského  
obydlí lovit dobytek. Když si lidé začali všímat, co se jim  
děje s  dobytkem, začali házet zbytky jídel vlkům. Asi si řekli, že  
bude lepší vlkům házet zbytky, než aby jim vlci brali  
dobytek. Lidé i vlci si na to časem zvykli a postupem času se  

z vlků začali stávat psi domácí. Ale to trvalo hrozně dlouhou 
dobu. 
 
Když už byli na světě psi, tak je lidi začali šlechtit a z jejich 
ras se dá poznat, co většinou dělají: ovčák – hlídá ovce, 
jezevčík - loví jezevce, border kolie - hmm - asi dělá 
bordel  (bané, border znamená vousatá).  
Jo! A hodně ras do hromady je roztomilý voříšek .  

Ahoj Áďa Ryšavá    
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Výlet na Schillerovu  

        vyhlídku  
Ahooj! Tak co, užili jste si prázdniny? Já moc, ale  
teď je smůla, že musíme čekat ještě necelý rok  
na další letní prázdniny . A protože jsem také  
byla na několika výletech, rozhodla jsem se vám  
povědět o místě, které je nově postaveno (tedy zrekonstruováno) a můžete tam jet i na kole! 
 
Mluvím o Schillerově vyhlídce, která se nachází na Zeleném vrchu blízko Cvikova. Jela jsem tam  
s mamkou na kole, cesta tam i zpět je přibližně 22 km dlouhá. Pokud se tam chcete dostat, musíte 
jet směrem na Drnovec a potom do prudkého kopce, který je ukrytý za domy. Takže pokud 
pojedete na kolech, nahoru se vám pojede celkem ztěžka, ale ten výšlap za to bude stát ... Můžete 
vidět celý Cvikov, Hvozd, nebo Ještěd. Vyhlídka je opravdu krásná a je super, že ji někdo opravil 
a hlavně upravil cestu nahoru. Dříve tam totiž bylo jen zábradlí a lavička. Nedaleko jsou i skály, 

kterými procházejí tunýlky a občas se i spojí, takže takové malé bludiště.  No a pokud znáte 
geocaching, určitě vás potěší, že v blízkosti se jedna „keška“ nachází. S mým strejdou jsme hledali 
kešky minulé prázdniny a věřte mi, je to opravdu zábava, ale o tom třeba někdy jindy.  
Tak, určitě se na vyhlídku vydejte a nezapomeňte, že už jen 8 měsíců a jsou tu zase prázdniny!!! 

Tak ahooj!                                                                               Verča Vavroušková 

  

Proč žijí žraloci ve slané vodě? Protože v pepřové by slzeli.  
 
Malý Petřík se ptá své maminky, proč má tak velké břicho? „Čekám tvou sestřičku.“ Odpoví 

maminka. Přijdou na nádraží a Petříkovi padne do oka břichatý pán a tak neváhá a běží se 
zeptat, co že to pán čeká? „Čekám na vlak.“ Řekne pán Petříkovi, který ho pohotově 

poprosí: „A kdyby z toho bylo nakonec jízdní kolo, dal byste mi ho?“  
 

„Tati je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“, ptá se malý Honzík. „Jistě Honzíku, už jsi 
snad viděl králíka s brýlemi?“ 
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  Prázdniny  
 ve Špindlu 
Ahoj všichni!  
O letních prázdninách jsem byla  
ve Špindlerově mlýně a proč vám neříct, 
co jsem tam zažila? 
  
Byli jsme ubytovaní v hotelu Grant  
v centru města. Hned druhý den jsme 
byli na Medvědíně, nahoru jsme jeli 
lanovkou a dolů jsme šli pěšky! Nahoře 
to bylo moc krásné a bylo tam hřišťátko s prolézačkami, ze kterých bylo vždycky utvořeno písmeno 
a vyšlo z toho slovo Medvědín. 
 
Ve středu jsme měli jít na Sněžku, ale sešlo z toho, protože já se jmenuju Klára a ten den (12.8.) 
jsem měla svátek. Rodiče mi dali dárek, že na Sněžku nemusíme jít, a proto jsme se šli podívat 

jenom na vodopády asi 9km.  
 
Ve čtvrtek jsme byli v aquaparku, kde to bylo moc dobré. 
Byl tam zelený tobogán, vířivky, páry a také umyvadlo, ze 
kterého tekla ledová tříšť, a když jste vylezli z té páry 
nebo vířivky, tak jste se mohli ochladit!  
 
Na horách je hezky. Vyražte také někam na výlet na hory  
a napište nám o tom, co zajímavého jste tam zažili nebo 
viděli. Tak ahoj! 

Klárka Marčeková 
 

 

 

Komáří vížka 
Ahoj všichni. Ráda bych vás seznámila s místem, které jsem 
navštívila o prázdninách, a moc se mi líbilo!  
 
Řeč je o Komáří vížce nedaleko Teplic, ve městě Krupka, 
přesněji v městské části Bohosudov. Komáří vížka je kopec, 

nebo spíše hůrka, vysoká 808 
metrů nad mořem, na kterou 
vede nejdelší sedačková 
lanovka ve střední Evropě, 
dlouhá 2348m.  
Můžete se 15 minut kochat krásnou přírodou a chaloupkami pod 
vámi. Nahoře je obchod se suvenýry, speciálně s nerosty a polo-
drahokamy. Pokud je hezké počasí, uvidíte České středohoří  
a Krkonoše. Můžete se tu také ubytovat a pak chodit na túry. 
 
Dolů se opět dostanete lanovkou, nebo si můžete půjčit koloběžky, 
což jsem nezkoušela, ale musí to být vážně super! 
Na Komáří vížku se určitě někdy jeďte podívat, protože aspoň podle 
mě - lanovka je vždycky super, a není to ani moc daleko. Mějte se 
moc hezky, těším se na vás zase příště.  

Terka Sedlmajerová 
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      Europeade ve Švédsku 
V létě 2015 jsme byli na festivalu Europeade ve Švédsku. Europeade je festival, na kterém se 
scházejí taneční a hudební skupiny z celé Evropy. 
Naše skupina Patašpička tam byla taky a moc se jí tam 
líbilo. 
 
První den: jsme dojeli k Baltskému moři, tam jsme 
přestoupili na trajekt Stenaline a jeli jsme čtyři hodiny  
do přístavu Trelleborg. Odtud jsme pokračovali do Hel-
singborgu, kde jsme se ubytovali v pěkném školním 
areálu. Dostali jsme nafukovací matrace (které se občas 
v noci vyfoukly ) . 
Druhý den: budíček v sedm hodin, dál snídaně, taneční 
zkouška, první taneční představení ve 12 hodin na 
schodech mariánského kostela. Po obědě další 
vystoupení a tam jsme vybrali do klobouku peníze na 
zmrzlinu pro všechny. Odpoledne jsme se ještě učili na 
hlavním pódiu lotyšskou pipipolku a skotský lidový 

tanec. Po večeři jsme si 
ještě dlouho hráli na 
školním hřišti. 
Třetí den: po snídani jsme opět zkoušeli a pak jsme šli k moři, kde 
jsme se koupali s viděli jsme pobřeží Dánska. Pak rychle do krojů a 
šli jsme ve slavnostním průvodu skrz celé město. Cestou se hrálo, 
tančilo, lidé nám mávali a byla sranda.  
Čtvrtý den: nás čekalo vystoupení na hlavním pódiu festivalu. Tento 
den tu byla přehlídka dětských souborů. Přes drobné chybičky se 
nám představení povedlo a povzbudili jsme i druhý český soubor, 
který zde vystupoval a půjčili jsme jim i naši vlajku. Odpoledne jsme 
jeli do místního skanzenu, kam byly přestěhovány staré lidové 
stavby, které musely ustoupit nové zástavbě v Helsingborgu. Viděli 

jsme zde staré statky, domácí zvířata, zeleninové i květinové zahrady. 
Pátý den: jsme šli na ekumenickou bohoslužbu, kde 
během mše zpívaly soubory z nejrůznějších zemí (i 
z Česka). Po obědě jsme vyrazili do rezervace Kulaberg. 
Naše skupina navštívila nejdříve maják a pak jsme šli 
k jeskyni, která byla obydlená již v pravěkuTady jsme se 
zase koupali a nakonec jsme si udělali výletní okruh 
rezervací.  
Šestý den: jsme po snídani uklízeli a balili si věci. 
Patašpička s Lusatií Consort mířili do Čech a já s mou 
rodinou jsme zůstali ještě týden ve Švédsku. Ale o tom 
mohu vyprávět někdy jindy..... 

Sára Spalová 

 
Najdi ve větách křestní jména 

To máš za to!  
Ségra ví takové věci, o který brácha neví.  
Zde, na tomto stole, vidíme štětec.  
Hon za pokladem.  
Jejda, na stole doma jsem nechala žakovskou knížku, omlouvám se, paní učitelko!  

                                                                            Připravila Klárka Marčeková 

To uprostřed obrázku je medúza.  
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Skalní hrad a rozhledna Sloup 
v Čechách 
Ahoj, opět vás moc ráda vítám 
po létě, a jsem ráda, že si právě 
čtete můj článek.  
Budu psát o skalním hradě  
a rozhledně ve Sloupu v Če-
chách.  
Tahle dvě krásná místa jsem 
navštívila v největších parnech 
prázdnin, ale i přesto jsem si to 
moc užila!  
Do Sloupu se od nás, 
z Jablonného, autem dostanete 
asi za 20 min, což je vážně 
chvilka.  Samotný hrad, jak už 
název napovídá, je na skále, ale 
taky ve skále. Jeho chodbičky  
a různě místnosti jsou totiž vytesány, nebo spíš vykutány do samotné skály, to ale musela být 
fuška, kopat to jen krumpáčem, co?   
Úplně tam na vás dýchá ta doba, navíc, v době když jsem tam byla já, a to v hrozných teplech, je 
tam vážně krásný chládek. Můžete se projít po celém hradě, ale i po skále, kde je hrad postaven  
a vykopán. Uvidíte tak krásy okolí, ale i nedávno postavenou rozhlednu, o které vám taky něco 
povím.  
Jako já se nelekněte, že tam nahoře někdo stojí a vypadá, jako kdyby chtěl skočit dolů ! Je tam 
totiž socha poustevníka, který si vyhlíží do krajiny. A nezapomeňte se podívat na schody, které 
„hrály“ v pohádce S čerty nejsou žerty. Jsou to přesně ty schody, po kterých se chodilo  
do pekla, těsně mezi skálami.  
A teď o rozhledně. Z hradu na ní dojdete pěšky za pár minut, všude jsou ukazatele, navíc je to 

stejná cesta, jako když jdete do Samuelovy jeskyně, kde jsme ostatně také 
byli, ale o tom až někdy jindy. Akorát je to trošku makačka vyškrábat se 
nahoru, cesta je totiž v lese, s kořeny a tak… 
Námaha ale stojí za to, po dalším pracném výšlapu schodů, kterých je nevím 
kolik, protože jsem je nespočítala, a proč, to se dozvíte. Nahoře je vidět 
spousta kopců, je tam i tabulka, kde jsou i jejich názvy a nadmořská výška, 
takže se aspoň něco dozvíte.  
To nejlepší, nebo možná, pro někoho nejstrašidelnější a nejhorší na konec! 
Rozhledna docela pruží, a proto se mírně kýve, když jste nahoře, není to 
úplně nejpříjemnější pocit. Tedy aspoň mě se to moc nelíbilo, kývat se ze 
strany na stranu . Ale rozhodně si nemyslete, že spadnete, je to vážně jen 
malinko, někdo to možná ani nezaznamená. Je to ale docela legrace  
a hlavně dobrodružství, které mám ráda!  
Tak doufám, že jsem někoho nevyděsila tak, že se rozhodl tam nechodit :-D.  
Až nebudete vědět kam na výlet, rozhodně do Sloupu v Čechách.  

Mějte se moc krásně!  
Terka Sedlmajerová 

 
 

Najdi ve větách názvy okolních měst 
Matika mi nejde, ale tělocvik ovšem miluju!   
Nevím, jestli bere candát na žížalu nebo na kuličky. 
Co upeče mamka, to je všechno výborné. 
Doktoři Jeroným Chrast a Valerián Dlask jsou znalci pyramid. 
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Keltové II. (seriál na pokračování) 
Sídla Keltů 

Pro naše sídla si většinou vybíráme místa 
již osídlená, především úrodná místa, kde 
můžeme hospodařit. Osidlujeme většinu 
území současné České republiky. Naše 
osady se rozdělují na dva druhy.  
Na: sídliště neopevněná (nehrazená)  
a sídliště opevněná. 
Oppidum se skládá ze vstupní brány, 
obytných domů,nebo - li polozemnic, pan-
ského domu, dílen, zásobních jam, studny 
a toto vše je chráněno palisádou (obranný  
i ochranný plot).  

 
Jídlo a pití 
Náš jídelní lístek se skládá z podobných  
přírodních materiálů, které znáte i vy. 
Takže jídelníček mohl být pestrý, ale i chudý. K základním jídlům patří obilné placky, nekvašený 
chléb, kaše z obilnin a luštěnin nebo polévky. Na polích pěstujeme z obilí pšenici jednozrnku, 
dvouzrnku, proso, ječmen, oves a žito.   
Doma chováme skot - krávy, ovce, kozy, prasata, husy a slepice. A můžeme k tomu přidat i další 
výrobky, které pochází z našeho chovu - med, tvaroh, máslo, sýr, apod. A z lovené zvěře si 
můžeme nabídnout jelení, srnčí, kančí, kachní nebo z řeky šťavnatou rabyšku - jak by řekl Gloom 
. Asi vás nepřekvapím, ale nejčastěji pijeme vodu, jindy pivo (naše je z chmele...), ovocné víno 

vyrobeno z lesních plodů a ovoce, medovinu a nesmím zapomenout na mléko.  

 
Amálka Horáková 

 

 
Pepíček přiletí domů a volá: „Mami, mami, koupíš mi kolo?“ „Ne, je to moc drahé!“ „Ach jo,  
a nechceš si se mnou hrát aspoň na maminku a na tatínka?“ dál žadoní kluk. „To bychom 
mohli.“ souhlasí matka. „Tak se obleč, jdeme koupit malému kolo!“  

 
„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už nemám.“ posteskne si stařec.  
„To je dobře, tak mi tady na chvíli, prosím tě, podrž čokoládu.“  
 
 „Babičko, ty tvoje brýle zvětšují nebo zmenšují?“ ptá se Adélka. „Zvětšují, Adélko.“ „Tak si je, babi, 
prosím na chvíli sundej a ukroj mi kus dortu.“  
 
 „Slávku, co jsi koupil mamince k narozeninám?“ ptá se spolužák svého kamaráda. „Fotbalový 
míč.“ „To je dobrej dárek, ale tvoje máma přece nehraje fotbal?“ „To ne, ale ona mi taky k naro-
zeninám dává knížky!“  
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Před-vánoční recept 
Ahoj všichni! 
I když je teprve listopad, možná vám už přišly myšlenky na 
Vánoce. Nám také přišly a neodháníme je. Angličané dokonce 
začínají už v říjnu s přípravami vánočního dortu (Christmas 
cake)!   
 
      Anglický „Christmas cake“ není jen tak ledajaký dort, je 
složený hlavně ze sušeného ovoce, kandovaného ovoce  
a spousty ořechů. Je to taková nálož všech dobrot dohromady, 
která se peče tři hodiny!  
Pozor, to ale není všechno, od října do prosince se dort doslova 
prolívá alkoholem. Jakým? Brandy nebo sherry a někdy whisky, 
případně i rumem . 
     Špejlí se napíchají otvůrečky, asi devět na celém povrchu 
dortu a pak se do nich jednou za čtrnáct dní „vlévá“ vybraný 
alkohol. Poslední týden před Vánocemi se dort už alkoholem 
neživí (tak tomu říkají Angličani „ feed the cake“) protože povrch 
dortu už musí být suchý, připravený na „icing“.  
 
      „Icing“ je vlastně cukrová bílá hmota, kterou můžete rozválet. 
Ale nejdříve se povrch dortu pomaže meruňkovou marmeládou, 
slouží jako lepidlo.  Potom se rozválí pravý marcipán, kterým se 
pokryje celý dort včetně stran. A pak přichází na řadu bílá cukrová 
hmota neboli „ icing“, která se položí na marcipán. Takže vznikne 
dvojitá vrstva na vrchu bílá a pod ní žlutá. 
       Na závěr se ze zbytku „icingu“ vytvaruje dekorace. Angličani 
vytvarují a obarví na zelenou barvu lístky cesmíny s červenými 
plody, kuličkami obarvenými červeně. Také se může obvod dortu ovázat stuhou v barvách 
symbolizujících vánoce (červená, zelená nebo i zlatá). 
                      
Tento dort je chuťově velmi vyrovnaný. Uvnitř není slazený cukrem, jen velkým množstvím 
sušeného ovoce (rozinky, švestky, meruňky citrusové kandované ovoce) a vybraného alkoholu, ale 
„icing“ s mandlově sladkou chutí vše „dožene“. Nám osobně velmi chutná.  

                          Shalom a Miriam Raichovy  
 

                    

 

Víte co se stane s krávou po pěti letech života ??? ………… Bude jí šest. 
 

Je to velké, červené a hranaté. Co je to? …………….  Malá zelená kočka.  
 

Sedí bagr na botě a šije noviny. Příjde k němu želva a ptá se: "Kolik je 
hodin?" Bagr koukne na teploměr: "3:2 vyhráli naši."  
 

První: "Kam jdeš?" Druhý: "Ale nikam." První: "Tak běž tudy, to je blíž."  
 

Sedlák přijímá nového kočího a ptá se: „Rozumíte koním?“ „A proč, 
něco snad říkali?“ 
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          Od října 2015 do června 2016 se můžete soutěžit: 

O knihovnický chechtáček 
Soutěž je určena dětem školou povinným, které jsou přihlášeny 
do knihovny. Během roku všichni čtenáři sbírají chechtáčky . 

 
 

První vyhodnocení nejlepších sběračů proběhne v prosinci 2015, druhé 

začátkem června 2016. Každý čtenář dostane odměnu podle počtu 

nasbíraných chechtáčků .  

Chechtáčky  se získávají za: 

za výpůjčku knih v jednom dni       1                                                                        

za účast v soutěžích a akcích knihovny                          1 - 10 

za přivedení nového čtenáře                          5 

za účast v soutěži „Jak je to s králem“                                20 

za pomoc v knihovně                                1 - 5  

za dodání příspěvku do našeho e-časopisu Žurnálek  

     z Podještědí (1 příspěvek za pololetí)                               20                   

za 1 vlastní báseň (4 řádky- 2. a 3. třída, 8 řádků 4. a 5. třída)  

     do básničkové soutěže                                      20 

za účast v soutěži „Tvoříme komiks“                        15                  

za písemnou zprávu o přečtené knížce (může být i obrázkem)       1 - 10 

za obrázek na A3 čtvrtku na téma „Můj oblíbený knižní hrdina (hrdinové)“   20 

za celostránkové povídání na téma „Můj oblíbený knižní hrdina (hrdinové)“ 20 

za 15 minutové povídání o přečtené knížce na společném čtení pro děti  15 

 

Za pozdě vrácené nebo poškozené výpůjčky se chechtáčky odebírají  

 

Na akce vyhlášené v průběhu roku bude bodování sděleno dodatečně. 

Jmenný arch se zaznamenanými chechtáčky  bude u knihovnice. 

 

Povinností každého čtenáře je upozorňovat knihovnici, 

aby mu nezapomněla chechtáčky  připisovat! 
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 Velká komiksová soutěž  
Pro děti 1. stupně ZŠ od 1. října 2015 do 29. dubna 2016 

        Víte, co je to komiks? Máte veselý příběh? Malujete rádi?     
Namalujte váš vtipný příběh. Příběh musí mít aspoň 5 bublin. Snažte se příběh čitelně 
napsat a pěkně namalovat. Příběh nakreslete na papír o rozměru A4. Připište k němu  
své jméno a třídu. Vaše výtvory budou vystaveny v knihovně. Své komiksy odevzdávejte 
do 30. dubna 2016. Čtenáři dostanou 15 bodů do celoroční soutěže. Tři nejhezčí komiksy 
budou odměněny.  

                                                 

Můj oblíbený knižní hrdina (hrdinové) 
Literární a výtvarná soutěž vypsána pro děti 1. a 2. stupně ZŠ     

od 1. října 2015 do 29. dubna 2016 
Úkol: 
Vyberte si knížku, ve které vystupuje „bytost“, kterou máte moc rádi. Může to být zvíře, 
člověk, pohádková bytost, smyšlený tvor … 

 
Literární část: 
Na A 4 list napište název knihy, kde váš hrdina vystupuje, jméno spisovatele, který knihu 
napsal, a minimálně deseti větami popište, proč máte tohoto hrdinu rádi (např. co provedl 
veselého nebo neobyčejného, jakou má povahu a tak dále). 
Výtvarná část: 
Namalujte tohoto svého hrdinu na velkou čtvrtku (rozměr A3). 
K bytosti napište, její jméno, jak se jmenuje kniha, ve které váš hrdina vystupuje a kdo 
knihu napsal. Pod to napište, proč máte tohoto hrdinu rádi, (např. co provedl veselého 
nebo neobyčejného, jakou má povahu a tak dále). 
Minimálně tři nejhezčí výkresy a literární práce budou odměněny cenami! Čtenáři 
knihovny dostanou za výkres 20 bodů. 
Práce budou po ukončení soutěže zdobit dětské oddělení knihovny. 

 

Velká básničková soutěž 
pro děti 1. i 2. stupně ZŠ od 1. října do 15. prosince 2015 

Úkol: 
- složit básničku na jakékoliv téma 
- vlastnoručně přepsat básničku na pěkný papír, možno ozdobit obrázkem 
- přinést básničku do knihovny 

 
Rozsah básní:  
2. a 3. třída:  4 řádky básničky    (1 sloka) 
4. a 5. třída:  8 řádků básničky    (2 sloky) 
6. - 9. třída:  12 řádků básničky (3 sloky) 
 
Z Vašich básní bude na závěr soutěže vytvořena „Sbírka básní dětí ze ZŠ 
z Jablonného“, kterou si budete moci vypůjčit v knihovně . Tři nejlepší básníci budou  
oceněni odměnami. Za básničku předanou do soutěže do 15. prosince dostane její tvůrce 
20 bodů (za 1 i 10 básní) do soutěže „O knihovnický chechtáček“. Ze soutěže budou 
vyřazeny básničky napsané na PC, neslušné a básničky opsané od jiných autorů.  
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Sběr podzimních plodů 
                  Vyzýváme děti (i dospělé) ke sběru podzimních plodů Kaštany a žaludy můžete     
                    stále nosit přímo do knihovny, a to v jakémkoliv množství.  
                    Za hladovou zvěř předem děkují knihovna a myslivecké sdružení Hubert. 
 
 

Knižní policie  
Dnes se podíváme na zoubek knížce popisující cirkusáckou rodinku. Tak jdeme na to! 

Knížka se přesně jmenuje Cirkus Chauve, aneb ze života jedné klaunské 

rodinky, napsal ji klaun Jiří Bilbo Reidinger a komiksové ilustrace 

nakreslila Dora Dutková.  

Knížka jako taková se alespoň mně četla docela pomalu. Bude to asi ale 

tím, že knížka je celá napsaná a ilustrovaná jen ve 3 barvách, a to mě trochu 

rušilo. Nejlepší na ní jsou jména postav. Táta Bilbo, máma Josefína Bilbová, 

dcery Bárbila a Pávbila, blechy Svěďbila a Násobila, kachna Bilboa... je jich 

vážně spousta. Popisují jejich veselý cirkusácký život, vystoupení a 

představení. Je taky fajn, že si můžete o autorech na konci přečíst takový 

jejich životopis v kostce.  Knížka je docela dobrá, ale já znám  i lepší, tak co 

s ní? Kdyby byl třeba palec napůl nebo tak ... 

Cirkus Chauve dostane palec NAHORU, ale jen o fous! Pokud chcete, přečtěte si tuhle         

knížku, možná právě ona bude vaše nejoblíbenější.                                                                       

Tak zase příště. A nezapomínejte číst!                                                              Terka Sedlmajerová 

Soutěž – skryté názvy zvířat  
Podařilo se vám správně najít schovaná jména a města v testech na str. 6 a 7? 
Máme pro vás úkol. Napište 5 vět, ve kterých se budou skrývat názvy zvířat.  
Nejfikanější a nejvíc schovaná zvířata ve větách odměníme – pět nejoriginálnějších autorů  
dostane sáčky s bonbóny. 
Vaše skrývačky pak budou otištěny v prosincovém Žurnálku.  
 

Závěrem  
Osmé číslo e-časopisu Žurnálek z Podještědí vyšlo dne: 11.11.2015. 
Na časopise spolupracovaly: Terka Sedlmajerová (+foto na str.2), Verča Vavroušková, 
Sára Spalová, Klárka Marčeková, Shalom a Miriam Raichovy, Amálka Horáková a 
knihovnice Dana Zpěváková (+foto na str.2). 
 

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: Zavřeno  12.30 – 15.30   
Pátek:          Zavřeno  

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

