
ČESKÁ ŠKOLA V LYONU 

Rok 2016 děti opět zahájily pilným studiem českého jazyka. Naši nejmenší 
Krtečci formou  her a Čmeldové, Lvíčata a Puštíci prostřednictvím různých cvičení. 

Česká škola se může od nového roku pyšnit 

novými pomůckami. Podle vzoru pařížské 

České školy bez hranic byl do školy pořízen 

barevný padák společně s knihou "Hrajeme si 

s padákem" od autorky Evy Hrudové 

(nakladatelství Portál), díky kterému si děti 

můžou zahrát rozmanité hry, při kterých se 

nejen pohybují, ale také se učí kolektivní spo-

lupráci. Pro ty starší, byly pořízeny knihy roz-

víjející čtení s porozuměním a řeč: „Čteme 

s porozuměním každý den“ (nakladatelství 

Šafrán) a „Pohádky k povídání s jednoduchý-

mi úkoly pro rozvoj řeči a dalších dovednos-

tí“ (nakladatelství Agentura Rubico). 

S novým rokem také přišlo několik menších 

změn v naší škole. Paní učitelky a děti přivíta-

ly s radostí další novou žákyni. Vzhledem 

ke složité organizaci oslav narozenin všech 

dětí dohromady se paní učitelky rozhodly 

slavit narozeniny jen jednou za 

dva měsíce. Děti se tak mohou 

věnovat českému jazyku celé 

dvě hodiny, s malou přestáv-

kou a svačinkou. 

V druhém pololetí tohoto    

školního roku se sejdeme     

celkem dvanáckrát a ukončení 

školního roku oslavíme společ-

ně s rodiči tradičně u babi Lídy 

v Beaujolais. 

09. 01. 2016 škola 

23. 01. 2016 škola + narozeniny 

13. 02. 2016 škola 

27. 02. 2016 škola 

12. 03. 2016 škola 

26. 03. 2016 škola + beránek (velikonoční sobota) 

09. 04. 2016 škola + narozeniny 

23. 04. 2016 škola 

14. 05. 2016 škola 

28. 05. 2016 škola 

11. 06. 2016 škola + narozeniny 

25. 06. 2016 výlet do Beaujolais 

Nezapomeňte si zapsat tato data do deníčku!  Za ČŠ Lyon: Svata Lévová 
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Milé děti a rodičové, 
 

je tady měsíc únor a s ním nové číslo 

Krajánka.  

Doufáme, že jste vykročili do nového 

roku správnou nohou a měsíc leden 

byl pro vás úspěšný. Únor je jeden ze 

zimních měsíců, ve kterém si může-

me užívat sněhových radovánek, bo-

bovat, sáňkovat a taky lyžovat. Neza-

pomeňte ale na Krajánka, který vám 

nabízí spoustu čtení a zábavy ve for-

mě křížovek a hádanek a také infor-

mace o dalších známých českých vý-

ročích. V tomto roce si také nově pře-

čtete pověsti a dozvíte se o lidech, 

kteří přispěli k šíření dobrého jména 

České republiky ve světě. 

V tomto druhém čísle roku 2016 se 

budeme věnovat naší planetě. Dozví-

te se, jak bychom se měli o ni správ-

ně starat. V měsíci únoru jsou ještě 

stále krátké dny a slunce zachází již 

kolem půl šesté, a tak neváhejte vyu-

žít jednu ze zimních večerních chvil 

k přečtení pověsti, tentokráte o Kro-

kovi a jeho dcerách.  Pokračovat ve 

čtení můžete v rubrice „Kam s dětmi 

v Lyonu“, která nás zavede do lyon-

ského akvária. Pro kuchtíky si Krajá-

nek připravil recept z Itálie. 
 

S přáním hezkého čtení a luštění 

Krajánkova redakce. 
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 Nachystáme si směs zrní. Odměříme jeden 

hrnek zrní a nasypeme ho do misky. Jeden 

z rodičů mezitím připraví želatinu – dá vařit 

vodu a jakmile se začne vařit, vsype do ní žela-

tinu a dobře rozmíchá. Vše se potom vlije do 

misky k zrní a velmi dobře promíchá. Měla by 

vzniknout lepivá směs. 

 Pomocí lžičky naplníme formičky směsí zrní 

a pořádně upěchujeme. 

 Nakonec doprostřed vsuneme 

kousek slámky tak, aby slámka 

prošla celou vrstvou zrní. Tak vy-

tvoříme otvor na pozdější provle-

čení provázku. Slámky musíme 

umístit, dokud je směs zrní mokrá. 

 Pak necháme všechno několik hodin schnout, nejlépe přes noc.   

Mezitím můžeme pomoct s úklidem zrní, které nám popadalo okolo, 

přečíst si něco o volně žijících ptácích a pořádně se vyspat. 

Rubriku připravila: Marie Švédová 

 Jakmile jsou ptačí pochoutky vyschlé a tvrdé, můžeme opatrně     

vyjmout slámky a pak i celé tvary z formiček. 

 Nakonec si nastříháme provázek nebo stužku, provlečeme otvorem 

a uděláme uzel. Nejlepší je používat přírodní 

barvy provázku, ptáčci se výrazných barev 

mohou bát. 

 Teď už zbývá jen najít místo, které se ptáč-

kům líbí a kde by uvítali něco na zub! Ideální 

jsou klidná místa v parku nebo na zahradě, 

stačí jen chvíli tiše pozorovat. Až najdeme   

takové místo, na větev pověsíme ptačí po-

choutku. Za jak dlouho ji asi ptáci spořádají? 

http://www.freepik.com/free-vector/environmental-protection_779765.htm
https://littlepnuts.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_0169.jpeg
http://www.notimeforflashcards.com/wp-content/uploads/2012/01/Heart-Shaped-Bird-Feeders.jpg


V únoru mnoho lidí slaví svátek svatého Valentýna. Tento 

svátek lidé využívají k tomu, aby svým blízkým vyjádřili 

lásku. Ale i ptáčci si zaslouží naši pozornost během tohoto 

zimního měsíce. Společně jim tentokrát vyrobíme malý   

dárek – tvarovanou pochoutku!  
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BUDEME POTŘEBOVAT 
 sáček želatiny 

 1/3 hrnku vody 

 1 hrnek směsi zrní pro 

volně žijící ptáky 

 jeden sáček želatiny    

(asi 2 a půl kávové lžičky) 

 4–6 formiček na cukroví 

(srdce, hvězdu, kolečko, 

atd.) 

 2 slámky 

 nůžky 

 rostlinný olej 

 papír na pečení 

 plech 

 misku, malou vařečku a lžičku 

 stužku nebo provázek 

 Formičky trochu potřeme ole-

jem. Na plech položíme pečící pa-

pír a nachystáme na něj formičky. 

Slámky nastříháme na čtvrtiny. 

Planeta Země je náš domov.  I proto se o něj musíme pořádně starat. 

3/  JAK SE STARAT O
 PLAN

ETU
 

O tom, že životní prostředí, tedy vše to, co nás obklopuje, je třeba chránit 

a jak to nejlépe udělat, často společně diskutují  prezidenti, ministři, vědci 

a ekologické organizace ze všech koutů světa. 

Je nesmírně důležité, že se tomuto tématu věnuje pozornost, ne vždy se 

totiž lidé k planetě, která je jejich jediným domovem, chovají úplně správ-

ně. A chyby je třeba napravovat a předcházet jim. 

Velké změny ale vždy začínají od nejmenších! Na nic nečekejme a začně-

me u sebe. O tom, jakou si připravíme budoucnost, rozhodujeme totiž my 

sami. Třeba tím, že se v běžných každodenních situacích budeme chovat 

správně a ohleduplně k přírodě a životnímu prostředí. 

Všichni jsme totiž stejně zodpovědní za to, jak se bude na naší planetě 

Zemi žít zítra, za rok, za 20 či 50 let! 

Pojďme se tedy podívat, jak může 

každý z nás pomoci při ochraně ži-

votního prostředí: 

 Třídění odpadu je dnes běžné asi 

všude. Většina odpadu se totiž 

dá zrecyklovat, to znamená 

upravit a znovupoužít. Rozhod-

ně na to nezapomínejte ani venku. A už vůbec neházejte odpadky na 

zem, tam opravdu nepatří. 

 Šetřete  vodou. Zdroje pitné vody nejsou nekonečné. Tak třeba kapající 

kohoutky, tekoucí voda při čistění zubů – to vše je zbytečné plýtvání. 

 Šetřete také energií. Žádné zbytečné svícení, nevyužívané zapnuté 

elektropřijímače (třeba zapnutá televize, na kterou se nikdo nedívá). 

 Zejména dopravní prostředky škodí ovzduší. Někdy se bez nich neo-

bejdeme, ale je to opravdu vždy nutné? A pokud ano, pak používejme 

hromadné prostředky (autobus, vlak, metro, i v případě auta se může-

me domluvit – třeba máme s někým společnou cestu). 

Článek připravila: Soňa Alfieri 

Nápad: Zkuste se třeba začít  
starat o malý kousek přírody: 
může to být nějaký záhonek či 
jiný kousek zeleně. Při procház-
ce v lese můžete vyčistit něja-
kou studánku od spadaného 
listí a větviček nebo sebrat po-
hozený odpad. 

https://littlepnuts.com/wp-content/uploads/2015/02/birdseed-hearts.jpeg


 

13. února 

SVĚTOVÝ DEN 

RÁDIA 

Poslouchá te rá dio? Já  áno! Rá dio 
má m pus te ne  v áute , domá, slys í m jej 
v ru zny ch obchodech. Ví te, z e rá dio 
vzniklo dr í ve nez  televize á mnohem 
dr í ve nez  internet, bez ktere ho si 
dnes ní  z ivot uz  áni nedoká z eme 
pr edstávit? Ú c elem ákce je zvy s it 
pove domost o du lez itosti rá diá, 
protoz e i v dnes ní  dobe  má  vysí lá ní  
zvuku sve  jedinec ne  á nezástupitelne  
mí sto! 

 

21. února 1846 

se národil 

SVATOPLUK ČECH 

Č esky  bá sní k á spisovátel. 
Studovál prá vá, ále nákonec se 
ve novál jen psání . Pu sobil v ne koliká 
c ásopisech. Ráde ji psál, nez  
komunikovál s lidmi. Jeho bá sne  jsou 
vlástenecky záloz ene  (vlastenec je 
c love k hrdy  ná svou zem). K jeho 
nezná me js í m dí lu m pátr í  Pravý  vý let 
pana Broučka do Měsíce á Nový 
epochální výlet pana Broučka, 
tentokráte do XV. století z roku 1888. 

 

11. února 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 

Krájá nci, byli jste ne kdy nemocní ? 
Úrc ite  áno! Táková  obyc ejná  ry má 
doká z e por á dne  skolit, viďte? 
Sve tovy  den nemocny ch by se ále 
neme l stá t pouhy m pr ipomenutí m si, 
z e jsou  lide   trpí cí  ne jákou nemocí , 
ále me l by by t dnem, kdy se 
zámyslí me nád  vlástní m te lem á nád 
tí m, co bychom pro ne j mohli ude lát, 
áby se cí tilo le pe á bylo zdráve . 

 
6. února 1905 

se národil 

JAN  WERICH 

Byl to pr edevs í m c esky  
herec. Pr i studií ch he-
rectví  se sezná mil 

s Jiřím Voskovcem, se kterým vy-
tvor il zná mou hereckou dvojici, která  
spolu hrá lá v Osvobozene m divadle 
v Práze. Jeho tvorbá se soustr edilá 
hlávne  ná dospe le  divá ky. De ti jej 
mohly vide t v pohá dce Byl jednou jeden krá l. 

VÝ
RO

ČÍ
 A

 V
ÝZ

N
AM

N
É 

D
N

Y 
 /

4 

Rubriku připravila: Soňa Klimešová 

 

20. února 1523 

se národil 

JAN BLAHOSLAV 

 

Vzde lánec, pedágog á biskup Jed-
noty bratrské (Jednotá brátrská – 
jedná z cí rkví  v Č eske  republice). 
Vytvor il Š amotulský  kanciona l. Je to 
sborní k 735 pí sní , ze ktere ho se áz  
dodnes zpí vá  pr i bohosluz bá ch    
Jednoty brátrske . 

Rubriku připravila: Soňa Klimešová 

Díky své zlatožluté barvě, kterou získává díky 

šafránu, spolehlivě rozzáří a rozveselí i ty 

nejpošmurnější zimní dny! Je to jeden ze symbo-

lů severoitalského Milána a typický první chod, 

který milují děti i dospělí. 

Řeč je o samozřejmě o  milánském (nebo též šafránovém) rizotu. 

Je ho jako šafránu..! 

Říká se s oblibou v Čechách a znamená 

to, že je něčeho poskrovnu, velmi málo. 

Vysvětlení je jednoduché: šafrán byl 

odjakživa velmi drahé a vzácné koření, 

jeho získávání je obtížné. Získává se 

totiž z pestíků, sbírat se může jen ručně, 

vždy ihned po ránu, když jsou květy 

čerstvě rozvité, jen jeden jediný měsíc 

v roce (obvykle někdy mezi říjnem 

a listopadem). K tomu, abychom získali 

1 kg šafránu, bychom potřebovali asi 500 

hodin práce. Jeden gram vysoce kvalitní-

ho šafránu stojí jako gram zlata. Ve stře-

dověku byl symbolem bohatství a půlkilový 

sáček tohoto koření stál stejně jako kůň. 

Ve vyšší pánvi rozpustíme máslo 

(oříšek másla si necháme stranou) 

a necháme na něm zesklovatět nadrob-

no nakrájenou cibuli. Pak přisypeme 

rýži, mícháme asi 2 minutky a na rozpá-

lenou směs vlijeme bílé víno. Krásně to 

zabublá a my počkáme, až se zcela od-

paří. Poté přidáváme po naběračkách 

vývar (ten je třeba stále udržovat vrou-

cí). Vždy, když vidíme, že se vývar od-

pařil, přilejeme další naběračku, dokud 

není rizoto krémovité, ale jednotlivá 

zrníčka rýže stále pevná na skus. Trvá 

to asi tak 16–18 minut. 

Do poslední naběračky vývaru rozmí-

cháme šafrán. Pak už jen vypneme a do 

horkého rizota vmícháme zbylý oříšek 

másla a také nastrouhaný parmezán. 

Počkáme 5 minut a můžeme si pochut-

návat. 

Co budeme potřebovat: 

350 g rýže typu Arborio  
(vhodné pro dušené rizoto) 
125 g másla 
1 cibuli 
1 l vývaru 
150 ml bílého vína 
0,6 g šafránu  
80 g nastrouhaného parmezánu 

Buon appetito! 
Dobrou chuť! 
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Recept připravila: Soňa Alfieri, fotky dodal blog Italská kuchyně 

Milánské šafránové rizoto  

http://citaty.net/media/authors/jan-werich.jpg
http://img.fdb.cz/galerie/n/nfdf0fe42e91e1f0548e92fea7e1eeab.jpg
http://zena-in.cz/media/clanky/100127/radio.jpg
http://www.simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/2_20.jpg
http://www.italskakuchyne.cz/admin/uploads/medium-3f9e06307709b25ddaefa5962ab48c807f22f884.jpg
http://www.italskakuchyne.cz/
http://www.italskakuchyne.cz/admin/uploads/medium-8a1dfe03b192929be1723dd104005d0d744f6c05.jpg
http://www.azienda-bonato.com/assets/uploads/produzione/3/110/zafferano_36508341_M.jpg
http://www.italskakuchyne.cz/admin/uploads/medium-75e9916e960ba9cff677ea1865bc9d5b6a80627d.jpg
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 Bratři Čapkové  
Určitě jste o nich už slyšeli – jde 

o dvojici bratrů, Karla a Josefa, 

kteří společně napsali několik po-

vídek a dramat. 

Jedna z nejznámějších her Karla 

Čapka s názvem R.U.R. se poprvé 

hrála roku 1921. A co že to R.U.R. 

znamená? Rossumovi univerzální 

roboti. Tahle hra je tolik známá 

proto, že Karel Čapek slovo robot 

sám vymyslel a dnes se používá na 

celém světě. Určitě ho znáte také! 

Pojďme si teď říct 

také něco o samot-

ných bratrech: 

Karel Čapek se 

narodil 9. 1. 1890 

v Malých Svato-

ňovicích. Byl to 

významný český spisovatel, novi-

nář, dramatik a překladatel. Určitě 

znáte jeho knihu Dášeňka čili Ži-

vot štěněte, napsal ale také plno 

knížek pro dospělé, například Vál-

ku s mloky, Zahradníkův rok aj. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jeho starší bratr Josef se narodil 

23. 3. 1887 v Hronově a byl malí-

řem, spisovatelem a  fotografem. 

Vy, děti, ho můžete znát díky 

knížkám Povídání  o pejskovi 

a kočičce  nebo Povídejme si, děti. 

Článek připravila: Kateřina Zástěrová 

5/  ČEŠTÍ SVATÍ A PATRO
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získala povolení ke stavbě prvního klášte-
ra v Čechách. Její diplomatické schopnos-
ti papeže přesvědčily a oba návrhy byly 
přijaty. A my se tak dnes můžeme vydat 
na výlet do kláštera sv. Jiří v Praze a obdi-
vovat, co Mlada dokázala. 
Ale zpět k mému utíkání z hrobníkovy 
lopaty. Léta v Krakově byla horká a slu-
nečná, a tak jediné místo, kde bychom 
s přáteli trávili čas, byla řeka. Dováděli 
jsme, chichotali se, vtom jsem najednou 
ztratil rovnováhu a spadl do vody. Pod 
hladinou jsem strávil celý den, než mě 
našli a vytáhli. Představte si, přežil jsem. 
A to nemám žábry! 
I přesto, že smrt se mi stále vyhýbala, čas 
utíkal dál a já stárnul. Bylo na čase, abych 
založil rodinu. Oženil jsem se s krásnou 
ženou, která mi dala syna. Oba však brzy 
zemřeli a já nevěděl, jak dál. Tehdy jsem 
si vzpomněl na Mladu, na její cestu do 
Říma. Vydal jsem se tedy v jejích stopách. 
V Římě jsem byl vyslyšen a také já jsem 
dostal svolení ke stavbě kláštera. Našli se 
však tací, kteří se stavbou klášterů ne-
souhlasili. V té době jsem míval vidění, že 
se můj čas na tomto světě krátí. Odpůrci 
církve mě unesli, mučili a já nakonec ze-
mřel hladem. 
No jo, všechno má svůj konec a to byl 
konec můj a mého utíkání z hrobníkovy 
lopaty. A co vy, také máte takové z pekla 
štěstí? 

Že jste ještě neslyšeli 
o člověku, který by měl 
z pekla štěstí? Tak to vaše oči 
spočinuly na té správné 
stránce. Já, Hroznata, vám 
teď povím, jak jsem peklu 
zdárně utíkal. 
Smrt mi byla poprvé v patách již při naro-
zení. Když jsem spatřil světlo světa, lidé si 
mysleli, že jsem mrtvý. Ale zkrátka si jen 
museli počkat o něco déle na mé první 
nadechnutí. Další zázrak na sebe nene-
chal dlouho čekat. Jednoho dne jsem 
vyrazil na projížďku se svou matkou 
a sestrou do lesa. Z koně jsem upadl 
a utrpěl smrtelné zranění. Když jsem byl 
někde v půli cestě na onen svět, potkal 
jsem Boha a ten mě poslal zase zpět na 
zem. „Ještě nepřišel tvůj čas,“ řekl. A tak 
jsem se dobrému zdraví těšil i nadále. 
Přišla chvíle, kdy má sestra dospěla do 
věku ideálního na vdávání. Po úporném 
hledání vhodného ženicha jsme jej našli 
až za hrani-
cemi, a to 
v polském 
Krakově. Na 
její cestě za 
svým mužem 
jsem ji do-
provázel. Krakov mě natolik okouzlil, že 
se stal i mým domovem. Pracoval jsem 
zde jako diplomat a voják. 
Práce diplomata byla mým snem od chví-
le, kdy jsem si přečetl o Mladě, dívce, 
která dokázala okouzlit i samotného pa-
peže. Mlada byla nejmladší dcerou kníže-
te Boleslava. Ten jí jednoho dne svěřil 
úkol nadnárodního významu. Vyslal ji do 
Říma, aby zde přesvědčila papeže o důle-
žitosti zřízení českého biskupství a aby Zdroje:nase-rodina.cz, benediktinky.cz, wikipedia.org, 

catholica.cz 
Článek připravila: Mirka Čechovská 

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/kultura/231237-vystava-karel-a-josef-capkove-laka-na-pracovni-stul-slavneho-spisovatele/
https://www.mlp.cz/noRW_photodisplay/61/8899_61d9f1b5d5071b6b8bd357c31815faf4.jpg?1308922105
http://www.abatar.cz/pohadky/pejsek_a_kocicka00_obsah.htm
https://pixabay.com/es/robot-m%C3%A1quina-tecnolog%C3%ADa-la-ciencia-312566/
http://www.euromic.com/pictures/4515.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD#/media/File:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_-_vstup.jpg
http://hroznata.info/images/hroznata2.gif
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlada#/media/File:Mlada.jpg


V minulém čísle jsme si pověděli 

o Čechovi, který založil českou 

zemi. Nezklamal se, jemu i jeho 

rodině se v ní žilo opravdu krás-

ně, ale když zestárnul a zemřel, 

lidé nevěděli, kdo by se měl stát 

jejich novým vůdcem. Bylo to těž-

ké rozhodování, museli najít ně-

koho, kdo by byl stejně moudrý 

a spravedlivý jako sám Čech. Na-

konec rozhodli, že nejlepší volbou 

bude vojvoda Krok. Byl moudrý, 

nejednou lidu dobře poradil. Měl 

tři dcery – Kazi, která měla ráda 

bylinky, Tetu, která pořád nad 

něčím přemýšlela a moc ráda stu-

Krok a jeho dcery 

dovala, a Libušku, ta byla nejmla-

dší, měla hezkou tvářičku, pořád 

se smála a taky byla moc hodná. 

Krok byl natolik moudrý, že chtěl 

svou moudrost předat dál, a tak 

pro něj bylo důležité, aby dobře 

fungovala i místní škola v místě, 

kam se přesídlil po Čechově smrti 

– v Budči. Věděl totiž, že čím 

vzdělanější národ, tím lépe se 

všem bude žít. Děti se ve škole ale 

neučily jenom matematiku a che-

mii, jako se učíte dnes. Učily se 

dokonce i kouzlit a čarovat! Navíc 

se často účastnily bohoslužeb, to 

bylo taky moc důležité. 

Jednoho dne, bylo to v parném 

létě, však Kroka zachmuřily myš-

lenky o budoucnosti naší země. 

Celé tři dny byl zamčený u sebe 

v pokoji, přemýšlel, modlil se, až 

jednoho dne vyšel a svým podda-

ným řekl, že mu Bohové dali zna-

mení, že pravý břeh řeky Vltavy je 
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Domino připravily: Radka Çelik a Hana Katzourakisová 

http://www.aukce-pohlednic.com/foto/produkty/1355289843_0000100030002000100020001000100050001000400010004000100030058.jpg
http://www.casopisstavebnictvi.cz/clankytop-foto/20_vysehradska-skala_300.jpg


Učte se česká slovíčka hrou! Poproste 
maminku, tatínka, brášku nebo sestřičku, 
ať si s vámi zahrají. Kartičky si vytiskněte, 
podlepte papírem a poté rozstříhejte 
v místech, kde jsou symboly nůžek. 

Jak se domino hraje? 

1. Kartičky domina se zamíchají a položí 
obrázkem dolů. Každý hráč dostane čtyři 
kartičky. Zbytek kartiček se srovná na 
hromádku. 

2. První hráč vyloží jednu kartičku na stůl, 
a pokud má další hráč slovo shodné 
s obrázkem na kartičce, může je přiložit. 
Shodný obrázek a slovo musí být vždy 
vedle sebe. 

3. Nemá-li hráč vhodnou kartičku, musí si 
vzít jednu z hromádky. V případě, že je na 
ní shodné slovo k obrázku, může ji přiložit. 

4. Hráči se v tazích střídají. 
5. Vyhrává ten, kdo nejrychleji přiložil všech-

ny své kartičky. 

Je jen na vás, zdali budete dodržovat tato 
pravidla, nebo si vytvoříte nová. Hru můžete 
hrát i sami se sebou. 
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místem, kde by mělo být naše 

hlavní město. Víte, jak se jmenuje? 

A tak se pátrači vydali hledat to 

nejlepší 

místo, až 

došli ke 

skále nad 

Vltavou. 

Všem se 

moc líbilo, 

a tak se 

Krok roz-

hodl na 

něm posta-

vit hrad, 

odkud by 

vládl. Po-

jmenovali 

ho Vyše-

hrad, pro-

tože byl túze vysoko. Někdy se 

tam můžete s rodiči zajet podívat 

a udělat si pěkný výlet. 

Víte děti, dříve to bylo tak, že trůn 

po otci přebíral prvorozený syn, 

ale co měl dělat Krok, který měl tři 

dcery? Jak se měl rozhodnout, kte-

ré předat trůn? Co když udělá chy-

bu? Co ten se napřemýšlel, kolik 

nocí nespal, ať dělal cokoliv, du-

mal nad tím, jak vyřešit svůj pro-

blém. Nechtěl žádné ze svých dcer 

ublížit. 

Všechny měl stejně rád, všechny 

měly dobrá srdce, ale každá z nich 

byla tak jiná. Kazi léčila nemocné, 

lidé se k ní scházeli z velkých dá-

lek, aby jim dala bylinku na jejich 

problémy. Teta pořád dumala, jak 

pomoci potřebným, vyřešit křiv-

dy, potrestat viníky a taky se hod-

ně modlila. A Libuše byla krásná, 

laskavá a dokonce se o ní říkalo, že 

je chytřejší než její otec!  

A tak se Krok rozhodl uspořádat 

volby. Nachystala se spousta jídla 

a pití a lidé říkali, koho by chtěli 

za panovnici své země. Schválně, 

kdo si myslíte, že vyhrál? Před-

stavte si, že všichni volili Libušku! 

A udělali dobře! Oslavy trvaly 

dlouho, dokonce několik dní, lidé 

tančili a radovali se, protože měli 

ze své panovnice obrovskou      

radost. 
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Článek připravila: Barbora Aydın 

https://www.veverusak.cz/img/souteze/103_8b.jpg
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Text: Zdeněk Svěrák 
Hudba: Jaroslav Uhlíř 

Písničku vybrala: Zuzana Doğan 
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mínce na ten dávný zážitek Františ-

ka. „A kdo to bludiště jako začaroval, 

prosím tě?“ hořela zvědavostí Kiko. 

„Jedubába, kostelnice od Mořice.“ 

„Kdo? Co je to za jméno?“ málem se 

rozesmála Kiko. „To je taková babka, 

strašně ošklivá a zlá, která uklízela 

kostel svatého Mořice a starala se 

o něj. Byla prý s čertem jedna ruka, 

ale pořád chodila ke zpovědi. Jed-

nou se zpovídala biskupovi Zlobisko-

vi ze svých hříchů a špatných skutků. 

Jak kradla a lhala a vůbec nikdy se 

nečesala. Hlavně mu ale řekla, že jí 

v noci, když spala, pošeptal ďábel 

mocné ďábelské zaklínadlo.  

usmířit. Narafičil to všechno chytře 

na oslavu mých narozenin, když mi 

mělo být osm. Uspořádal na mou po-

čest velkou zahradní slavnost a jako 

dárek mi dal to bludiště. To, jak jsi ho 

viděla na louce, víš.“ „Tak to bylo to 

bludiště? A proč ti dal zrovna bludiš-

tě, cos s ním jako měla dělat?“ „No 

přece hrát si – schovávat se dospě-

lým a dovádět tam s ostatními dět-

mi,“ vysvětlovala Františka. „Já jsem 

byla ohromně nadšená, víš. Měla 

jsem vlastní bludiště jenom sama pro 

sebe, a tak jsem se tam hned vydala, 

že všechny tajné cestičky a zákruty 

v keřích pořádně prozkoumám. Uvá-

zala jsem si ale chytře u prvního keře 

zlatou nitku, abych se přeci jen ne-

ztratila. Jenže to jsem ještě nevěděla, 

že je to bludiště úplně celé začarova-

né. „No páni, začarované…,“ vydechla 

Kiko, která ještě nikdy v žádném blu-

dišti, natož v začarovaném, nebyla. 

„To bludiště se totiž, jakmile jsem do 

něj vešla, začalo pohybovat. Cestičky 

uvnitř se splétaly jedna do druhé, 

takže se moje zlatá nitka zamotala, až 

se nakonec úplně přetrhla, a než 

jsem ji stačila zavázat znova, byla 

jsem úplně, dočista popletená a ztra-

cená. Sedla jsem si na zem a začala 

jsem bulit,“ řekla lítostivě při vzpo- Pokračování příště 

Rubriku připravila: Radka Çelik 

http://www.zsmsvir.cz/wp-content/uploads/2015/08/mravenecnik.jpg
http://www.klubknihomolu.cz/wp-content/uploads/2015/03/mrav1.png
http://7den.cz/wp-content/files/mravenci-ukolebavka-obr1.jpg
http://www.klubknihomolu.cz/wp-content/uploads/2015/03/mrav1.png
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 „Ten vlk, totiž Zlobisko, je zakletý 

stejně jako já. A může si za to sám!“ 

začala konečně Františka. Chvilku 

poslouchala, jestli vytí neuslyší ještě 

jednou. Ale ne, všude bylo ticho 

a slyšely jen oddychování pavouků. 

Pak Františka pokračovala: „Moje 

maminka měla bratrance, biskupa. 

Jenže on maminku neměl rád, a ta-

tínka už vůbec ne! Tak jsme mu ří-

kali Zlobisko.“ „A proč?“ zeptala se 

Kiko. „A kdo je to ten biskup?“ „To 

je jako pan farář v kostele, ale tako-

vý vedoucí všech pánů farářů, víš…, 

a tenhle už odmala všechny jenom 

zlobil.“ „A jo,“ kývla Kiko. „A proč 

neměl rád vaše?“ „Protože mamin-

čin strýc, tehdejší král, jim odkázal 

celé království, a svému synovi Zlo-

biskovi jen tenhle zámek s panstvím 

kolem.“ „A proč dědictví nerozdělil 

nějak spravedlivě?“ nechápala Kiko. 

„Protože král si myslel, že můj tatí-

nek má laskavější povahu, prostě že 

bude vládnout líp než jeho nezdárný 

vlastní syn. Říkával vždycky: ‚To mo-

 

je zlobisko, pořád by jenom zlobil!‘ 

To zlobisko mu pak už zůstalo jako 

přezdívka a nikdo mu jinak neřekl. 

Zlobisko se pořád s někým hádal, 

podváděl při všech hrách a byl to 

hrozný vztekloun. Taky lhal a mlu-

vil sprostě. Říkal třeba ‚Kruciprdy!‘“ 

Františka u toho vyprávění celá 

zčervenala. Pak pokračovala: 

„Zlobisko se ale podle strýčka taky 

uměl nejlíp modlit. On totiž vždyc-

ky, když něco provedl, dělal, jako 

že se v kostele dlouho modlí, aby 

mu to starý pan král odpustil. Jenže 

maminka říkala, že se vůbec ne-

modlil a místo toho vyřezával do 

kostelní lavice sprosté nápisy. Tak 

to starý pan král nakonec rozdělil 

takhle. Zlobisko dostal zámek 

a naši království.“ „Aha, to potom 

teda chápu, že se Zlobisko na tvoje 

rodiče naštval,“ kývla hlavou Kiko. 

„Naštval se tak strašně, že s našima 

osm let vůbec nemluvil. Až nás jed-

nou zničehonic pozval k sobě na 

zámek. Naši si mysleli, že se chce 
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Část čtrnáctá 

ŘÍKANKY PRO NEJMENŠÍ  KRAJÁNKY  
Z knihy: Velké maličkosti, napsal: Vladimír Smetáček. 

VZDUCH 

Má z větru pantoflíčky 

a často pospíchá. 

Zašumí o větvičky. 

Zazpívá do ticha. 

Sluníčkem rozehřátý 

nás pěkně zahřeje, 

A když mu mrznou paty, 

udělá závěje. 

Kousíčkem ledu bodne 

a zmizí jako duch. 

Nikdo z vás neuhodne, 

že je to jenom vzduch. 

JAZYKOLAM 

Rozprostovlasatila-li se 

dcera krále 

Nabuchodonozora, či 

nerozprostovlasatila-li se 

dcera krále 

Nabuchodonozora. 

HÁDANKY  
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Ve zdi díra, 

mlsám sýra, 

to jsem celá já. 
 

Mám dvě očka, 

pozor kočka, 

ouška šedivá. 

 

Sedí panna v síti, 

oči se jí svítí? 

 

Puťa, puťa, puť 

přeji dobrou chuť. 

Zrnka zobu zoby zob, 

panímámo ještě hoď. 

DÉŠŤ 

Na tom našem návrší 

pořád prší, až to zebe. 

Až nám hodně naprší, 

všechny mraky zmizí z nebe. 

Sluníčko se rozzáří, 

všechnu vodu odpaří. 

Až se mraky navrší, 

zase se nám rozprší. 

Ptal se chlapec sluníčka: 

Mohou chodit jablíčka? 

Slunce na zem posvítilo, 

velice se podivilo. 

Opravdu tam jablíčka 

vozí jehel kulička. 

Dupe, funí, naříká, 

je to tíha veliká. 
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Aqarium Lyon 

Ahoj děti, už jste navštívily 
Lyonské akvárium?  

Teď, když je venku zima 
a mráz, je na návštěvu 

nejlepší doba. 

Ve stálé expozici najdete  44 akvárií,  

300 druhů živočichů a 5000 ryb!  

Jednou z nejzajímavějších částí je obří nádrž jménem žraločí 
jáma, která  má objem 500 000 litrů mořské vody. Prosklená 

plocha u ní tvoří celkem 100 m²  a je vysoká 8 m. Svůj domov 

zde mimo jiné našel i žralok zebří a také exkluzivní nový druh 

žraloka, kterému se říká žralok leopardí a měří 2 metry. 
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Dobrodružství pavouka Čendy 

Napsal a ilustroval Pavel Čech 

Série autorských knih vypráví o pavoučkovi 
Čendovi a jeho nesčetných dobrodružstvích. 
Co se stane, když do domu vnikne zloděj, 
a navíc ještě později začnou dům bourat? 
Unikne Čenda všem nástrahám, které na něj 
číhají? Podaří se mu zachránit pavoučici Ja-
nu? Napínavé příběhy jsou doprovázeny 
nádhernými obrázky brněnského ilustrátora 
a výtvarníka. 

Bořivoj a Blecha Fló 

Napsal: Ivan Binar, 
ilustrovala: Andrea Tachezy 

Blecha Fló se pořád ne a ne usadit. Všude je 
nespokojená, ale jen dokud nepotká malého 
Bořivoje. Ten se zrovna chce vydat na cestu 

kolem světa, a tak vyrazí spolu. Cestou zažijí spoustu dobrodružství a Bořivoj 
dokonce získá něco, co moc chtěl. 

Dobrodružství Billa Madlafouska, 
Průšvihy Billa Madlafouska, 
Prázdniny Billa Madlafouska 

Napsal: David Laňka, 
ilustrovala: Markéta Vydrová 

Série knih, jejichž hlavní hrdi-

na se jmenuje Pravdomil alias 

Bill. Je mu devět, ale strašně by si přál být dospělý. Má malou 

sestru, ale raději by byl zase jedináčkem, protože to ho všichni 

obskakovali a on se nemusel starat o to malé, věčně plačící 

a počurané mimino. Jediné, co by neměnil, jsou jeho kamarádi: Bedna, který si 

ví se vším rady, Bůček, jenž spořádá všechno, co je k jídlu, a nikdy s ním není 

nouze o legraci, a konečně hlava party, srdnatá dívka Madla, na kterou si Bill 

tak trochu myslí. Není dne, aby nezažili nějaké dobrodružství. 

Tipy na čtení připravila: Lenka Kanellia 

http://www.aquariumlyon.fr/wp-content/uploads/2013/11/aquarium-lyon-plan-d-acces1.jpgC:/Users/Marta/Documents/Adobe
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TIPY NA ČTENÍ 
V únoru vám přinášíme tipy na knihy. Na rozhovory s některými 
z jejich autorů a ilustrátorů se můžete těšit v dalších číslech. 

Lichožrouti, 
Lichožrouti navždy, 
Lichožrouti se vracejí,  
Lichožrouti: Už jsme komplet 

Napsal: Pavel Šrut, ilustrovala: Galina Miklínová 

Kdo je to LICHOŽROUT? Nejobratnější lupič 
všech dob! Dosud nikdy nebyl dopaden. Možná 
i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila 
ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný 
tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. 

Do jejich tajemného světa pronikla autorská 
a ilustrátorská dvojice Pavel Šrut – Galina Miklí-
nová a vynořila se s napínavou sérií knih a vtip-
nými příběhy jedné lichožroutí rodinky, starého 
mládence pana Vavřince, a malého nešiky licho-
žrouta Hihlíka. 

Zmizelá škola 

Napsala: Daniela Krolupperová, 
ilustrovala: Eva Sýkorová-Pekárková 

Ondra chodí do školy už skoro celý rok, ale pořád si na ni 
nemůže zvyknout. Někdy je škola zábavná, třeba při tě-
locviku, zpěvu či kreslení. Někdy je zajímavá, například 
při počítání, ale dokáže být i pěkně nepříjemná. Když se 
tak jednou Ondra loudá na vyučování, napadne ho, jak 
by bylo úžasné, kdyby škola jednoduše zmizela. Jako na 
zavolanou v tu chvíli potká černokněžníka Zlobyráda, 
který umí plnit zlobivá přání. A hádejte, co pekelného se 
stane! 

Článek připravila: Marta Daeuble 

Akvárium je rozděleno na 
4 hlavní části. V první 
místnosti se nacházejí 
ryby žijící v mírně sladko-

vodních oblastech v Evropě, jako je lo-
sos a kapr. V druhé místnosti najdete 

ryby žijící v tropické sladké vodě u afric-
kého a asijského kontinentu, tam se na-
chází i známá rybka z pohádky „Hledá se 

Nemo“, vodní želvy a piraně.  V další 

místnosti jsou umístěny ryby žijící 
v  mořské vodě a v poslední speciální 
místnosti, nazvané Místnost pěti smyslů, 

si můžete dokonce sáhnout na mořskou 
hvězdu přímo ve vodě . 

Během prohlídky máte možnost přihlížet 
krmení ryb, které se opakuje 2x denně 
a starší děti si mohou poslechnout odbor-
ný výklad a podívat se na film. 

Součástí prohlídky je i nová hra na hledá-
ní pokladu ve formě zábavné knížky plné 
kvízů a hádanek, které děti plní na cestě 
po expozicích. Nezapomeňte si ji vyžádat 
na začátku prohlídky.  

V areálu se nachází 
menší restaurace 
k občerstvení 
a obchod ze suve-
nýry.  

Děti do 3 let zdarma. Ceny 
vstupu od 6 eur do 15 eur. 
 

Chcete-li ušetřit, objednejte si lístky přes internet nebo 
využijte slev. 
 

Více na http://www.aquariumlyon.fr/infos-pratiques/ 
http://www.aquariumlyon.fr/bons-plans/. 

Adresa: 

l’Aquarium de Lyon 

7 rue Stéphane Déchant  

69350 La Mulatière 
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14. 2. slavíme Den všech zamilovaných. 
Malí i velcí si navzájem darují přáníčka, srdíčka 
i kytičky. Je to den, kdy slaví svátek svatý ........  
(Odpověď najdete v tajence křížovky.) 

Křížovku připravila: Hana Katzourakisová 

 1.            

2.               

   3.         

  4.           

 5.            

  6.          

7.             

  8.           

1. Synonymum (podobné slovo) ke slovu povídá. 

2. Synonymum ke slovu umazaný. 

3. Synonymum ke slovu chlapec. 

4. Synonymum ke slovu pláče. 

5. Synonymum ke slovu mnoho. 

6. Synonymum ke slovu otec. 

7. Synonymum ke slovu pěkný. 

8. Synonymum ke slovu závěr. 

13/  KŘÍŽO
VKA 
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