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Otíkovo okénko 

Milé děti. 

Vychází první letošní Žurnálek. Je to číslo 
prázdninové a najdete v něm spoustu zajímavostí,  
ve kterých se objevujete i vy, děti. 
 

V knihovně se opět poslední čtyři měsíce soutěžilo, a tak můžete nalistovat výsledky velké 
třídní soutěže o dort. Objevíte fotky vítězů, ale i spoustu vašich obrázků a básniček a nebude 
chybět několik fotek z akcí knihovny. 
 

Máte plány, kam byste rády na prázdniny? Já vím, že máte. Vždyť jste na toto téma 
vytvářely další obrázky a sepisovaly zajímavosti z těchto míst. I na toto v Žurnálku dojde. 

 
Přeji vám pěkné počtení. A když během léta narazíte na něco zajímavého, nezapomeňte si 

to poznamenat a poslat pak příspěvek do Žurnálku. Na podzim se tak budeme moci vrátit díky 
vašim článkům do teplého léta. 

 
Přeji vám krásné léto plné pohody a ať vám ty nádherné dny vůbec neutíkají. Vychutnávejte 

si je jako já toho nanuka na úvodní stránce. Všimly jste si ho? Byl čokoládovo-kokosový a byl 
mňamózní. Možná stejně mňamózní, jako budou vaše prázdniny. 

 
Vzhůru do léta za krásnými zážitky!!! 
                 váš ptáček Otík 
 
 

Str. 2  Otíkovo okénko  

Str. 3  Děti na cestách 

Str. 4 – 5 Výběr básniček z výtvarně – literární  

                   soutěže „Co je pro mě radost“ 

Str. 6  Hádanky o zvířátkách a všem možném 

Str. 7  Hádanky a fotky z akcí knihovny 

Str. 8 – 9 Výsledky velké třídní soutěže  

o dort + fotografie 

Str. 10 – 13  Výběr obrázků z výtvarně – literární  

  soutěže „Co je pro mě radost“ 

Str. 14 – 15  Vybrané práce ze soutěže  „Mé vysněné prázdniny“ 

Str. 16     Pár fotek z akcí a závěr 



3 
 

 
 

Disneyland je ve Francii.  
Jedná se o kouzelné a pohádkové 
místo. Jsou tam pohádkové bytosti  
a moc pěkné dětské atrakce.  
 
Byla jsem tam s mou rodinkou. 
Potkali jsem tam Popelku, Pinochia, 
Růženku, piráty z Karibiku, Tar-
sana, Alenku v Říši divů a vyfotili 
jsme se s Mickey Mausem.  
 
Den se tam zakončí velkým 
ohňostrojem a osvícením celého 
zámku. 

 Laura Miku, 3.A 
 
 

 
Byla jsem s maminkou minulý rok v Londýně a tam mi maminka 
koupila plyšového pejska v obchodě Harrods. Bylo tam krásné 
obrovské oddělení s hračkami. 
 
Hrozně tam pršelo. Byla jsem na nádraží Paddington Station  
a se mnou tam šel speciální host, plyšový medvídek Paddington, 
kterého jsem dostala k Vánocům.  
 
Byl moc rád, že se zase podíval na místa, kde poprvé spatřil 
Londýn. 
 
 

Kolik pater má londýnský autobus?  
1) 2 patra, 2)  3 patra, 3) 1 patro 

 

Proč v Londýně všichni chodí do práce včas? Protože jim přímo v centru stojí obrovské hodiny. 
 

Zuzka Radfordová, 2.B 
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Kočka Micinka 
U babičky máme kotě, říkáme jí Micinka. 
Tiše spinká v malé botě, protože je malinká. 
Bystrá očka, čtyři tlapky,  
na nich ostré malé drápky.   
Myši honí sem a tam, 
tuhle kočku pro radost já mám. 
Verča Varvařovská, 3.8 
 

 

Moje kočička 
Moje milá kočička jmenuje se Kulička. 
Každé ráno vstávám a baštu jí dávám. 
Ona za mou lásku vrací mi to tak, 
že se se mnou mazlí a dává mi pac. 
Nedám já ji za nic, ani za největší peníz. 
Miluji ji natolik, aby šťastná byla, 
je to moje kamarádka a já jsem za to vděčná. 
Jana Tothová, 3.B 

 

         Můj křeček 
      Dostala jsem křečka, 
        je větší než tečka, 
     má malá černá očička 
   a jí slunečnicová zrníčka. 

 
  Jmenuje se Rohlík, 
  má nosánek jak knoflík, 
  je celičký bílý 
  a je strašně roztomilý. 
 
  Mám ho moc ráda 
  jako svého kamaráda, 
  bydlí v malé kleci 
  u nás za zelenou pecí. 
   
  Alžběta Válková 2.B 
  (na fotce je skutečný křeček Rohlík) 
 

 
 

Radost 

Dostali jsme úkol veliký napsat co nás těší. 
Hráli jsme si žolíky, matka to moc řeší. 
Nejraději já mám koně, 
to je moje potěšení. 
Chtěla jsem je i v domě,   
bohužel to pro mě není.  
Jezdíme na Mini farmu, 
mají tam osm koní, 
uklidňují duši moji, 
já mám radost z koní. 

                               Klárka Skibinská, 3.B 
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Radost 
Raduje se moje tetička, že mi v žákovské přibyla jednička. 
Čeká jí však překvapení 
Jediná tam asi není. 
Mám jí také z chování  
To jí hrůzu nahání. 
David Gyngo, 3.B 

 
 

Radost  

Já mám velkou starost, co je pro mě radost. 
Radost, to je vše, co mám. 
S touto básní to vnímám. 
Jistě je to můj domov, 
brácha, naši, pes Leo.  
Užívám si pohody, 
bojím se jen nehody. 
Přejme si jen spoustu zdraví, 
pro nás všechny, co jsme tady. 
Kuba Marušák, 3.B 
 

 
              Radost 

Když si maluju, tak se raduju.  
        Za každého počasí 
       Vyrábím si, maluji si. 
     Bára Procházková, 3.B 
 
 
 
 

                                                                      
 
                                                    Radost  

   Radost je věc, kterou máme všichni rádi. 
            Třeba když pec peče perníčky 
             a my je potom všichni sníme.  
    A když svítí sluníčko, ohřejem se maličko. 
      Pak skočíme do bazénu, vylezeme ven, 
             celí zmrzlí a lehneme si sem. 

         Nela Rabatinová, Dominika Klodnerová, Ema Sochůrková, Michal Jech, 4.B 
 

                                          
                              Radost 
Nejlepší radost nám dělá, když přátelství prožíváme, 
              když chodíme ven a užíváme si smích. 
                               To je velká radost. 

                 Radost je štěstí, co prožíváme s přáteli. 
Adélka Němcová, Sebastian Toman, Tomáš Chládek, Tomáš 
Poupa, Lucie Přikrylová, 4.B 
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O mně a kamarádovi 
Mám nového kamaráda,  
volný čas s ním trávím ráda,  
hrajeme si pro radost, 
štěstí máme dost. 

 
S kamarádem na dvorku  
posedávám v altánku.  
Kamaráde, hleď, kolik mám prstů  
– no přec pět. 
Anežka Hlávková, 3.B 

 
 
 
 
 
 
 

 
Přiletěl obrázek, poseděl, 
složil se, rozložil a odletěl. 
 
Chodí ven každý den 
a přece je doma.          
 
Proč kohout zamhouří oči, když kokrhá? 
 
Co mívá jen kočka a žádné jiné zvíře na 
světě ne? 
 
Víte, co má rak vpředu a štír vzadu? 
 

Proč má čáp zvednutou jednu nohu?  
 
Jménem je příbuzné s hříbky, ale je 
jinačí. 
Pustí se do otýpky, po ovsu skotačí. 
 
I když nemá žvýkačku, ustavičně žvýká. 
Maminku má rohačku a tatínka býka. 
 
Mečí a taky ne, trká i netrká. 
Nohy má dřevěné, pase se po lukách. 
A kdo chce, ten ať se diví, řeže se na ní  
i dříví.

 
(Odpovědi: 
Motýl, hlemýžď, aby slepice věděly, že to umí nazpaměť, koťata, R, kdyby měl zvednuté obě, 
tak by spadl, hříbě, tele, koza – zvíře a koza na řezání dřeva.) 
 
 
 

 
 
 

          Do čeho se nedá vyvrtat díra? 
 
                       Jde to vodou, nešplouchá to, kam to stoupne, zmizí bláto. 
                       Jde to lesem, nešustí to, co mokrého, usuší to. 
 

                                Které zrcadlo na jaře roztaje? 
 
Co máme rádi a přece se na něj mračíme?              
 
(Odpovědi: do vody, sluneční paprsek, led, slunce.) 
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Na vysokém stonku z luk 
obláček si nesl kluk.         

Foukl trochu, foukl víc a z obláčku není nic.  Co je to?      
 
       Neseje se ani nesází a přece všude roste.  

Co pálí bez ohně? 
 
Které zvíře pije nejdražší nápoj na světě? 
 

Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je nejchytřejší?“ 
„Vlaštovka“, odpoví Pepíček. 
„Proč zrovna vlaštovka?“, zeptá se učitelka. 
„Protože v září, na začátku školního roku, odlétá“. 

 
 
(Odpovědi: pampeliška, tráva, kopřiva, blecha nebo klíště nebo komár – pijí krev.) 
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Od února do května probíhala velká soutěž o dort pro třídy i jednotlivce. Do soutěže se 
zapojilo 57 čtenářů knihovny a přes 40 nečtenářů. 
Děti sbíraly body za vypůjčené knížky, odevzdané soutěže, zveřejněné příspěvky v Žurnálku, 
za obrázky, básničky atd.  

 

 

     Dohromady děti z 3. B nasbíraly 1660 bodů, přičemž nejvíc bodů ze třídy 
nasbírala Lucka Jemelková (180 bodů). 170 bodů nasbíraly pak tyto děti: 
Klárka Skibinská (3.B), Laura Mikudíková (3.A) a Johan Valenta s Adélou 
Němcovou ze 4.B. Třída 4. B s paní učitelkou Ivou Žmudovou obsadily 
v soutěži druhé místo s 1010 body. Nicméně – z této třídy zase pochází 
absolutní vítězka Nela z řad jednotlivců, která nasbírala 220 bodů. 
     Z dalších ročníků byli pak vybráni žáci s nejvyšším počtem bodů a ti byli také 
odměněni. Jako jediná prvňačka byla odměněna Pavlínka Volenská, která 
nasbírala 120 bodů. Byli odměněni i druháčci, a to Honzík Jílek, Vanda 
Ryklová a Zuzanka Radfordová. A závěrem - Adélka Čermáková se stala 

páťačkou, která nasbírala 
z obou pátých tříd nejvíc bodů, 
a tak také dostala 
zaslouženou odměnu. 
     Dort a odměny se 
předávaly ve středu 26. 
června a s tiskem Žurnálku se 
čekalo na tento den, aby 
v něm mohla být jak fotka 
dortu pro vítěznou třídu, tak  
i překvapení čtenáři, kteří dva 
dny před vysvědčením dostali 
malá vysvědčení z knihovny. 
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Výherkyně Lucka a Klárka ze 3.B 

Radost 3.B nezná mezí . 
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***** Pět hvězdiček Rozárce za to, že 
jí takováto práce přináší radost. 
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Letadlem k moři 
Mám velký sen, a to letět letadlem k moři. Jednou se mi zdálo, že 
si balím kufr. Dávám do něj plavky, ručník a krém. Sedám si do 
letadla, je to krásný pocit. Letuška říká: „Připravte si pásy, 
startujeme!“ Letím mezi mraky a přistávám v Řecku. Je tu 
krásně, slunce svítí, moře je teplé, plavu a jsem šťastný.  
Škoda, že je to zatím jenom sen. 
                                                                        David Gyngo, 3.B 
 

Moje vysněné prázdniny by byly, kdybych jela na taneční 
tábor a tam bychom tancovali. Jela bych tam s dvěma 
nejlepšími kamarádkami. Ještě bych chtěla letět do Itálie 
k moři. Jela bych tam s rodinou. Pořád bychom si to tam 
užívali. Pak bych se ráda podívala na měsíc. Letěla bych 
tam raketou. Ve vesmíru bych se vznášela. Když bych 
byla na tom měsíci, tak bych tam dala naší českou vlajku. 

Letěla bych tam s rodinou, kamarádkami a s mým domácím mazlíčkem. A tohle by byly moje 
vysněné prázdniny.                                                                                 

Vanesa Rejchrtová, 3.B 
 
Přála bych si, abych letěla do Anglie a abychom bydleli v hotelu. 
Ještě bych chtěla jet na Moravu pod stan. Pak bych chtěla jet do 
Prahy do Národního muzea. Byla bych ráda, kdybych jela do kina. 
A chtěla bych, aby u mě přespala kámoška. Moc bych si přála letět 
do Paříže a vidět Eiffelovku. Ráda bych chtěla také vyrazit do 

bazénu. Pak bych chtěla jezdit na kole, vyjela bych s Honzou na kopec. A nakonec bych 
chtěla napsat čtenářský deník. 

Zuzana Kundriková, 3.B 
 
 
O prázdninách bych chtěl mít psa. Jezdili bychom s ním na výlety. 
Chtěl bych, aby svítilo sluníčko. Aby se napustil bazén. S bráchou se 
rádi koupeme. Po koupání jdeme na trampolínu. Večer budeme 
grilovat. Když nebude pršet, pojedeme na kole. Všichni se sejdeme u 
dědy na hájovně. Na konci prázdnin jedeme na Slovensko. 

Adam Lache, 3.B 
 
 

Prázdniny si představuji ježděním na výlety. 
S rodiči bych chtěla jet na zámek Sychrov, protože jsem tam ještě 
nebyla. 
Také bych o prázdninách chtěla trávit hodně času s kamarádkami, 
se kterými jedu letos poprvé na letní tábor. Chtěla bych jet také 
k moři, kde jsem také ještě nebyla. Líbilo by se mi jet do Chorvatska. 
Jela bych tam s mou rodinou. Moc se těším na prázdniny. 

Lucka Jemelková, 3.B 
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Chtěla bych jet do Itálie. Je tam krásné moře a chci se procházet po pláži. 
Do Itálie bych chtěla jet s celou mojí rodinou. Mamka nikdy nebyla u moře. 
Bylo by krásné, kdyby se tam podívala. Jsou tam krásné hotely, kde můžeme 
bydlet. Můžeme se procházet krásnou přírodou. Rodiče by ochutnali jídlo  
a víno. Já s Ondrou bych ochutnala pizzu. A všichni bychom si to užívali. 
Tereza Kadečková, 3.B 

* * * * * 
Terezka dostává pět hvězdiček, protože nemyslí jenom na své prázdniny, ale chce 
svým přáním splnit přání i někomu jinému. A to je moc pěkné. 
 
 
Chtěla bych mít ty nejlepší prázdniny. Určitě bych chtěla jet do Jump arény 
v Liberci. Jsou tam trampolíny. Potom bych chtěla jet pod stan. Pod stan 
jezdím s taťkou a ségrou, mamka pod stan nejezdí. Ještě bych chtěla jet do 
Vrchlabí. Jsou tam různé prolejzačky, houpačky a klouzačky. Strašně moc se 
těším! Chtěla bych se každý den koupat a grilovat. A určitě bych chtěla do 
ZOO.                                                                               Aneta Zábrodská, 3.B 

 
No. Povzdech. Přál bych si, abychom jeli do motorestu, kde se můžu nechat 
svézt stíhačkou, která dělá manévry a pak helikoptérou. Byl bych tam tak 
měsíc a jel bych tam s Vojtou a rodinou. 

Sebastian Toman, 4.B 
 
Chtěla bych jet do Egypta na 14 dní. Jela bych tam s celou rodinou  
a chtěla bych si tam užívat a být tam i babičkou a dědečkem. Chodili 
bychom se koupat a navíc bych chtěla vidět pyramidy a podívat se na 
mumie. 

Vanesa Zámečníková, 4.B 
 

Chtěla bych jet s mou nejlepší kamarádkou Natálkou do Bozkovských jeskyní. 
Chtěla bych jí tam ukázat průhlednou prosvícenou hladinu v rybníčku, ve kterém 
jsou potopeny mince. 

Adéla Němcová, 4.B 
 
Chtěla bych, abychom jeli do Jihlavy za babičkou, dědou a také pejskem 
Tondou. Chtěla bych, aby si udělala čas i moje rodina a jela tam se mnou. 
Ráda bych tam byla aspoň týden. 
S babičkou ráda venčím Toníka a s dědou se koukám na fotbal.  
To jsou moje vysněné prázdniny. 

Rozárka Lusková, 4.B 
 

Chtěl bych, abychom alespoň jednou s naším fotbalovým družstvem vyhráli  
a zápas skončil 15:0. To by bylo fajn, protože moc nevyhráváme. 

Tomáš Chládek, 4.B 
 

 
 
Chtěl bych jet do Francie. Je tam Eiffelovka a super fotbal. Na Eiffelovku 
můžeme vylézt a pak se můžeme jít kouknout na ten fotbal. Chtěl bych tam být 
tak 4 roky. Taky bych tam jel po loďce a byl bych tam dohromady s rodiči  
a bráchou.                                                                               Johan Valenta, 4.B 
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Na 19. čísle Žurnálku z Podještědí spolupracovali: 
Laura Miku, Zuzka Radfordová, mnoho dětí z druhých až čtvrtých tříd  a knihovnice  
Dana Zpěváková.  
 
Časopis vyšel 27.6.2019.                  

Výpůjční hodiny knihovny přes léto: www.knihovnajablonnevp.webk.cz 
Pondělí:  8.00 – 11.30  12.30 – 17.00  Kontakt na redakční radu:  

Úterý:  8.00 – 11.30  12.30 – 15.00  e-mail: knihovna@jvpmesto.cz  

Středa:  8.00 – 11.30  12.30 – 17.00  telefon: 487 829 972 

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

