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TVORBA ČTENÁŘŮ

KRAJÁNCI PRO 20. ROČNÍK FESTIVALU
LITERÁRNÍ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Do literární soutěže festivalu Literární Františkovy Lázně přišel příspěvek až z australského Sydney. A kdy jindy je lepší příležitost ke zveřejnění než v čísle, ve kterém se nám právě krajánci
z Austrálie představují poprvé.
Kromě soutěžního příspěvku Anežky pro vás máme také nesoutěžní příspěvek od Nikolky
z Brisbane, kde Krajánek našel své nové kamarády a čtenáře.

Čechy pro mě znamenají babičky

Anežka Synac:

a jejich strakaté kočičky,

Co pro mě znamená
Česká republika

když se tam z Austrálie dostanu,
lítám radostí ve vinohradu
ze strany na stranu.

Život v Austrálii je v mnoha ohledech velmi odlišný. A jaké že to
vlastně je žít vzhůru nohama? Děti z České školy v Brisbane v tom
mají jasno!

Nikolka Košík:

Matyáš Çelik, Nové Město nad Metují

Náš život v Austrálii
Náš život v Austrálii, Aboriginci tu s námi žijí,
všude skáčou klokani, vedle lezou koaly.
Nikdy nevíš, co tě čeká, něco tě třeba i vyleká,
hadi, štíři, netopýři, krev se z toho občas víří.
Náš život v Austrálii, písečné pláže a plavání,
každý den máme nové poznání.

Vašík Kaçmaz, Istanbul
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ÚVODNÍK

Ahoj krajánci!
Doufám, že se všichni máte krásně. Já jsem se po mé poslední návštěvě v úžasném Španělsku rozhodl trochu ohřát a Evropu jsem vyměnil za nejmenší světadíl na světě. Ano, hádáte
správně! Přicestoval jsem do slunné Austrálie.
Jak jistě všichni víte, Austrálie leží na opačné polokouli, a právě proto je na tomto
kontinentě hodně věcí naopak. Zrovna tak i roční období. V době, kdy si velká část světa
užívá zimy a radovánek s ní spojených, je v Austrálii parné léto a všichni tráví volný čas na
pláži. Já jsem se rozhodl začít svou cestu v Brisbane a mé první kroky vedly za našimi krajánky do České školy, kde jsme si společně povídali o životě vzhůru nohama a vytvořili jsme
pro vás krásnou mapu a taky kvíz, ve kterém si můžete ověřit vaše znalosti země klokanů
a koalů!
Jak obálka dubnového Krajánka napovídá, zavedeme vás tentokrát do ptačí říše, a těšit se můžete i na spoustu dalšího zábavného čtení, her a nápadů. Jednoduše tak, jak jste
v Krajánkovi zvyklí!
Váš Krajánek

Obsah
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www.facebook.com/casopiskrajanek
© Češi a Slováci v Istanbulu

3

Anežka Synac: Co pro mě
znamená Česká republika
Nikolka Košík: Náš život
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TÉMA

Jana Schulzová

Ptáci. Vznešení, lehcí, ve výšinách... Kdo z vás si to alespoň jednou
v životě s nimi nezatoužil – třeba jen na malou chvilku – vyměnit?
Vznášet se vysoko, vysoko, mít svět pod sebou jako na dlani, přelétat známá a srdci blízká místa, svou ulici, město,
oblíbený park nebo les, sledovat vše s nadhledem, zaplachtit si jen
tak pro radost nebo se nechat větrem bez námahy unášet, kam by
to pěšky trvalo věčnost... Pokud vás to dosud ještě nenapadlo, možná právě teď popouštíte uzdu fantazii a začínáte si to představovat... Mám pravdu?
1. dubna, na apríla (a není to vtip!), se
celosvětově slaví Mezinárodní den ptactva. A Krajánek se k oslavě opeřenců
rád připojuje. Už jen proto, že to jsou
živí tvorové a jako takoví si velebení
a připomenutí zaslouží. Jsou to také
stvoření obdivuhodná, krásná, hudebně
nadaná, někdy i přítulná, jiná moc užitečná, a to nejen pro člověka.
V ptačí říši to paletou barev, rozmanitostí tvarů, hlasů a povah jenom
hýří. Jen si představte pestrobarevné
papoušky, černočerné havrany, miniaturní sýkorky nebo majestátní orly. Vybavme si tajuplné noční houkání sovy,
žvatlání mluvícího papouška nebo skřivánčí trylky, které by tak rádi lidé, kteří
žijí ve městech, ráno slyšeli namísto
protivného drnčení budíku! Mnozí opeřenci provázejí člověka životem jako jeho domácí mazlíčci, ať už v kleci, ve voliéře, volně v bytě nebo napůl ochočeně
na terase. Nevěřili byste, jak se takoví
ptáci loskutáci nebo papoušci žako
dokáží věrohodně naučit napodobit lidskou řeč! Některé ptáky pak člověk kvů-

li užitku chová, nebo se na ně vydává na
lov. No ano, potřebuje je k životu: maso
a vejce na jídlo, peří na zahřátí. Jiní
ptáci mohou být zas užiteční tím, že sezobnou škůdce – od hmyzu až po slimáky, kteří člověku život znepříjemňují.
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O tom, že člověčí život a život opeřenců jsou propojeny,
svědčí i mnoho „ptačích“ slovních výrazů, které běžně používáme. Pro zpestření vám nabízíme malou jazykovou vsuvku:
ochutnávku slovních spojení, jejichž význam můžete zkusit
vybrat z pravého sloupce, a také několik přísloví.
Papouškovat

Být vykutálený

Sýčkovat

Hloupost

Chytat lelky

Být zticha

Mít po ptákách

Chodit spát pozdě

Nakukat někomu něco

Být neposeda, divoch

Chodit spát a vstávat
se slepicemi

Vystavovat jako úspěch něco,
co není naše

Chlubit se cizím peřím

Vstávat brzy

Být pěkný ptáček

Chodit brzy vstát a brzy vstávat

Být skřivan

Zmařit šanci

Být sova

Podsunout někomu myšlenku

Být jako z divokých vajec

Předpovídat chmurnou budoucnost

Nebýt labuť

Lenošit, zahálet

Vypadat jako zmoklá slepice

Vypadat ztrápeně, schlíple

Držet zobák

Opakovat po někom

Ptákovina

Mít rozum, nebýt hloupý

Vašík Kaçmaz, Istanbul

Nicol Machaira, Řecko

Na Hromnice musí skřivan vrznout,
i kdyby měl zmrznout.
Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Ranní ptáče dál doskáče.
Jedna vlaštovička jaro nedělá.
Matyáš Çelik, Nové Město n. Metují
Ani kuře zadarmo nehrabe.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

Přejeme krásný let nad stránkami dubnového Krajánka!
Několik zajímavostí z ptačí říše...
Na Zemi žije asi 10 000 druhů ptáků. Rozšířeni jsou na všech světadílech, ve všech myslitelných klimatických podmínkách od
tropů až po Antarktidu, i v nejrůznějších nadmořských výškách (tučňáci se mohou potopit i do hloubky 300 m pod mořem,
naproti tomu sup byl spatřen ve výšce více než 11 km!). Charakteristickými rysy ptáků jsou peří, zobák, přední končetiny
přeměněné v křídla a snášení vajec. Rozdělují se na dvě velké skupiny: letce a běžce. Jsou mezi nimi prťaví kolibříci o váze
1,5 gramu i obří pštrosi s váhou až 150 kg a výškou kolem 2,5 m či albatrosi s rozpětím křídel i 3,5 metrů.
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Lucie Hladká

Pro ty z vás, kteří se s rodiči chystají do australského Queenslandu, tady mám pár tipů, co rozhodně musíte navštívit, především v Brisbane a blízkém okolí. Jelikož stát Queensland je
místními nazýván „slunečným státem“, s počasím si nemusíte
lámat hlavu. Tady je totiž krásně pořád!

A v Brisbane pro zábavu nemusíte jít
daleko. Ve čtvrti Southbank naleznete
lagunu s písečnou pláží, kde můžete trávit horké letní dny. Pokud vás náhodou
koupání po pár hodinách omrzí, nezoufejte. V okolí laguny se nachází několik
dětských hřišť, stezka pralesem a místní
trhy.
Každý, kdo se vydá do Austrálie, se
ale samozřejmě nejvíce těší, až uvidí
klokany a koaly. Proto se určitě zajeďte
podívat do Lone Pine Koala Sanctuary,
který leží přibližně půl hodiny cesty od
centra Brisbane. Největší atrakcí v Lone
Pine je možnost pomazlit si koalu, se
kterým vás personál nakonec i vyfotí.
Kromě koalů nezapomeňte navštívit výběh s klokany. Klokany si můžete nejen
pohladit, ale také je krmit speciálními
granulemi zakoupenými v místním obchodě se suvenýry. A dejte si pozor na

ještěrky! Takzvaný „vodní dráček“ je ve
volné přírodě k vidění po celém Queenslandu. V Lone Pine jsou zvyklí na místní návštěvníky, snadno si je proto můžete prohlédnout, či dokonce pohladit
a nakrmit z těsné blízkosti.
Pokud by vás vedle roztomilých koalů a klokanů zajímali také největší australští predátoři, krokodýli, vydejte se
s rodiči po stopách nejznámějšího lovce
krokodýlů Steva Irwina a zajeďte se podívat do Australia Zoo, která se nachází
nedaleko Sunshine Coast. Australia Zoo
vám představí celou historii rodiny Irwinů a otevře vám dveře do ráje zvířat.
Uvidíte tu strhující krokodýlí show, nejjedovatější hady na světě, ale také různé
druhy barevných ptáků či africké šelmy.
Typická australská zvířata ale nemusíte potkat jen v zoo. Stradbroke Island je skvělým místem pro pozorování
6
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divokých klokanů či koalů. Tento ostrov
se zároveň pyšní nádhernými bílými
plážemi a úžasnými místy pro kempování. Australané rádi tráví svůj volný čas
v přírodě a kempování je jednou z nejoblíbenějších činností místních. Na
Stradbroke Island se nachází několik
míst určených pro kempování v blízkosti pláží a volné chvíle si můžete zkrátit
i rybařením nebo surfováním.
Ti z vás, kteří raději tráví čas ve vlnách oceánu a staví hrady z písku, si
v Queenslandu opravdu přijdou na své.
Jen v okolí Brisbane se nachází několik
krásných pláží. Těmi nejznámějšími
jsou pláže v Gold Coast a Sunshine
Coast. Gold Coast je rájem surfařů, ale
také skvělým místem pro rodinné výlety. Můžete zde navštívit třeba místní
vodní svět, kde na vás čekají delfíni, led-

ní medvědi nebo třeba tučňáci. Další zajímavostí je filmový svět Warner Bros.,
který je plný filmových postav a různých
atrakcí pro malé i velké.
V horkých letních dnech se ale samozřejmě nikomu nechce cestovat moc
daleko, aby se mohl zchladit v moři.
Nejlepší volbou pro výlet je Bribie Island. Je to jediný ostrov v okolí Brisbane, na který můžete s rodiči dojet autem. Cesta z centra Brisbane trvá zhruba
půl hodiny. Bribie Island nabízí dlouhé
prázdné pláže, klidné vody oceánu, ale
také skvělé podmínky pro surfování či
hrátky v divokých vlnách.
Tak co říkáte? Austrálie je bezpochyby skvělým místem k navštívení, že?
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Hana Galvínová

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Australané připravují dezert Pavlova převážně na oslavu
Vánoc a Australia Day.
Dezert Pavlova je pojmenovaný na počest ruské baleríny, která
v letech 1920–1930 navštívila Austrálii i Nový Zéland. Šéfkuchař, který dort vymyslel a vytvořil, se inspiroval právě její baletní sukní. Sukni představoval krém ze šlehaných bílků ozdobený šlehačkou a ovocem!

Budeme potřebovat
•
•
•
•
•
•
•

4 bílky (pokojové teploty)
1/2 hrníčku cukru
1/3 hrníčku cukru smíchaného
s 1 lžící kukuřičného škrobu
1 lžičku octa
šlehačku
libovolné ovoce – jahody, kiwi,
borůvky, maliny, mango
Můžeme potřít i vanilkovým
pudinkem.

Troubu rozehřejeme na 130 °C. Oddělíme
bílky od žloutků. Ušleháme z bílků tuhý sníh.
Pomalu přisypeme cukr do sněhu a pořádně
prošleháme. Přisypeme zbývající ingredience, cukr, škrob a ocet, které jemně vmícháme do sněhu. Na plechový tác dáme pečicí
papír, na který sněhové těsto vylijeme a vytvarujeme do tvaru kulatého dortu. Pečeme
pomalu, asi 30 minut v předehřáté troubě.
Upečený sněhový dort necháme pomalu vychladnout ve vypnuté troubě. Poté zdobíme
šlehačkou, čerstvým ovocem a můžeme potřít vanilkovým pudinkem.

Doba přípravy:
30 minut

Náročnost: S malou pomocí
rodičů vše snadno zvládnete.

připravili: Jakub a Eliška Galvínovi, Brisbane
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Lucie Hladká

Pro australský stát Queensland jsou po celý rok velmi typickým
nešvarem počasí bouřky, zároveň ale díky horkému slunnému
podnebí tak obyvatelé Queenslandu mohou často vidět duhu.
Horké letní dny také volají po ovocném či zeleninovém osvěžení. Jak lépe tedy spojit chladivé pochutnání s objevováním barev duhy než tak, že si takovou duhu vytvoříme?

Budeme potřebovat
Libovolné druhy ovoce a zeleniny.
Děti z České školy v Brisbane
použily:
• červené zelí
• řapíkatý celer
• brokolici
• květák
• rajčata
• červenou papriku
• banán
• mango
• jahody
• ananas
• meloun
• pomeranč
Vše poskládáme dohromady podle
barev.

Doba přípravy: 15 minut

Dobrou chuť!
Bon appetit!
Náročnost: jednoduché
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Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

JAKÉ PTÁČKY VIDÍŠ ZE SVÉHO OKNA?

Z okna vidíme kukabury, vrány a ibise.
Kukabury se smějou a vrány krákají.
Ibise nemám rád, bere mi jídlo v parku.

Z mého okna vidím spoustu ptáčků.
Teď v zimě nejvíc kosáky a vrány.
A občas taky korelu, která asi ulítla
sousedům. A taky vidím kočky,
které ty ptáčky honí.

Z našeho okna vidím neznámého ptáka,
asi sojku nebo straku. Ten pták má velké
hnízdo. Taky má maličké vajíčko, které se
klube.

Na zahradě máme kosy a vrabce. Dědovi
do krmítka létají sýkorky i hrdličky. Občas
se díváme na online krmítko Záchytné
stanice Makov a tam vidíme pěkně zblízka
sojky, straky a další barevné ptáčky.

Nedaleko mého domu je les, takže za
oknem svého pokoje vidím různé druhy
ptáčků: datla, sýkorku, ale také kačeny
a z dálky slyším sovu.
Máš kolo? A kam s ním jezdíš? Nebo kdybys měl(a) kouzelné
kolo, kam bys s ním jel(a)?
Odpověď pošli do konce dubna na e-mail
casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme ji v červnovém čísle.
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V naší ulici je spousta stromů a spousta ptáčků.
Naše kočka ráda sedí na okně, a tak se spolu díváme
na sýkorky, hrdličky, kosy, vrány, ukřičené straky,
a dokonce i sojky.

Nemám v pokojíčku okno, mám balkonové
dveře, ale tady, v Athénách, ptáci nejsou!

Holoubky. A takové ty černé. Vrány? Honím
je v parku u našeho domu.

Na zahradě máme krmítko,
kam lítají kosi, sýkorky
a vrabci. Když se do krmítka
nacpe sojka, tak všichni
uletí. Sojka se zase bojí
veverky, která tam mlsá
buráčky. Na jaře k nám
přiletí stehlíci a konipásci.

U dědy z okna koukáme na dlasky, strakapoudy, pěnkavy, zvonky, vrabce, sýkory
koňadry, sýkory babky, sýkory tetky
a dědka Sýkoru. Pod krmítkem pak ještě
běhaj slepice a žerou zbytky, které jim
spadnou.

Z okna vidíme v parku vrabečky a kosy. Na střeše někdy holuby.
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VOLNOČASOVKY

Radka Çelik

V křížovce je ukryta první tajenka.

1

2

3

4
5

1. chlupatý zimní kabát

6

2. slouží nám k otevírání dveří
3. obal kmene stromu
4. domácí zvíře, které chrochtá
5. zelený mužíček z vesmíru
6. lesní zvíře, které má dlouhé uši
a hopká

Anička Dawson, Washington

Matyáš Çelik, Nové Město n. Metují
Stefi Angelopoulou, Athény

Podle znaků keltských run vyberte správná písmena a doplňte je do prázdných okének.
Získáte tak druhou tajenku.

ˇ

´
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Radka Çelik

Do okének napište správná písmenka podle pořadí ve slově a dozvíte se,
co se stalo s kachninou botou.
7. písmenko ze slova SÝKORKA

2. písmenko ze slova DLASK

3. písmenko ze slova PUŠTÍK
4. písmenko ze slova KUKAČKA

3. písmenko ze slova KONIPAS

Vyškrtejte slova podle legendy v osmisměrce. Zbylých osm písmenek zapište tak, jak jdou za
sebou. Dostanete vyluštění tajenky.
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HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová
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HRÁTKY S ČEŠTINOU
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POVĚSTI A LEGENDY

Zuzana Dawson Kocourková

Krkonoše byly již roku 1963 vyhlášeny národním parkem a od roku 1992
jsou na seznamu biosférických rezervací
UNESCO. Rostou zde velmi vzácné
a ohrožené druhy rostlin.

Krkonoše jsou nejvyšší české hory, jejichž drsná krása a pestrá krajina každého ohromí. Najdeme zde ledovcové kary, rozlehlé horské louky, skalnaté hřebeny i malebná údolíčka. Můžeme se zaposlouchat do hukotu vodopádů i tajemného ticha slatí a rašelinných jezírek. Malebnost Krkonoš dotváří lidová
architektura, která zdobí vesničky
v podhůří i roztroušené samoty na hřebenech.
A pak je tu Sněžka (1603 m), nejvyšší hora Krkonoš a České republiky,
královna hor, která důstojně shlíží na
celé své panství.

Ada Çelik, Nové Město nad Metují

Milovníky zimních radovánek potěší spousta lyžařských svahů všech obtížností, hustá síť běžeckých stop a nově
vybudované zábavní parky.
Každé pohoří bylo dřív považováno
za něco obávaného, za místo, kde sídlili
bohové a tajemní duchové, které působilo tak mysticky, že se tam téměř nikdo
neodvážil. A o Krkonoších to platí dvojnásob.
V nejvýše položených částech hor
se vyskytují místa, kde můžete tajemno
prožít na vlastní kůži. Na polské straně
Sněžky se údajně nalézá prostor, kde
gravitace nefunguje tak, jak by měla.
Ovšem, kde přesně, to nevím. Ale vím
o jiném místě, kde na vás tajemství
dýchne zcela určitě. Tím je Růženčina

Stefi Angelopoulou, Athény
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POVĚSTI A LEGENDY

zahrádka. Je to vlastně val z navršených
kamenů vytvarovaný do podivného geometrického obrazce, který připomíná
růži. Jeho původ je však neznámý a nikdo vlastně pořádně neví, odkud se tu
vzal.

v podstatě do kteréhokoliv tvora nebo
předmětu. Dnes si ho většinou vybavíme jako urostlého muže v dlouhém
plášti s mohutným plnovousem, kloboukem ozdobeným sojčím pírkem a s holí
v ruce. V Obřím dole má svou zahrádku
plnou léčivých rostlin. Podle pověsti
jsou v ní ukryté i zlaté sloupy. Krakonoš
různě škádlí pocestné, a pokud má špatnou náladu, posílá špatné počasí. Je zastáncem chudých a dobrých proti chamtivcům a darebákům. Straní ukřivděným, hájí spravedlnost, pomáhá ubožákům a zahání zlé nemoci.
V Krkonoších můžete Krakonoše
potkat na každém kroku, není zde žádné
město či obec, kde by o Krakonošovi nebyla alespoň zmínka. Má své sochy, výstavy, doprovází naučné stezky a procházky, sjíždí z hor na slavnosti, jsou po
něm pojmenována piva, ulice i náměstí.
Figurky, sošky a další různá vyobrazení
Krakonoše jsou neodmyslitelným symbolem Krkonoš.
Krakonošem je také inspirován večerníček Krkonošské pohádky, tak si ho
nezapomeňte někdy pustit!

Karolína Angelopoulou, Athény

Krkonoše jsou protkány legendami
o tajemných i nebezpečných místech
a bytostech. Do hor se vydávali hledači
pokladů, pátrali po nerostném bohatství
v podobě zlata, stříbra a drahých kamenů. Ti šířili zvěsti o tom, že se zde setkali
s démony a přízraky. Hovořili o čarodějnicích, kouzelných bylinách, o trasách,
na které je lépe nevstupovat. Jedna z velice nebezpečných stezek měla vést ke
Sněžce.
Asi nejznámější legendy se vážou
ke Krakonošovi. Krakonoš nebo též Rýbrcoul je bájný duch hor, který chrání
celé Krkonoše před chamtivými hledači
pokladů, pytláky a bedlivě sleduje ty,
kteří chtějí nekalými úmysly horám
uškodit. Dohlíží na horskou krajinu,
drží ochranu nad její přírodou, obyvateli
i návštěvníky. Dříve na sebe brával rozličné lidské, zvířecí či strašidelné podoby – zlý a všemocný živel, vládce větru
a démon, trestající bez rozdílu všechny.
Bývá zobrazován jako obr nebo také jako trpaslík, ale dokáže se převtělit

Vašík Kaçmaz, Istanbul
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ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

Co by to bylo za České stopy, kdyby zapomněly na největšího
českého výrobce automobilů? Pojďme se společně podívat,
jak to s tou škodovkou vlastně je.

První škoda vlastně nebyla škoda a nebylo to ani auto! Počátky společnosti
tak, jak ji dnes známe, sahají až do roku
1895, kdy dva pánové Václav Klement
a Václav Laurin založili v Mladé Boleslavi firmu na výrobu jízdních kol. A jak je
to napadlo? Když zkrátka na trhu nemohli najít to správné kolo, rozhodli se
postavit si ho sami. A nezůstalo pouze
u kol. Brzy se pustili do stavby motocyklů, které patřily mezi první na světě,
a roku 1905 vyrobili první automobil −
Voiturette A.

u lidí tak populární, že nemohl dostat
jiný název než Škoda Popular. Časem se
od Škodových závodů vyčlenila samostatná firma Škoda Auto.
Jako každá firma i Škoda si prožila své
krušné chvíle. Během druhé světové války sloužila továrna Německu a vyráběla
vše, co bylo pro válku potřebné. V roce
1945 byla celá automobilka leteckým
náletem zničena. Až v roce 1960 začala
výstavba nové automobilky, která jen
dále vzkvétala. Od roku 1991 je vlastníkem Škody Auto firma Volkswagen.
A víte, že i dnes se používá pro některá
auta označení Laurin a Klement? Jedná
se o automobily v té nejluxusnější výbavě. Pokud byste se chtěli na výrobě takových aut podílet, vězte, že to není nic nemožného. Vždyť Škoda Auto má i vlastní
univerzitu!

Vašík Kaçmaz, Istanbul

Protože se firma neustále rozrůstala,
hledala další šikovné lidi do party. Spojila se proto s plzeňskou strojírenskou
společností Škoda a slavila další velký
úspěch. Sestavila automobil, který byl
18

KRAJÁNKŮV KALENDÁŘ

Zuzana Dawson Kocourková, Linda Yurdakul Audyová
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ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

Es
Cmi
1. Letí vrána, letí vzduchem,
Fmi
B
nepospíchá, šetří síly.
Es
Cmi
Jedním okem, jedním uchem
Fmi
B
sleduje, co ostatní vrány.

Buty

F
Dmi
2. Taky letí, taky letí,
Gmi
C
druhá vrána, třetí vrána.
F
Dmi
Nespěchají, šetří síly,
Gmi
C
ještě dlouho poletí vzduchem.
G
Emi
3. Letí vrány, letí, letí,
Ami
D
nepotí se, vzduch je chladí,
G
Emi
letí dlouho všechny spolu,
Ami
D
jedna vrána jako druhá.

A
F#mi
4. Na chvíli se vystřídají,
Hmi
E
první vrána už se cítí
A
F#mi
unavená, unavená,
Hmi
E
tak se schová na konec hejna.
H
Asmi
C#mi F#
Letí, letí, letí, letí...
Db
Bmi
Ebmi As
Letí, letí, letí, letí...
Eb
Cmi
Letí vrány, letí, letí,
Fmi
B
ještě pořád letí vzduchem.
Eb
Cmi
Nic si spolu neříkají
Fmi B
unavené černé vrány.
Gmi
Cmi
Až si najdou dobré místo,
Fmi
Es
sednou si a budou klidně spát.

Ada Çelik, Nové Město nad Metují
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ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

Vašík Kaçmaz, Istanbul

ptáčci: Stefi Angelopoulou, Athény

Básně převzaty z knihy Myslí ptáci na legraci? Zuzany Pospíšilové.
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VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

Bez slabiky „re“ je to Barbora,
se slabikou „re“ chutná kysele
v buchtách akorát.

Černají se v lese,
na slunci i na pasece,
jejich keře píchají,
ale plody chutnají.

Má tvar pistole nastříkané žlutě,
když je na stole, dělá nám chutě.
V horké černé Africe
živí se jím opice.

Červené jsem,
šťavnaté jsem,
voňavé jsem
a zdravé jsem.

Je ve tmě důleček,
v tom důlečku kulka,
na té kulce chrásteček,
na chrástečku plno kuliček.

Hádanky: Rebarbora. Ostružiny. Jablko. Banán. Brambory. Borůvky.
22

Rostou na pasece.
Modrají se v lese
pod smrky a doubky.
Tomu, kdo je mlsá,
zmodrá nos a pusa
a taky všechny zoubky.

VOLNOČASOVKY

Marta Daeuble

23

KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Lenka Kanellia

Ze šedivé Prahy plné smogu nám odpověděla Barbora Klárová, že
s Tomášem Končinským rádi poskytnou rozhovor, aby si o jejich autorském počinu Překlep a Škraloup mohly přečíst české děti po celém
světě. A nejen ony! Cenami ověnčená kniha s prestižním oceněním
Magnesia Litera 2017 by měla brzy vyjít v němčině a dokonce i v korejštině. „...takže nás brzy čeká sláva celosvětové a následně i intergalaktické úrovně,“ směje se Bára.

Pár slov o autorech jsme tentokrát nechali na nich.
Bára o Tomášovi: Je nejlepší na světě, proto jsem si ho vybrala i jako životního partnera. Kromě společné knížky jsme taky dali život úžasné dcerušce
Jasmínce. Tomáš je velmi pracovitý a spolehlivý, ale hlavně má obrovskou fantazii a smysl pro humor. Každý den je u nás tolik legrace, až se
smíchy otřásají stěny i u sousedů.
Tomáš o Báře: Je nejlepší na světě, proto si mě taky vybrala i jako životního
partnera. Na Báře je nejlepší její energie a radost, se kterou se věnuje všemu, co dělá – zpívání, psaní, moderování, výchově dítěte, placení účtů…
Bára se nebojí do věci jít rovnou naplno a vytlouct z ní všechno, co jde.
Například když rok nosíte v hlavě námět na skvělou knihu, vykládáte o ní
po hospodách, jak by bylo skvělé ji napsat, ale že nemáte čas – a pak přijde Bára a řekne: Tak si ten čas uděláme teď! – a do roka stojíte na pódiu
Národního divadla a děkujete za cenu za nejlepší dětskou knihu roku.
24
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Máte rádi škraloupy?
Tomáš: Rád jsem si hrál ráno u snídaně na
odvážného cestovatele, který zabloudil do
velké kakaové bažiny a pomalu se propadá škraloupem ke dnu a už mu není pomoci, dokud máma nezavolala: „Nesahej do
toho hrnku prstama, ty čuně!“

Na co se v knize děti můžou těšit?
Bára: Děti se můžou těšit úplně na cokoliv,
v tom se jim poroučet nedá. Co jim ale můžeme za nás autory slíbit, je, že je vezmeme do cukrárny, na poušť i na narozeninovou oslavu. Tedy v té knížce, ne doopravdy.
Tomáš: A taky se tam několikrát vyskytuje
slovo prdlajs! A mluvící hovnivál!!!

Které slovo vám ve škole dělalo problémy?
Bára: Do jednoho diktátu jsem napsala
obylí, na to nikdy nezapomenu.

Co dalšího pro děti připravujete?
Bára: Moc rádi bychom navázali na dosavadní úspěch a chystáme volné pokračo-

Je něco, s čím zápasíte dosud?
Bára: Nejvíc zápasím nad ránem s peřinou. Mívám divoké sny. V češtině jsou to
určitě hlavně velká písmena. Bydliště si
proto vybírám tak, aby ulice neměla v názvu třeba předložku.
Tomáš: S každým slovem. Nejhorší jsou
čárky. Píšu radši krátké. Věty. Kvůli. Nim.
(Bára) Nejoblíbenější
Slovní druh: Ách, určitě
citoslovce!
Měkká souhláska:
Můžu tři? Fň, bž a ř jako
řimbaba.

vání knížky ze světa entropíků. S jinou ilustrátorkou, kamarádkou Oipooik, mám
rozpracovanou knížku o lásce určenou
hlavně pro dospívající dívky. Taky bych
ráda dotáhla svůj hudební projekt – zpívám a v hlavě mě tlačí čím dál víc písniček. A další knížku, třeba o snech. Těch není nikdy dost.
Tomáš: My oba pro děti připravujeme
spoustu pořadů na dětském kanálu ČT :D.
Ale další knížku už nosíme v hlavě a vykládáme po hospodách a v rozhovorech, jak
bude skvělá, jen nemáme čas ji napsat.
Bude o paměti, tak snad ji nezapomeneme…

(Tomáš) Nejoblíbenější
Měkká souhláska: Auvajs!
Přídavné jméno: Rozřamprďouskovaný (to
říká Bára, nevím co to
je, ale líbí se mi to).
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Letadélko
se pomalu vzpamatovávalo
z leknutí. Před
očima mu ještě jiskřilo. „Nezlobte se,
já nerad! Nevšiml jsem si, že je přede
mnou strom a narazil jsem do něj!“
Sova zatím na trávníku nahmatala
své brýle a nasadila si je na oči. „Cože?
Nevšiml? Nejvyšší strom v celém lese
a on si ho nevšimne! To potřebuješ
brýle!“ řekla a zaletěla pro ně. Když se
z dutiny soukala ven, znovu upadla
a brýle mu s žuchnutím nasadila rovnou na nos.
„Aúúúúúú,“ zaúpělo Letadélko.
„A houkat taky neumíš!“ vyčítala
sova. „Správně je to HÚÚÚ. Vidím, že
se musíš ještě hodně učit. Nejprve tě
naučím lovit myši. Už se smráká, to je
právě tak nejvyšší čas!“
Pak vylétla na větev dubu. Posadila se na ni a zvala Letadélko k sobě.
Letadélko vzlétlo a posadilo se na stejnou větev jako sova, jenže až na samý
krajíček, kde je větev tenká. Větev to
nevydržela a pod tíhou Letadélka se
zlomila. Sova na poslední chvíli stačila
vyletět, ale Letadélko se zřítilo k zemi.
Dnes už podruhé! Naštěstí pod ním
byla měkká mechová podestýlka. Zabořilo se do ní a únavou usnulo jako
dudek. Sova okolo něj chvíli létala.
„Takové ťululum jsem v životě neviděla!“ rozčilovala se. Pak raději odletěla někam pryč.

Setkání se sovou
Letadélko bylo jako utržené ze řetězu.
Létalo, jak nejrychleji to šlo. Kličkovalo a radostně zkoušelo všechno, co se
dá ve vzduchu udělat. Před ním se na
obzoru objevil les. Protože bylo zvědavé, zamířilo rovnou tam. Jenže nezvládlo včas zabrzdit a v plné rychlosti
narazilo do kmene starého košatého
dubu. Ozvala se rána a z dutiny stromu
vypadla sova. Dopadla Letadélku na
hlavu, pak udělala kotrmelec na křídlo
a nakonec dopadla až na zem. Přitom
jí z očí spadly brýle. „Hernajs fagot!“
zaklela sova nazlobeně a poslepu šátrala křídlem okolo sebe, aby našla
ztracené brýle. „Co to má znamenat?
To je snad zemětřesení!?“
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Ukázka z knihy Letadélko Jurášek, kterou si můžete objednat na www.grada.cz.
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble
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Marta Daeuble
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HRÁTKY S PŘÍRODOU

Marta Daeuble
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KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

AEK a Marie Švédová

Ptáci, jejich schopnost létat a jejich peří odjakživa fascinovalo, neslo bohatou
symboliku a inspirovalo. Indiáni používali ptačí peří nejen ke zdobení čelenek, ale také k výrobě lapačů snů, které
se zavěšovaly blízko místa, kde se spalo nebo přímo za hlavu spícího člověka. Lapače měly podle staré legendy
zachycovat špatné sny v síti, zatímco ty
dobré sny sklouzly po ptačím peříčku
zpět do duše spícího.

Budeme potřebovat
•
•
•
•
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klubíčko vlny nebo provázku
nůžky
kruh z kartonu nebo jiného
materiálu
ptačí pírka, korálky, flitry různých
tvarů, ozdobné tvary z papíru nebo
jiného materiálu

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Celý kruh omotáme vlnou nebo
provázkem tak, aby nebyl vidět původní materiál, ze kterého je
kruh vyroben.

Vnitřek kruhu vypleteme také
vlnou nebo provázkem podle naší chuti a fantazie, nebo použijeme návod na
vypletení lapače snů z internetu. Během vyplétání můžeme na vlnu nebo
provázek navléci korálky nebo flitry na
ozdobení.

Na spodní část kruhu navážeme
několik dlouhých kousků provázku nebo vlny. Na ně navlečeme a navážeme
postupně korálky, flitry, papírové tvary
a peříčka.

Stačí už jen zavěsit nad postel nebo do pokojíčku a čekat na dobré sny!
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AEK, Michaela Enžlová a Voortman Šimánková

Děti, znáte krále Rudyho? Byl to spravedlivý a moudrý král a lidem v jeho zemi se dobře dařilo. Jen
královnu po svém boku neměl a kde není královna, chybí i následník trůnu. Rudy pomalu stárnul,
a tak následníka musel chtě nechtě najít. Nejlépe někoho, kdo by byl chytrý a měl smysl pro humor.
A pak dostal geniální nápad.
Hned druhý den se z rádia ozvalo hlášení: „Ten, kdo nejlépe dokáže zcela obyčejnou věc proměnit
na něco neobyčejného, čeho už se lidé nebudou chtít vzdát, stane se novým králem.“ Královstvím
se prohnala vlna vynálezců, vědců, šamanů a šašků, ale nikdo nic kloudného nevymyslel. Až se na
zámku objevil Herman, takový holobrádek a věčný rošťák. Maminku vždy zlobil, dělal nepořádek,
hrál si s těmi nejbláznivějšími věcmi a stále s něčím experimentoval. Všichni se Hermanovi smáli,
nikdo ho nebral vážně. Přesto byli zvědaví, jak splní svůj první úkol. Herman vzal obyčejnou vodu,
prohnal ji nějakými trubičkami a vrtítky, voda ztuhla, zbělela a nakonec se rozcupovala na zvláštní
kaši. Do té pak nalil maminčin borůvkový sirup a dal lidem ochutnat. Jmenovalo se to zmrzlina
a byl to hit! „Tak jo, to je dobrý nápad, zmrzlinu si necháme! Přidáme do ní trochu smetany a jiné
příchutě! V létě to bude bomba!“ volali nadšení diváci.

Nová voda v přírodě nevzniká, jen mění svoji podobu, skupenství. A tomu říkáme koloběh vody.
Jakmile srážky (déšť, kroupy, sníh) dopadnou na
povrch Země, tak se většina vody zase vypaří.
Menší část vody teče řekami do moří, ještě menší
část se vsákne do půdy či proteče do podzemních
jezer.
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Na druhý úkol se přišlo podívat dvakrát tolik lidí. Když Herman vytáhl podivnou skříň, začali se
všichni smát. Herman skříň otevřel a v ní byla kostka ledu. Šel pro ni předtím do hor, až tam, kde
jsou ledovce. Odsekl velký kus ledu, ten zasadil do skříně a voilà, z obyčejné skříňky byla lednice.
„Dáte si do ní máslo, mléko a maso a všechno vydrží dlouho čerstvé.“ Lidé trochu opatrně, ale se
zájmem lednici vyzkoušeli a ona fungovala. Už nemuseli vylévat kyselé mléko a vyhazovat žluklé
máslo. „Hermane, tedy ta tvoje lednice, to je skvělý nápad. Tu si určitě necháme!“
Na třetí úkol přišlo třikrát tolik lidí a Herman je nezklamal. Dal vodu do velkého hrnce a zapálil pod
ním oheň. Pak hrnec přiklopil podivnou poklicí, ze které vedla trubice k velkému kolu s lopatkami.
Když se voda začala vařit, stoupala z ní pára a ta pára proletěla trubicí a silou narazila na lopatky
kola, které se začalo otáčet. „To je parní stroj,“ řekl Herman. „To první kolo může otáčet dalšími
kolečky a ty budou pracovat za vás. Budou nejen otáčet koly, ale i řezat, bouchat, tlačit, no co vás
jen napadne...!“ Parní stroj přinesl nejen korunu na Hermanovu hlavu, ale i průmyslovou revoluci,
ale o tom vám, děti, povím víc, až mi doběhnete do ledničky pro zmrzlinu...

Téměř 3/4 povrchu zemského tvoří voda. Největší část
vody na planetě je slaná voda v mořích a oceánech. Ta
tvoří 97 % veškeré vody na Zemi. Zbylá tři procenta vody na Zemi tvoří voda sladká. Dvě procenta sladké vody jsou uchovávaná v ledovcích – na horách a také kolem severního a jižního pólu. K dispozici máme tedy
jen 1 % z celkových zásob vody.

Kvůli změnám klimatu zásoby vody, které jsou uchované v ledovcích a sněhové pokrývce, klesají, a tím se snižuje i dostupnost vody. Dnes je pro každého pátého člověka pitná voda nedostupná.
Příroda si může vytvářet zásoby vody.
Voda má dvě skupenství.
Naši Zemi pokrývají hlavně hory.

V mořích je vody dost, a tak jí nemusíme šetřit.
Člověk nemůže ovlivnit zásoby vody.
Naše tělo je plné vody.
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