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Téma: Gramotnost

TVORBA ČTENÁŘŮ  SOUTĚŽ

SVĚT KOLEM NÁS

Text: AEK, Michaela Enžlová a Eva Voortman Šimánková, ilustrace a graﬁcká úprava: AEK

Než naše odborná porota vylosuje a vyhodnotí vaše práce z letošních
prázdnin, připomeneme si, jak někteří z vás trávili prázdniny předchozí.

Vzpomínka na prázdniny – sekačka, sběr brambor, výstup na věž
David Moya Klimeš, Madrid

Přístav v Bretani
David Sánchez Dohányoš, Madrid

Vzpomínka na výlet do Brna
Vašík Kaçmaz, Istanbul

Bazén se skluzavkou u domu na prázdninách
Vašík Kaçmaz, Istanbul
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
milé malé nečtenářky a milí malí nečtenáři,
kteří si náš časopis za m jen prohlížíte nebo
čtete s někým starším,
rok uběhl jako voda a u nového čísla
vás v září – shodou náhod jako vloni – vítáme z italského Milána.
Tady už skoro všechny známe, dě čky
tu chodí pilně do české školy a téma tohoto
čísla jim není cizí. Je to to ž gramotnost,
a proto si budeme povídat o čtení, psaní
a počítání, o tom, jak jsou tyto základní
schopnos pro život důležité. I proto jsme
se na našich cestách vydali za inspirací napříč Itálií za těmi nejznámějšími a nejstaršími univerzitami světa. Těch slavných lidí, co
tam studovalo! Třeba se jednou bude s některou z těchto pamětných univerzit spojovat i vaše jméno.
Říká se, že nejen chlebem živ je člověk.
My jsme si to malinko upravili a tvrdíme –
nejen věděním živ je člověk, a proto jsme
se pus li do přípravy lahůdky baci di dama.
Doufali jsme, že tak udržíme nejen energii
na cesty, ale také vysokou laťku kuchařského umění v seriálu Putování za chutěmi. Posuďte ostatně sami!
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Text: Jana Schulzová, graﬁcká úprava: Ivana Kaçmaz

TÉMA

Podívejte, podívejte, to je nám ale náhoda! Jak se téma Krajánka –
gramotnost – krásně hodí na září, kdy v mnoha zemích začíná školní rok! V těchto dnech a týdnech totiž pro školáky většinou končí
období sladkého nicnedělání a letních prázdnin a nastává návrat do
tříd, do lavic, mezi spolužáky. A právě tam je to místo, kde získáváme a zdokonalujeme schopnost číst a psát, tedy gramotnost, a dále
se vzděláváme. A o gramotnosti si dnes povíme pár slov.

Pokud, děti, čtete tyto řádky, rozumíte
jim a dokázaly byste je třeba přepsat,
znamená to, že už máte gramotnost, jak
se tak říká, v malíku. Doma, a hlavně ve
škole jste se naučily nejen písmenka napsat, poskládat do slov a přečíst je, ale
i porozumět čtenému textu, zvládly jste
číslice, čísla a počítání. Své schopnosti
jste zdokonalily a ještě je dále mnohonásobně vylepšíte. Jen vytrvejte a učte
se dál, buďte zvídaví a vzděláníchtiví.

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Na dlaň naneseme
štětcem barvu.

Ob skujeme dlaň na papír
tak, aby bylo po menších
úpravách a dokreslení výsledkem nějaké zvíře.

Učíme se abecedu: Anička, Washington, D.C.

Možná zrovinka teď, školáci, myslíte na
to, že vám škola někdy přijde tak trochu
jako nuda, nebo dokonce otrava, nezbytná nutnost, že se tam chodit musí,
a to každý den, od samého rána... A asi
se vám už někdy přihodilo, že se vám
tam straaašně moc nechtělo, měli jste
nutkání budík raději někam schovat
a spát si klidně dál, nemuset vypracovávat ten neskutečně dlooouhý domácí
úkol nebo se mučit-učit na písemku nebo ústní zkoušení. No, nemyslete si, to

Moje škola: Anička, Washington, D.C.

4

Dokreslíme detaily nebo
čás těla ﬁxou nebo barvou a štětcem.
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Text: Marie Švédová, graﬁcká úprava: AEK
AEK a Marie Švédová

KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

TÉMA

se asi stalo někdy každému, že se mu
zkrátka nechtělo, třeba i dospělákovi se
občas nechce do práce. Na to, jak moc
je škola, samotná gramotnost a vzdělání
důležité budete přicházet časem. Až si
budete moci přečíst velevýznamnou informaci o tom, co se děje kolem vás,
spočítat si, zda vám paní prodavačka
v obchodě vrátila po koupi zmrzliny
správně peníze nazpět, nebo napsat
bezchybný zamilovaný vzkaz…

Během prázdnin jste určitě v přírodě poznali nová zvířata, ptáky
a hmyz. Nebo jste měli příležitost pozorovat ta zvířata, která už znáte, a naučili jste se něco nového o jejich životě. Který živočich vás
nejvíce zaujal? Který savec, ryba, pták nebo brouk je váš nejoblíbenější? Zapojte fantazii a zkuste si co nejvíce živočichů zpodobit
vlastní dlaní!

tem na světě. Ne všichni mají tuto možnost. Ne všude jsou školy dostupné, není snadné se tam třeba dopravit a cesta
obtížným terénem může trvat i několik
dnů! V některých případech se za školu
musí platit a ne všichni rodiče si mohou
dovolit školné platit. A ne vždy jsou bohužel školy také otevřené pro všechny
bez rozdílu…
Bylo už mnoho napsáno o tom, že gramotnost a další vzdělání jdou ruku v ruce s lepším životem a rozvojem společnosti, ať už celé země, nebo nějaké oblasti. Toho už si všimli lidé i v dobách
dávno minulých! Vždyť první povinná
školní docházka byla prý zavedena už
před více než čtyřmi sty léty! V posledních desetiletích se díky mezinárodní
pomoci a nejrůznějším projektům podařilo negramotnost, tedy neschopnost
psát a číst, ve světě snížit, nicméně dodnes existuje. A když se podíváme na
mapu gramotného světa, ta nejslabší
místa, zejména v Africe a Asii, jsou i těmi nejchudšími…

Školní autobus: Filip, Athény

V řadě zemí jsou ještě v dnešní době děti od útlého věku nuceny pracovat
a o chození do školy, o učitelích nebo
o školních pomůckách se jim může jenom zdát. Proto příště, až budete chtít,
školáci, zase frfňat, že se vám nechce do
školy, nefrfnějte moc dlouho... Když už
teď víte, že škola není pro všechny tak
úplnou samozřejmostí. Berme ji jako
příležitost, jako výsadu, kterou zatím
všichni bohužel nemají...

Budeme potřebovat
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prstové barvy
štětec
velký papír
černou fixu

Iva, Haag

Jako děti si pravděpodobně ještě úplně
neuvědomujete, že moci chodit do školy, být gramotnými, tedy umět číst
a psát a dál s informacemi pracovat, je
vlastně velikou odměnou a výsadou.
Jste-li věku školního a chodíte-li do
školy, patříte totiž k těm šťastnějším dě5

Text: Jana Schulzová, ilustrace: Marta Daeuble, graﬁcká úprava: Ivana Kaçmaz

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Nakresli zobák

Vítejte přesně po roce v Itálii! Rádi bychom vás – jako patron
čísla – vzali na zajímavý výlet po Apeninském poloostrově, a to
na cestu ne jen tak ledajakou. Abychom zůstali věrni tématu
gramotnosti, a tedy i vzdělání, vyrazíme společně za nejvýznamnějšími a nejstaršími italskými univerzitami.
Univerzity jsou školami nejvyššího
stupně. Zde se například budoucí lékaři
učí, jak léčit, budoucí soudci, jak zajistit
spravedlnost, budoucí architekti, jak
jednou navrhovat a stavět domy, a budoucí učitelé, jak předat vědomosti dalším generacím dětí. Univerzity začaly
vznikat již před mnoha a mnoha staletími. Nicméně ty, které jsou nejpodobnější těm dnešním, pocházejí až z 11. až

14. století. Jednou z jejich kolébek je,
kromě Anglie a Francie, právě Itálie,
hlavně její severní část.
Některé univerzity neboli vysoké
školy na území dnešní Itálie patří mezi
nejvýznamnější a nejstarší na světě. Pro
zajímavost: roku 1500 se nacházelo
19 z celkových 54 evropských univerzit
právě zde!
Vzhůru tedy, milí krajánci, na cestu
po univerzitní Itálii. Vezmeme to pěkně
popořádku, podle stáří vysoké školy.

Za první vůbec je považována univerzita
v Boloni. Vznikla již koncem 11. století, v roce
1088. Vyučovalo se zde
zejména světské a náboženské právo.
Vystudovali ji takoví velikáni jako básník Dante Alighieri, spisovatel a básník
Francesco Petrarca či astronom a matematik Mikuláš Koperník. Dodnes
patří mezi nejlepší vysoké školy v zemi.
Vzdělává se tu více než 85 tisíc studentů. Pokud byste se sem chtěli zapsat,
mohli byste si vybrat z mnoha oborů,
například ekonomii, práva, medicínu,
vědy a další.
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Text, ilustrace a graﬁcká úprava: Marta Daeuble

HRÁTKY S PŘÍRODOU

Nakresli oči sýčka:

sýčka:

Nakresli jednu potravu,

Nakresli vejce

kterou se sýček živí:

sýčka:

Vyhodnocení

7–11 hvězdiček:
Jsi expert v oboru sýček
obecný a za odměnu si
můžeš vybarvit omalovánku sýčka.

3–6 hvězdiček:

0–3 hvězdičky:

Jsi znalec v oboru sýček obecný a za od-

Jsi začátečník v oboru sýček obecný a za

měnu si můžeš vybarvit omalovánku

odměnu si můžeš vybarvit omalovánku

mláděte sýčka.

ještěrky.
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Text, ilustrace a graﬁcká úprava: Marta Daeuble

HRÁTKY S PŘÍRODOU

VESELÝ VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
vládnete odpovědět správně na všechny otázky? Vyberte
správnou odpověď a na konci kvízu si je zkontrolujte
podle tabulky. Za každou správnou odpověď si vymalujte hvězdičku, spočítejte je a přečtěte si váš výsledek pod-

KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Ve stejném regionu, v EmiliaRomagna, sídlí i druhá nejstarší
italská univerzita, a to ve městě
Modena. Založena byla roku 1175. Absolventi zde dosahovali právnického
vzdělání. V současnosti si studenti mohou vybrat z řady oborů, známá je například lékařská fakulta.

Další naše zastavení
bude v Benátsku, ve
městě Padova. Zdejší univerzita, založená
roku 1222, je třetí nejstarší v Itálii a zároveň
sedmou nejstarší na světě. Nejenže zde
působil Galileo Galilei, světoznámý astronom, fyzik a filozof, ale získala zde
roku 1678 univerzitní titul doktora první žena v historii.

le jejich počtu.
Pěknou zábavu vám přeje vaše Krajanka.

Kde žije sýček?

Jak dlouho zůstávají

Kolik váží dospě-

Proč je sýček

mláďata s matkou?

lý sýček?

v ohrožení?

10 let

20 kg

Neumí létat.

Ve vodě.

1 měsíc

20 g

Zapomněl, jak si

Na louce.

10 dní

20 dkg

najít potravu.

V dutině stromu.

10 roků

250 kg

Nemá kde hnízdit.

V horských lesích.

10 století

2 kg

Přestal slyšet.

Na komíně.

Přestal vidět.

Kolik nohou má

Proč se říká, že je

sýček:

sova moudrá?

1

Má vysoké IQ.

Sýček obojetný

2

Umí číst.

Sýček moudrý

3

Podle bohyně moud-

Sýček ohrožený

0

rosti.

Sýček obecný

4

Podle boha Dia.

Sýček míček

Jak se jmenuje zvíře na obrázku:

Další mezi
nejstaršími
univerzitami
na naší cestě
je i první státní
univerzita na
světě, a to
Neapolská
univerzita
Fridricha II.
v kraji Kampánie.
Funguje od roku 1224. Studoval a vyučoval zde kromě jiných i svatý Tomáš
Akvinský.

Roku 1303 vznikla v hlavním městě Římě v pořadí další nejstarší univerzita
La Sapienza, což v překladu znamená
moudrost. Přezdívá se jí univerzita Italů, a to kvůli tradičně nejvyššímu počtu
studentů.

Řetězec námi navštívených italských
univerzit by mohl pokračovat ještě hodně dlouho... Přes Perugiu, Camerino, Pisu, Sienu, Pavii... Ale cestování musíme
pro tentokrát ukončit. Berte naši cestu
jako malou ochutnávku nejstarších vysokých škol.
Pokud někdy budete projíždět Itálii, neváhejte, zastavte se a prohlédněte
si výše uvedená univerzitní historická
města. A kdo ví, možná se jednoho dne

budete i rozhodovat, zda se na některou
z těchto vysokých škol – nebo některou
z mnoha a mnoha dalších – zapsat a vystudovat ji.

Má velké oči.
30
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Text a foto :Jana Schulzová, ilustrace a graﬁcká úprava: Zuzana Krutá

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

CHARAKTERISTIKA :
Délka těla: 23 až 25 cm

Baci di dama aneb polibky dámy. Právě rty semknuté k polibku
připomínají dvě sušenky, ve tvaru piškotu, slepené hořkou čokoládou. Jedná se o tradiční laskominu, která je původem
z kraje Piemont. Jejich příprava není náročná a jsou vpravdě neodolatelné. Hodí se
k čaji, ke kávě,
nebo zkrátka
jen tak.

Text, ilustrace a graﬁcká úprava: Marta Daeuble

HRÁTKY S PŘÍRODOU

Rozpětí křídel: 50 až 56 cm

místa, kde mohou hnízdit. Farmáři jim pomáhají se usídlit na jejich pozemcích. Lidé

polepují velká okenní skla, aby je sýčci a i jiní ptáci

Hmotnost: 150 až 250 g

lépe rozpoznali a nenarazili do nich.

Délka života: 15 let

S

L

idé se rozhodli sýčkům pomoci a staví jim

ýček klade 4 až 5 vajec. Mláďata umí létat
již po dvou týdnech od vylíhnutí a z hnízda
odlétají po prvním měsíci.

Nejčastější potravou sýčka obecného je hraboš polní, menší savci, hmyz, ještěrky, žáby nebo

Budeme potřebovat

hadi, pro mláďata jsou hlavní složku potravy především žížaly.
Náročnost:
Jednoduché

Rozpis: cca pro 8 lidí






150 g hladké mouky
150 g cukru písek nebo krupice
150 g másla
150 g loupaných mandlí
hořká čokoláda

Doba přípravy:
asi 30 minut
(a 3 hodiny na
odpočinu )
Pečení: 15–17 minut
8

MYŠ

HAD

KŘEČEK
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JEŠTĚRKA

Text, ilustrace a graﬁcká úprava: Marta Daeuble

HRÁTKY S PŘÍRODOU

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Oloupané mandle mírně opražíme
v troubě předehřáté na 180 °C.

Sýček obecný

Vychladlé je s polovinou cukru dr me v mixéru vysokou rychlos
v krátkých intervalech,
dokud nedosáhneme
homogenní hmoty.

Je sova moudrΈ tak , jak se o nΞ ͵ϞkΈ?

Z

mnoha pohádek a pověstí víme, že sovy patří k moudrým ptákům. Kdo by
neznal sovu pálenou, která doprovází Harryho Pottera do Bradavic! Nebo
moudrou sovu v pohádkách, která umí číst!

Sova jako symbol moudrosti se objevila již ve starověkém Řecku. Byla zde vyobrazena s bohyní moudrosti Athénou a to vedlo k tomu, že lidé začali věřit, že sovy
jsou stejně moudré. Pravdou ale je, že sova není nijak zvlášť chytřejší než jiní ptáci.
SVĚTLO

ZÁVOJ

ZOB K
K

DLA-PERUTĚ

LETKY

S

Hnětacími
metlami vypracujeme
hladké těsto.

Tu poté smícháme
v míse s moukou,
se zbytkem cukru
a s chladným máslem nakrájeným
na kos čky.

PA ÁTY

ova je velmi pozoruhodný pták. Její

Sov v Česku a v celé Evropě bohužel ubývá.

vzhled připomíná zamyšlenou tvář.

Může za to nedostatek míst, kde si sovy mo-

V noční tmě se pohybuje tiše díky

hou stavět hnízda, jako jsou dutiny ve stro-

měkkému peří, které za letu nešustí jako

mech a opuštěné usedlosti.

u jiných ptáků.

Sovy také končí svůj život v technických ná-

Sova umí otočit hlavu skoro téměř dokola.

strahách, jako jsou dlouhé roury, ze kterých

Má ostrý zrak a sluch a její víčka se zavírají

nemohou vylézt, a vodní nádrže.

tak jako lidská, svrchu dolů, na rozdíl od ji-

Ubývá jim potrava, myši v polích a hmyz. Le-

ných ptáků, kterým se víčka zavírají zespo-

tos se k druhům ohrožení dostal i náš sýček

du nahoru.

obecný.

Zabalíme do fólie a necháme nejméně 2 hodiny odpočinout v lednici.

Z těsta tvoříme kuličky o průměru
asi 1 cm. Klademe je na pečicí papír
na plech tak, aby se nedotýkaly.
I s plechem vložíme alespoň na 1 hodinu do mrazáku.

Kuličky na plechu pečeme v troubě
rozehřáté na 140 °C asi 15–17 minut. Upečené a vychladlé sušenky
spojujeme malým množstvím hořké
čokolády, kterou jsme si před m
rozpus li ve vodní lázni.

Dobrou

V Česku je sýčků asi jen na 150.
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appetito!

Text: Eva Voortman Šimánková a kolek v, graﬁcká úprava: AEK

U KRAJÁNKŮ

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Graﬁcká úprava: Ivana Kaçmaz

KTERÉ JE TVOJE NEOBLÍBENÉ PÍSMENKO A PROČ?
Anna, 8 let, Milán, Itálie
Písmenko, které se mi nelíbí, je ypsilon. Začala jsem
se totiž učit vyjmenovaná slova a nevyznám se v tom!

Antonio, 7 let, Madrid, Španělsko
Ve španělštině nemám rád písmenko H, protože se nevyslovuje. Vždycky ho zapomenu napsat, třeba ve slově
„Hola“ (ahoj). A v češtině ho vyslovuju jako „ch“, třeba
„achoj“. Taky nemám rád W, protože je jen v divných
slovech.

Joeri 6 let, Halle-Heide, Nizozemsko
V češtině mě trápí Š, Č, Ř – prostě písmenka s háčky.
Teta Míla a babička s dědou ale říkají, že mi čeština
jde a že jsem šikula.

Naso, 6 let, Athény, Řecko
Mám nejraději O, protože je tlusté. Nemám rád N,
protože je na nic.

Leni, 8 let, Frankfurt, Německo
Mé neoblíbené písmenko
je v češtině V, protože se
v němčině vyslovuje jako
F a to se mi plete při čtení.

Jak se u vás lidé zdraví, podávají si
ruce nebo si dávají pusu?
Odpověď pošli do konce září na e‐mail
časopiskrajanek@gmail.com.
O skneme ji v listopadovém čísle.
10

Ukázka z knihy Letadélko Jurášek, kterou si můžete objednat na www.grada.cz.
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U KRAJÁNKŮ
U KRAJÁNKŮ

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

tězů. Neudržela
se na nohou,
proto ji jen posadili. Tělocvikář jí za zvuku slavnostní fanfáry předal medaili pro vítěze.
„Gratuluji! Váš výkon byl opravdu
obdivuhodný. Za celá dlouhá léta učitelské praxe jsem nic podobného neviděl.“
Paní Břicháčková neřekla ani slovo. Jen nevěřícně zírala. Po chvíli se
probrala a zděšeně vykřikla. „Hafíček!
Proboha, kde je můj Hafíček? Lidi, pomozte!“ a ihned se rozběhla směrem
k parku. Tělocvikář i celá třída běželi
za ní. Přestože nebyla vůbec trénovaná, utíkala docela rychle. Když ji chtěl
někdo předběhnout, mávnutím své paže ho odstrčila, takže doběhla jako první. Její Hafíček se klepal jako osika.
Když ji spatřil, hned začal vrtět ocáskem. Paní Břicháčková u cíle ještě
zrychlila. Tělocvikář se díval na své
stopky a udiveně kroutil hlavou. Když
doběhli i poslední žáci, kteří s sebou
vláčeli stupínek vítězů, pan učitel postavil všechny do pozoru a znovu paní
Břicháčkovou posadil na stupeň vítězů.
„Opět vám gratuluji. To je nevídané! Netušil jsem, že v našem městě
máme takovou skvělou sportovkyni!“
Paní Břicháčková to taky netušila!
Ale díky Letadélku dnes už podruhé
seděla na stupni vítězů.

Jak se díky Letadélku stala
paní Břicháčková sportovkyní
Na školním hřišti se zrovna pořádaly
závody ve skoku na trampolíně. Letadélko bylo zvědavé, a proto slétlo trochu níž.
„Skočte! Teď!“ zavelel učitel tělocviku, který viděl, co se děje. Paní Břicháčková buď z duchapřítomnosti,
anebo proto, že už se nemohla udržet,
spadla rovnou doprostřed trampolíny.
Padala z docela velké výšky, a tak se
zase pěkně vysoko odrazila. Skákala
nahoru a dolů a přitom volala: „Kde to
má brzdu? Zastavte to někdo!“
Diváci nadšeně tleskali. Když se
paní Břicháčková konečně zastavila,
všichni žáci v trenýrkách a tílkách ji
sundali dolů a vlekli ji na stupeň ví-
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Matyáš, 9 let, Nové Město nad Metují,
Česká republika
Mám rád všechny písmenka. Ale jedno se mi pořád
plete. Je to psací q. Když ho čtu, tak se mi plete s p.
Naštěstí to není moc často.

Jenda, 11 let, Brusel, Belgie
Moje neoblíbené písmenko je R. Dlouho jsem se ho
učil vyslovovat. Taky je spousta těžkých jazykolamů,
ve kterých je R a já je nerad říkám. Navíc se vyslovuje jinak česky i francouzsky a vůbec nechápu proč.

Jan, 7 let, Wohlen, Švýcarsko
Já nemám rád X, které se mi plete s křížkem.

Vašík, 6 let,
Istanbul, Turecko
Nemám rád česká písmenka CH a Ř. My nic takového
v Turecku nemáme a já je
neumím pořádně vyslovit.
Mamka říkala, že budeme
dělat nějaká speciální cvičení, abych se to naučil.

Jakub, 10 let,
Wohlen, Švýcarsko
Písmenka mám rád všechna, ale kdyby bylo jen jedno I, vše by bylo jednodušší. Také písmeno
CH mi přijde v české
abecedě tak nějak navíc,
když v německé a anglické není.

Anička, 4 roky,
Washington, USA
Nemám žádné neoblíbené
písmenko, ale mám ráda R,
protože se mi líbí.
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Text a graﬁcká úprava: Radka Çelik

VOLNOČASOVKY

Děti jsou na přírodovědné procházce a pan učitel na kraji
lesa uvidí ohryzaný strom a říká: „Děti, kdo myslíte, že to
udělal?“ A na to Pepíček: „Já nechci žalovat, pane učiteli,
ale určitě to byl . . . . .
.
. . . . . !“
Doplňte do tajenky správná písmenka.
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Rozhodněte, který z obrázků do skupinky nepatří. A proč?

1

12

KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Námětem ke knize byl váš vlčák Mia.
Čím vás zaručeně pozlobí a čím
potěší?
Fena československého vlčáka Mia je můj
první pes, takže jsem si nechala poradit od
zkušených chovatelek a výcvikářek s výchovou. A Mia je úžasná! Baví ji cvičit, chodit
se mnou na procházky do lesa, ale když je
škaredě nebo moc horko, ochotně se válí
celý den na gauči. Potěší mě pokaždé, jak je
nadšená, že mě vidí, i kdybychom byly od
sebe jen malou chvíli. A zlobí mě její vlčí
geny, které jí přikazují „sežer, co můžeš!“
Celá rodina jsme tedy výborně vycvičení ve
schovávání jídla. A musíme být opravdu
důkladní, protože je šikovná a umí si leccos
otevřít.
Narodila jste se v druhém největším
českém městě, kde celý život žijete.
Co máte na Brně nejraději?
Na Brnu se mi líbí jeho velikost, je prostě
tak akorát, ani velké, ani malé. Navíc je tu
spousta studentů a od toho se odvíjí místní
atmosféra. A nejlepší je, že do čtvrt hodiny
jsem z našeho domu za městem v lese!

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
Psí rasa: československý vlčák,
samozřejmě
České město (kromě Brna): Štramberk
(půvabné městečko v podhůří Beskyd,
bude se tam odehrávat děj mé příští
knihy pro dospělé)
Den v týdnu: sobota
Ilustrátor/ka: Helena Zmatlíková
Kniha: Děti z Bullerbynu

Pochopit Brněnský „hantec“ je někdy nadlidský úkon. Vyberte pro děti tři nejzábavnější slova.
Jéje, takových slov je hodně, to bude těžké.
Tak třeba:
kalósek – mladý muž,
hodit špizuňk – podívat se na něco,
róry – kalhoty,
šaškec – blázinec.

Foto: www.lucie‐hlavinkova.cz

Vyluštěte rébusy.

DICE PALA

TOČ ME
12
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KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

„Až budu velká,
stanu se spisovatelkou.“

Svůj první příběh napsala Lucie v šesti letech, dobrodružství pejska Bobíka vycházela po celé prázdniny v několika pokračováních. Notně zažloutlé
a potrhané sešity má Lucie dodnes schované doma.
Již tehdy v ní uzrálo rozhodnutí, že se jednou stane
spisovatelkou.
A jak řekla, tak udělala. V roce 2015 vyhrála literární soutěž „Hledá se autor bestseleru“ nakladatelství Fragment. V roce 2016 pak vyhrála literární
soutěž Albatrosu s příběhem pro děti „Projekt pes
– ten můj“. Nyní jsou v sérii knihy již tři. A pokud
rodiče marně přesvědčujete, aby vám pořídili psa,
jsou to knihy právě pro vás.
Ale teď už k jádru pudla (rozuměj
„k věci“), chtěla jste jako malá psa?
A měla jste ho?
Chtěla jsem psa, jako skoro všechny děti,
ale neměla. Moji rodiče jsou spíše „kočičí
lidé“. Zato jsem měla různá jiná zvířata,
křečka, několik morčat, andulku. A později
několik kocourů. Psa jsem si poprvé pořídila až před šesti lety, když mi odrostly děti.

Knížka Projekt pes (ten můj)
je určena čtenářům od 9 let,
ale hlavně všem dětem, které
mají rády psy. Hlavní hrdina
Honza si nejvíc ze všeho na
světě přeje mít psa, je přesvědčený, že by se o něj uměl
perfektně starat, a nechápe,
proč mu ho rodiče nechtějí
dovolit. Vymyslí tedy bezvadný plán, jak mámu s tátou
přemluvit..
Jak tohle všechno dopadne?
Je jeho plán opravdu tak bezvadný?

Text a graﬁcká úprava: Radka Çelik

VOLNOČASOVKY

Text: Lenka Kanellia, graﬁcká úprava: Ivana Kaçmaz

Jdou dva malí . . . . . . . . (1. tajenka) ráno do školy.
„Víš, že ráno ukazoval teploměr dva stupně nad nulou?“
povídá první.
„To je skvělé,“ raduje se spolužák, „třeba nás učitel pošle
domů, abychom nedostali . . . . (2. tajenka)!“
Vyluštěte osmisměrku a ze zbylých osmi písmenek, která čtěte postupně, jak jdou za se‐
bou, dostanete 1. tajenku.

BOTY, DÁMA, DÍLNA, HRAD, CHOBOT, CHODIT, LÁSKA, LÉTAT, KOTĚ,
MAPA, NOTA, PALETA, PLAVAT, PÁDLO, POŠTA, ŠATNA, SAUNA,
ŠATY, SEŠIT, TÁTA, UMYVADLO
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Vašík, Istanbul

2. tajenka
ze školy si neseme domácí…
na tužky a pero si nosíme…
školní taška
ve třídě si sedneme do…
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Text: Hana Katzourakisová, graﬁcká úprava: Radka Çelik

POVĚSTI A LEGENDY

Text, ilustrace a graﬁcká úprava: Marta Daeuble

VOLNOČASOVKY

RUDOLFOVA HÁDANKA

KTERÁ SLABIKA CHYBÍ? BĚ – PĚ – VĚ – MĚ?
Tentokrát pro vás mám kartičky se slovy, do kterých je třeba doplnit slabiky bě, pě, vě, nebo mě. Kartičky si vytiskněte, podlepte nebo zalaminujte
a vystříhejte. Potom už můžete doplňovat správná písmena do slov. Můžete

Proč se sýček Pepa
poranil?

je označit třeba kolíčkem na prádlo nebo kancelářskou svorkou. Na zalami-

V chovatelské stanici Buba se starají chovatelé
o sovy z celého okolí.

nované kartičky lze psát obyčejným ﬁxem a poté vše zase smazat.

Před měsícem se jim podařilo zachránit mládě

Prima zábavu přeje Krajánek

sýčka obecného.
Po prvním letu do volné přírody se Pepa vrátil
poraněn.

_síc

teplo_r

Chovatelé pořídili fotky z okolí, aby zjistili, kde

_lásek

číhá na Pepu a ostatní sovy nebezpečí.

Baz n u Bohá k

bě pě vě mě bě pě vě mě bě pě vě mě
kolo_žka

ze_koule

hrá_

Farma farm

e Ládi

bě pě vě mě bě pě vě mě bě pě vě mě
_jíř

_šák

h_zda

bě pě vě mě bě pě vě mě bě pě vě mě
14

Chatov

oblast Krk

Obchodn centrum Forus

Řešení z minulého čísla: Kdo unesl slepici Mílu? Zrzka. Tvrdila,
že se odpoledne opalovala u rybníka, jenže odpoledne byla bouřka.
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Text: Katka Balunová, graﬁcká úprava: Ivana Kaçmaz, kreslený v p: Mirek Vostrý

VESELÁ STRÁNKA

Jede, jede, jede vlak,
má 12 vagonů,
každý vagon 4 kupé,
v každém 7 lidí.
Ať mi řekne, kdo to vidí, co to je?
Když přijedou hasiči,
k obloze ho vystrčí,
potom po něm stoupají,
všechno z výšky sundají.

Vlašský nebo lískový,
může být i para.
Veverkám se hodí vždy,
na podzim i zjara.

Mia, Brno

Koruna na hlavě,
andělský šat,
zlodějský krok,
ďábelský křik.

Tluče hřebík na hlavičku,
ten na to nic neříká.
Někdy tre do prs čku,
když ho drží nešika.

HRÁTKY S ČEŠTINOU

_neček

pou_

k_ták

bě pě vě mě bě pě vě mě bě pě vě mě
_st

_lovlasý pán

ná_stí

Hádanky: Rok–měsíce–týdny–dny. Páv. Kladivo. Ořech. Žebřík.

bě pě vě mě bě pě vě mě bě pě vě mě
hří_

k_tina

_na

bě pě vě mě bě pě vě mě bě pě vě mě
_ž

_žec

ús_v

bě pě vě mě bě pě vě mě bě pě vě mě
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Text a graﬁcká úprava: Zuzana Dawson Kocourková

POVĚSTI A LEGENDY

Text: Michaela Enžlová, graﬁcká úprava: Ivana Kaçmaz

ŘÍKANKY

POHÁDKA O ROZPUSTILÉ
ABECEDĚ PRO KOČKU
Václav Fischer
obranným prvkem byly obě věže vystavěné na nepřístupné skále. Vstup do věží byl možný pouze z vrchního patra
hradního paláce, a pokud by se útočníci
dostali až do paláce, stala by se věž Panna posledním bezpečným útočištěm.
Hrad nebyl nikdy dobyt. V 15. století odolal několika obléháním, a to se
o jeho dobytí v roce 1424 pokoušel i Žižka. Obráncům prý pomáhala tajná
chodba. Sláva hradu končí v 16. století.
V roce 1925 získává hrad do majetku stát a další úpravy zde provádí Klub
českých turistů, hlavně archeologické,
zabezpečovací, odklízecí a konzervační
práce. Roku 2000 byla po mnoha staletích za pomoci železného schodiště opět
zpřístupněna i věž Baba.

Trosky
Mohutná zřícenina hradu Trosky rozkládající se na dvou čedičových skalách
tvoří typickou siluetu Českého ráje.
Komíny čedičové skály se na zemský povrch prodraly v období třetihor
a erozí a rozpadem okolních pískovců
došlo k jejich odkrytí. To, co příroda nastínila, dotvořil stavitel hradu a na vrcholcích skalních výčnělků vyrostly dvě
věže – Panna (57 m), vyšší a štíhlejší
z věží na východní straně, na západní
pětiboká podsaditější Baba (47 m). Mezi
nimi pak byl prostor pro vnitřní hrad.
Vzhled hradu, působící dojmem
zřícených věží, vedl k jeho pojmenování
– Trosky a tento název nesou již od časů, kdy k dnešní podobě zříceniny měly
před sebou ještě mnoho let. Až přijdete
Trosky navštívit a vystoupáte na jednu
z věží, rozhlédněte se do dáli. Hned vám
bude jasné, proč se kraj v okolí hradu
nazývá Český ráj!
Hrad byl vybudován Čeňkem z Vartemberka koncem 14. století. Hlavním

G

Ch
O

Ema, Umstadt

Podzemí hradu bude zřejmě velmi
rozlehlé. Říká se, že věže skrývají vchod
do jiného světa, bránu do pekel, ale také
poklad! Ota mladší z Bergova v roce
16

A je stan anebo stříška,
Bé dvě vypasená bříška,
Cé je měsíc, rohlík, srp.
Z Dé půl broskve slup.
E je hřeben vylámaný,
eF semafor pochroumaný,
Gé je rohlík bez špičky,
Há postýlka Haničky.
Chá je měsíc u postele,
I pravítko učitele,
Jé je obrácená hůl,
Ká sněhové vločky půl,
eL je klika u dřevníku,
eM dva stany táborníků,
v eN eM přišlo o nohu,
O je koláč z tvarohu.
Pé praporek na mávání,
eR je šašek pro zasmání,
eS je zatočený had,
Té stoleček. Prostírat!
U je mísa na knedlíky,
Vé zas váza z keramiky,
Y vidlice na práček,
Zet je značka zatáček.
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Text: Michaela Enžlová, graﬁcká úprava: Ivana Kaçmaz

ZPÍVÁNKY

Hudba: Jaroslav Uhlíř
Text: Zdeněk Svěrák

V páté bé v Toušeni
konalo se zkoušení.
Jo, jo, jo, zkoušení.
Všichni propadli
a byli zkroušení.
Když se to dověděl
inspektor Činčila,
řek, že ho událost
úplně zničila.
To se nám nestalo
za celé stole ,
že celá pátá bé
kompletně prole .
Žáci jsou fousatý,
pořád choděj do pátý.
Jo, jo, jo, do pátý.
Smůla se jim všem
snad lepí na paty.
Do penze odchází
inspektor Činčila,
kterého pátá bé
úplně zničila.

POVĚSTI A LEGENDY

hou vystát. Žily v neustálých hádkách
a svárech, což bylo také důvodem, proč
se panna usadila ve věži na východní
straně, zatímco baba ve věži západní.
Ani to však nezabránilo jejich neustálým
rozepřím. Dělaly si naschvály a pokřikovaly na sebe hanlivá slova. Jejich křik
byl slyšet daleko od hradu.
Ráno, sotva vyšlo slunce, začaly se
obě ženy hádat s malými přestávkami,
dokud slunce nezašlo. Spílaly si a křičely, až i ptáci polekaně odtud prchali.
Čím se večerní hádání skončilo, tím se
ráno opět začalo. Dokud sama smrt neučinila konec jejich každodenním hádkám.
Byla to Markéta, která zemřela.
Barbora se neměla s kým hádat a byla
nešťastná. Svoji babičku zanedlouho následovala, aby se sešly na věčnosti a tam
si vyřídily svůj dlouholetý spor. A lidé
pojmenovali věže hradu podle těchto
dvou žen.

1415 vyloupil klášter v Opatovicích nad
Labem, což je i historicky doloženo. Poklad měl ukrýt v Troskách a dostat se
k němu prý lze po odvalení kamene
v podlaze Panny. To se ještě nikomu nepovedlo. Nedaleko hradu je jeskyně
Sklepy, v minulosti hojně navštěvovaná
ve snaze najít tajnou chodbu. Další možný poklad souvisí s časy, kdy hrad lstí
padl do rukou loupežníkům vedeným
rytířem Šofem a jeho společníkem Švejkarem.
Jak bylo zmíněno, hrad Trosky má
dvě věže se jmény Panna a Baba. A právě k jejich pojmenování se váže pověst.

Anežka, Istanbul

Žáci jsou žena ,
žákyně provdané.
Postoupit do šesté
ne a ne, ne a ne.
Takový sen měla
učitelka nesmělá.
Jo, jo, jo, nesmělá.
Ráno páté bé
pak dala do těla.
Páťáci v Toušeni
přežili to zkoušení.
Jo, jo, jo, zkoušení.
Půjdou do šestky
a bude loučení.
Půjdou do šestky
a bude loučení.

Vašík, Istanbul

Pověst: Josef Pavel, Pověs českých hradů a zámků

Ema, Umstadt

Panna a Baba
V patnáctém století žily na Troskách dvě
ženy, byly příbuzné, ale nenáviděly se
tak, že se každá usídlila v jiné věži. Na
Babě bydlela Markéta, vdova po Otovi
starším z Bergova, na Panně její vnučka,
Barbora.
Markéta byla zapřisáhlou katoličkou, Barbora byla víry kališnické. Kvůli
rozdílnému vyznání nemohla jedna druAnička, Washington, D.C.
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ČESKÉ STOPY

Text: Zuzana Dawson Kocourková, graﬁcká úprava: Linda Yurdakul Audyová

KRAJÁNKŮV KALENDÁŘ

7. září 1941
se ve Strakonicích narodila Marie Poledňáková, autorka mnoha filmů, hlavně velmi úspěšných komedií, např.
S tebou mě baví svět, Jak dostat tatínka do polepšovny.

Pokud jste už někteří z vás navštívili americký Washington, irský
Dublin nebo barcelonský park
Ciutadella, určitě jste si všimli
dvou křesílek postavených u malého kulatého stolku. Dnes už víte,
že se jedná o lavičky Václava Havla, dílo českého výtvarníka, designéra a vysokoškolského učitele
Bořka Šípka.

5. září 1568
Po úspěšném dokončení studií se přestěhoval se svou sestrou do Německa,
kde si dále rozšiřoval své obzory studiem architektury a filozofie. A to si představte, že na začátku neuměl ani slovo
německy. To je mi odvaha! O několik let
později přesídlil do Nizozemska, kde si
založil vlastní architektonické a designové studio Aletrego. Zde také poznal
svou budoucí ženu, anglickou tanečnici
a choreografku Bambi Uden. Už jen to
jméno – kdo by se nezamiloval!
Jedním z jeho největších úspěchů
byla funkce hlavního architekta Správy
Pražského hradu. Zde pracoval na obnově hradních prostor, vznikly tak jedinečné lustry, vázy, nápojové sklo a další vybavení, a snažil se, aby se tady jeho přítel a zároveň prezident Václav Havel cítil dobře.
Jeho díla dnes můžeme spatřit
v mnoha světových galeriích – v New
Yorku, Paříži, Londýně, Tokiu, Šanghaji
a dokonce jeho tvorbu poznal i sám duchovní vůdce dalajlama. Čajový hrneček
s podšálkem, který mu byl věnován, má
připomínat pevné pouto mezi Českou
republikou a Tibetem, Václavem Havlem a dalajlamou.

Bořek se narodil v roce 1949 v Praze. Jeho dětství byla jedna velká patálie.
V sedmi letech mu zemřel otec a o devět
let později také maminka. Bylo mu šestnáct let, když přišel o oba rodiče. „A kdo
se o mě postará teď?“ strachoval se. Jeho obavy se však brzy rozplynuly, neboť
pod svá ochranná křídla si jej vzala rodina Bořkovy spolužačky. Pan Roubíček,
který pracoval jako sklářský mistr, ukázal chlapci kouzlo práce se sklem, a tak
není překvapením, že si na prahu dospělosti zvolil sklářství jako svůj studijní
obor.

se narodil Tommaso Campanella – italský filozof, teolog, astrolog a básník. Věnoval
se zejména studiu antické
a církevní tradice.

16. září
začíná Evropský týden mobility.
Má upozornit na znečišťování ovzduší
automobily a připomenout jiné možnosti
dopravy, například autobusy
na zemní plyn, na kole, pěšky.

Pátek 21. až neděle 23. září
se budou odehrávat v duchu gastronomie. Fête de la Gastronomie je
oblíbený svátek konající se po celé
Francii, kdy se vše točí okolo jídla,
ochutnávek, rautů… mňam!
Adalet, Istanbul
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