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T V O R B A  Č T E N Á Ř Ů    S O U T Ě Ž  

Obrázky do letní výtvarné soutěže poslaly 
také Ada, Francesca a Kristýnka. 
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Ada Çelik, 8 let, Nové Město n. Metují, Česká republika: Chci plavat s delfíny. 

Francesca Ventriglia, 10 let, Frankfurt nad Mohanem, Německo: Třídenní cestování po Sicílii. 

Kristýna Fialová, 13 let, Vysoké Mýto, Česká republika: Byla jsem na táboře. 

T V O R B A  Č T E N Á Ř Ů    S O U T Ě Ž  
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T É M A  

ního. Polární kruhy jsou myšlené čáry 

kolem Země a abyste si je, děti, lépe 

představily, je dobré si je vyhledat za-

kreslené ve školních atlasech a ma-

pách1).  Na Zemi máme polární kruhy 

dva, jeden na severu a druhý na jihu, 

v určité vzdálenosti od rovníku a od pó-

lů. Pro ty z vás, kteří máte rádi přesná 

čísla, se nacházejí na 66º 34´ severní 

šířky a 66º 33,5´ jižní šířky2). 

 

Milí čtenáři, vítejte na polárním kruhu! 

Výhodou všech našich výprav, ať jsou 

kamkoli – do džungle nebo na Měsíc, je 

to, že se jich můžeme zúčastnit z tepla, 

pohodlí a bezpečí domova. Jen s časopi-

sem, případně s někým, kdo bude těm 

menším předčítat. Dnes obzvláště se to 

bude hodit. Vypravíme se totiž do nej-

chladnějších a nejnehostinnějších míst 

naší planety. 

 

Nejsou kruhy jako kruhy a ty polární 

vskutku nejsou ledajaké. Za nimi začíná 

pro většinu z nás něco naprosto unikát-

Text: Jana Schulzová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Máš-li duši jako dobrodruh, vydej se směle za polární kruh. 

Však nezapomeň a důležité věci si přibal, aby ses za chvilku zmrzlému ram-
pouchu nepodobal! 

Kromě teplé bundy, šály a čepice, přibal si nepromokavé rukavice.  

Hřejivé sněhule jsou samozřejmostí, ať nepromrzneš až do morku kostí!  

Vezmi si foťák, ať svoje zážitky zachytíš, zkušeného průvodce, 

ať někde se neztratíš! 

Když se budeš chovat klidně a tiše jako myš, na severu v Arktidě i na ledního 
medvěda narazíš.  

Naproti tomu na jihu v Antarktidě sympatičtí tučňáci kloužou se po ledě. 

V batohu proviant, mapa a teplý čaj, kdo z vás by takové výpravě odolal! 

Anna, Milán 

1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Severní_polární_kruh#/media/
File:Arctic_circle.png, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_polární_kruh#/
media/File:Antarctic_circle.svg 
2) Pro zvídavé počtáře: https://volanidalek.cz/norsko/severni-polarni-
kruh.php 
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T É M A  

Řečeno bez čísel, polární kruhy jsou 

rovnoběžky, za kterými nastane alespoň 

jednou za rok den, kdy slunce nevy-

koukne nad obzor, a také den, kdy ani 

na chvilku nezapadne. Oblasti za nimi 

směrem k pólům se nazývají polární, 

jak jinak. Na jihu Antarktida, na severu 

Arktida. Jsou tu místa, která pokrývá 

celoroční led, je tu zima až praští. Před-

stavte si, že nejnižší teplota na Zemi by-

la naměřena právě v Antarktidě: minus 

89,2 ºC! Brrr! 

 

Všechna zvířata a rostliny zde se vysky-

tující se musely polárnímu životu při-

způsobit. Ať už lachtani, polární lišky, 

velryby, nebo tučňáci či mechy, řasy 

a lišejníky. Stejně tak i vědci, kteří žijí 

a pracují ve výzkumných stanicích v An-

tarktidě, kterážto oblast nepatří žádné-

mu státu na světě a je jinak zcela neo-

bydlená. V severní oblasti jsou podmín-

ky k životu trochu jiné, přesahuje sem 

několik států a najdeme zde i města. 

 

Polární kraje byly vždy cílem cestovate-

lů a objevitelů. Vyrazila sem řada expe-

dic. Ne každému se to povedlo, mnozí 

za polárním kruhem v nehostinných 

podmínkách přišli o život. Dnes tam 

kromě dobrodruhů míří i turisté, aby na 

vlastní kůži prožili bílé noci, dny tonou-

cí ve tmě tmoucí, nepředstavitelnou zi-

mu a spatřili tanec polární záře či 

hvězdnou oblohu jako nikde jinde na 

světě. 

 

A co my, pisatelé a čtenáři Krajánka? 

My, kteří se do těchto končin běžně ne-

dostaneme? Můžeme  o nich číst, pře-

mýšlet a snít... Schválně, jaké je to pod-

le vás za polárním kruhem? Chlad, led, 

nevyzpytatelné počasí, povětšinou ne-

hostinné podmínky, dlouhatanánská 

noc i půlnoční slunce, dechberoucí po-

lární záře, psí spřežení... Vydaly byste 

se tam, děti? Odpovědi některých z vás 

najdete v rubrice o několik stránek dál. 

Jen čtěte! 

Anička, Washington 

Děti z České školy v Aténách 
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  

Mamííí, mamííí, kam jedeme?  − Na 
výlet. K moři, do hor, na termály… 
Do pohoří Kazdağları. 

 
 
 
 
 
 
 

Kazdağları − pohoří na západě 
Turecka můžete navštívit celo-
ročně. Nejvyšší horou je bájná 
Ida (1 774 m), kde se prý konal 
Paridův soud nad krásou tří 
bohyň – Héry, Athény a Afro-
dity, a odkud pak bohové sle-
dovali průběh trojské války 
jako na divadle. V létě se mů-
žete koupat v blízkém Egej-
ském moři, v zimě sáňkovat 
a pak se ohřívat v termálních 
bazénech. Celoročně můžete 
podnikat výlety po okolí.  

Pojedeme z Istanbulu dlouho. Bude-
me poslouchat pohádky a muziku... 

Mami, Anežka spí. Jak mimino. Ha-

ha. − Jen ať spí, aspoň jí cesta rychle 
uběhne.  

O několik set kilometrů dál a pár 
hodin později...  

V pohoří Kazdağları najdete spoustu 
hezkých míst, kam se můžete podí-
vat. Zurčí tu řeky a hučí vodopády, 
můžete načerpat zásoby kyslíku 
v lesích a na horských loukách. 
V etnografických muzeích se dozvíte 
zajímavosti z oblasti. My jsme si vy-
brali vodopád Sutüven a jezírko 
Hasan Boğuldu, ke kterému se váže 
tragická legenda... 

Hasan, který žil ve vesnici pod hora-
mi, se zamiloval do krásné Emine, 
která žila na hoře Ida. Aby se mohli 
vzít, musel Hasan prokázat, že si 
Emine zaslouží, a vynést pytel mouky 
na horu Ida. Emine ho při výstupu 
doprovázela, a když unavený Hasan 
padl k zemi, Emine pytel vzala a na 
horu ho donesla sama. Nevšimla si 
ale, že ji Hasan nenásleduje. Když šli 
Hasana hledat, našli jen jeho košili 
u horského jezírka. Unavený Hasan 
tam spadl a utopil se. Odtud turecký 

název „Hasan Boğuldu − Hasan se 
utopil”.  

U vodopádu je celoročně otevřené 
občerstvení, kde se zahřejete turec-
kým čajem i jídlem. Čistou vodu na-
berete z místních kašen. Máte-li rádi 
pikniky, využijte stoly a lavice na 
březích řeky. Na místo můžete přijet 
ze dvou stran. U vodopádu Sutüven 
přejdete most a pokračujete nahoru 
po řece k jezírku chudáka Hasana. 
Nezapomeňte sejít k řece pod vodo-
pádem a házet žabky, nasbírat do-
statečné množství přírodnin, hledat 
poklady a dinosauří kosti a nakoupit 
bylinky, med, olivy, olej či šťávy od 
místních prodejců. Vstup do areálu 
je zpoplatněn.  

  

Text: Anežka, Ivana a Vašík  Kaçmazovi, foto a grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

http://www.idanatura.com/
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K R A J Á N C I  N A  C E S T Á C H  

Anežko, lezeš jak tuleň:) − Vašku, 
nesměj se mi, ty tak také lezeš! 

Mami, na této lodi sjedeme peřeje 
i vodopád. Pojedeš se mnou? 

 

Už jsi něco našla, Anežko? − Nic tady 
není a lepí se to. Radši si jdu vylézt 
na strom. 

Haló, já jsem tady! − Jo, kdybys ne-
frajeřila, stejně tě vysadil táta, máš 
krátké nohy. 

 

 Mami, můžeme si koupit něco dob-

rého tady od té tety? − Koupíme, ale 
až na zpáteční cestě. Potřebuju stej-
ně čerstvou dávku tymiánu na sirup, 
abyste nekašlali. 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

V Turecku se na každém rohu setkáte s tzv. burkem 
(turecky börek), tedy pečivem s nějakou dobrou náplní, 
třeba se sýrem, se špenátem nebo s brambory. A právě 
recept na bramborový burek jsme si pro vás připravili. 
Tak jdeme na to! 

• filo těsto (speciální listové těsto) 
• 4 uvařené, oloupané brambory 
• 2 vejce 
• olivový olej 
• 250 g rozmačkaného sýru feta 
• ½ hrnku najemno nakrájené petržele 
• 1 lžíci zahuštěného rajčatového protlaku 
• sůl 
• pepř 
• žloutek na potření 
• sezam na posypání 

Doba přípravy: asi hodina 

Náročnost: snadné 

Text a foto: Barbora Aydın, ilustrace a grafická úprava: Zuzana Krutá 
Vařily: Meryem s babičkou a maminkou 

8 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

 
 
 
 
 
 
Nejdřív si umyjte ruce. A pořádně! Budete 
pracovat s jídlem, tak ať tam nezůstanou 
žádné bacily. 
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P U T O V Á N Í  Z A  C H U T Ě M I  

Uvařené brambory pořádně rozmačkej- 
te vidličkou, přidejte do nich vajíčka, olivo- 

vý olej, sýr a raj-
čatový protlak. 
Směs promí-
chejte, osolte 
a ochuťte pe-
přem. Ochut-
nejte. Je to dob-
ré? 

V pořádku, pokračujeme. Vezměte filo 
těsto a rozprostřete ho na pečící plech. Na 

těsto rovno-
měrně naneste 
bramborovou 
směs. 

Těsto pořádně a pevně stočte, udělejte 
z něho takového hada. Pak toho hada po- 

třete rozšleha-
ným vajíčkem, 
aby se pěkně 
leskl. A ještě 
ho posypejte 
sezamem. 

Burek dejte do předem vyhřáté trouby 
a pečte tak dlouho, dokud nebude pěkně 

zlatý, ideálně na 
180 stupňů. 

A je to! Burek si můžete dát ke svačině 
nebo na snídani spolu s čerstvou zeleninou 

a čajem, jako 
to dělají tu-
rečtí krajánci. 
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U  K R A J Á N K Ů  

V YDAL/ V YDALA BY SES ZA POLÁRNÍ KRUH, KDYŽ JE TAM 
NĚKOLIK MĚSÍCŮ JEN TMA ?  

Vydala bych se tam určitě, protože se mi líbí 
polární medvědi a mám ráda zimu. A když 
tam bude tma, tak si rozsvítím baterku. 

Ne, to by se mi nelíbilo. 

Filip, 7 let, Atény, Řecko  

Říká se „Protancoval se životem“. Kam nebo jak by ses 
chtěl/chtěla protancovat ty? Odpověď pošli do konce února 
na e-mail krajanek@krajanekvesvete.cz. Otiskneme ji v dub-
novém čísle. 

Možná bych to zkusil, ale musel bych mít 
několik samonabíjecích baterek a moje lego, 
abych se nenudil. 

Vašík, 6 let, Istanbul, Turecko  

David, 5 let, St. Pölten, Rakousko  

Elena, 9 let, Madrid, Španělsko  

Jasně, kvůli dárečkům. Za po-
lárním kruhem přece bydlí 
Santa Claus, ne? Nám nosí 
dárky Ježíšek, tak bych měl 
ještě od Santy. 

Možná ano, ale jenom abych viděl polární záři.  

Hugo, 9 let, Lyon, Francie  

10 

Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK U  K R A J Á N K Ů  
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U  K R A J Á N K Ů  

Mikeš, 5 let,  
Frankfurt nad Mohanem, N ěmecko  

Matyáš, 10 let, Nové Město nad Metují,  
Česká republika  

Já bych se vydal, protože jsem zvědavý 
a taky bych chtěl vidět, jak žijou Esky-
máci. Noc by mi nevadila. Když by byl 
ještě den, nachytal bych si ryby a ty 
bych pak jedl. 

Rád bych viděl polární záři, tak 
bych se na severní pól vypravil. 
A pokud by to nevyšlo, tak rád 
spím a tma mi vůbec nevadí.  
Snad jen ta zima. 

Za polární kruh bych jela na pár dní, ale tak, abych viděla 

obě období − jak světla, tak tmy.  

Anna, 9 let, Milán, Itálie  

Jenda, 11 let, a Barunka (velká sestřička),  
Brusel, Belgie  

11 

Jakub, 10 let, Wohlen,  
Švýcarsko  

Ano, protože tma nás neomezuje, zažili by-
chom tam třeba nová dobrodružství a zjistili 
bychom něco nového. 

Matěj, 11 let, Rijswijk, Nizozemsko  

Klidně bych se za polární kruh 
vydal. Ve tmě se dá dobře spát 
a já moc rád spím. Určitě bych si 
ale s sebou vzal taky baterku. 

Je to dost neurčitá otázka. Tma by mi nijak nevadila, ale jen 
tak bych na severní pól nejel. Muselo by to mít nějaký účel, 
jako například, kdybych tam bádal či měl nějaký výzkum.  

Text: Eva Voortman Šimánková a kolektiv, grafická úprava: AEK U  K R A J Á N K Ů  
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Radka Çelik 

 1.        1. 
nástroj, který slouží ke kopání brambor 
nebo čehokoliv jiného na zahradě 

  2.        2. malý smyčcový hudební nástroj 

 3.        3. vaří se z rajčat a jí se k hranolkám 

        4. 4. 
malý žlutý panáček, který pracuje pro 
pana Gru nebo město v okrese Česká Lípa 

 5.        5. dává mléko a bučí 

6.         6. australské zvíře, které skáče a má kapsu 

 7.        7. nosíme ji na krku a je plná dobrých nápadů 

Vyluštěte zašifrovaná slova plná zimy a sněhu. 

Eskymák se vrátí z lovu a radostně volá před iglú: „Mámo, vylez! 

Přinesl jsem ti  .  .   .   .   .   .   .!” 

Eskymačka rozmrzele zavolá: „No tak ho zase odnes, vždyť víš, 

že držím dietu!”  

Vezměte si, jakou chcete pastelku, a vybarvěte jména všech zvířátek, která mají ráda zimu. 

žralok 

klokan 

mrož 

Anička, Washington 

Matyáš, Nové Město n. Metují 
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V O L N O Č A S O V K Y  Text a grafická úprava: Radka Çelik 

Když správně spočítáte řadu čísel, vyjde vám rok, kdy první Čech František Běhounek 
přeletěl a viděl severní pól. Bylo to ve vzducholodi Italia a bylo to 24. května. 

Zkuste vyřešit následující úkol: 
Eskymák Nanuk potřebuje převézt k iglú lachtana, tučňáka a rybu. Ale když nechá lachtana 
s tučňákem, tak ho lachtan sežere, a naopak když zůstane tučňák s rybou, tak ten zhltne ji. 
Jak to má Nanuk udělat, aby všichni zůstali celí a převezl je v pořádku na druhý břeh?  Na 
saních může převézt jen jedno zvíře. 
 
Malá nápověda: zvířata může Nanuk na saních převážet tam i zpět. Ale nemohou si k iglú dojít sama. 

Vyřešení: Eskymák nejdříve převeze tučňáka, pojede zpět, naloží rybu, převeze ji, naloží tučňáka, vyloží tučňáka, naloží lachtana, vyloží lachtana a vrátí se pro 
tučňáka. 

430 + 250 + 20 + 110 + 340 + 5 + 170 + 3 + 440 + 200 - 40 = 

Vzducholoď Italia 

Vzducholoď však ztroskotala. Jak to všechno dopadlo si můžete přečíst v knížce Trosečníci polárního moře, 
kterou František Běhounek o celé dobrodružné události napsal. 

Ada, Nové Město n. Metují 

https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/2240e63d-46e8-4d5d-b42a-575e5d36664f.jpg
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

KTERÉ PÍSMENO CHYBÍ? I  –  Í  –  Y –  Ý?  
 

Tentokrát budeme procvičovat psaní i  – y po souhlásce S. Kar-

tičky si vytiskněte, podlepte nebo zalaminujte a  vystříhejte. Po-

tom už můžete doplňovat správná písmena do slov. Můžete je 

označit třeba kolíčkem na prádlo nebo kancelářskou svorkou. 

Na zalaminované kartičky lze psát obyčejným f ixem a  poté vše 

zase smazat.  

Prima zábavu přeje Krajánek  

 

přes_pací hodiny 

                
            
                

 

s_ček obecný 
 

s_lný vítr 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

s_korka 
 

s_vá holubička 
 

klikatá s_lnice 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

s_chravé počasí 
 

zas_t semínka 
 

s_sel 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFhUXGBcYFxcXFxcVGBkYFxcWFxcXFRcYHSggGB0lGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHx8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/x
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Oct2012/1384695.jpg?2068
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ba3/ba3ddabdc06454f0525cfd468fd04386.jpg
http://vyznam-slov.yin.cz/p/presypaci-hodiny/presypaci-hodiny.jpg
http://www.braunstein.cz/pictures/original/2006_0415_170728_CR_klikata_silnice.jpg
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H R Á T K Y  S  Č E Š T I N O U  Text: Hana Katzourakisová, grafická úprava: Radka Çelik 

 

krabička s_rek 

                
            
                

 

kus s_ra 
 

s_rové maso 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

maminka se s_nkem 

                
            
                

 

s_rup proti kašli 
 

has_či 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

rozs_paná sůl 

                
            
                

 

rybářské s_tě 
 

prádlo us_chá 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         
 

las_čka 

                
            
                

 

měs_c 
 

s_té  jídlo 

i        í        y        ý         i        í        y        ý         i        í        y        ý         

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ba3/ba3ddabdc06454f0525cfd468fd04386.jpg
http://www.solo.cz/wp-content/uploads/2014/11/Z%C3%A1palky-do-kapsy-DZ-100.png
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10744345634/foto09/3384_01.jpg?1455724627
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/ba3/ba3ddabdc06454f0525cfd468fd04386.jpg
https://pixabay.com/
http://media.igurmet.cz/yummy/fb/4d/fb4dfd9ec35edccfe20087d202fea743.png
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová 

Uprostřed Českého ráje na pískovcové 

skále tyčící se nad údolím Plakánek leží 

mohutný hrad, který se jmenuje Kost. 

 

V době, kdy zemi pustošily husitské vál-

ky, se vydal slavný vojevůdce Jan Žižka 

z Trocnova se svým vojskem na Kost: 

„Musíme zvítězit a hrad dobýt. Nebude 

to jednoduché, ještě nikomu před námi 

se to nepovedlo,“ promlouval ke svým 

vojákům. 

 

Ozbrojení vojáci odhodlaní zvítězit se 

vydali přímo k hradu a obklopili ho ze 

všech stran. Zaútočili jednou, podruhé, 

potřetí, ale hrad všem útokům odolával. 

Žižka zaraženě přemýšlel: „Co teď? Jak 

ten pevný hrad dobýt?“ Najednou ho 

něco napadlo a řekl: „Na to se musí ji-

nak! Necháme lidi uvnitř hradu hlado-

vět. Až budou mít hlad, nebudou mít sí-

lu bojovat. Jedině tak hrad obsadíme 

a dobudeme!“ 

 

„Hurá, sláva!“ radovali se Žižkovi vojáci, 

které místo boje teď čekal odpočinek 

a trpělivé vyčkávaní. Stejně byli unave-

ní, při obléhání hradu jedli jenom chléb 

a pili vodu, jejich těla byla zesláblá. Leh-

li si tedy do trávy a čekali. 

 

Na hradě zatím nevesele přemýšleli, co 

dělat. Zásoby jídla se tenčily. Jednoho 

dne přišel za panovníkem Prokop, udat-

ný zbrojnoš, chytrý jako liška: „Pane, 

Žižkovi vojáci nás obklíčili a čekají, že 

přijdeme žebrat o jídlo, a až budeme za 

hradním příkopem, hrad lehce dobu-

dou.“ Panovník pokýval hlavou, věděl, 

že se budou muset vzdát, jinak by ze-

mřeli hlady. „Mám nápad, který by nám 

mohl pomoci,“ pokračoval Prokop a vy-

světlil panovníkovi léčku, kterou na hu-

sity přichystal. Panovník souhlasil. Dal 

Prokopovi poslední džbánek vína a kuře 

a nařídil poddaným, aby se radovali 

a veselili, jak jenom nejvíce dovedou. 

Hudba hrála, lidé zpívali, tancovali a ra-

dost a veselí se rozléhaly údolím. 

 

Vojáci kroutili hlavami: „Co je to za 

slavnost? Neměli by hladovět?! My už 

hlady šilháme a na hradě si oslavují?“ 

Tu k Žižkovi přišel Prokop a s úsměvem 

mu předal víno a kuře: „Prosím, pane, 

přijměte tento dar, který vám můj pán 

posílá. Víme, že vy i vaše vojsko máte 

hlad. My máme dostatek zásob na celé 

měsíce!“ 

 

Slavný vojevůdce se nestačil divit: „Víno 

a kuře? Zásoby na několik měsíců?“ 

Prokop nenápadně zmizel za hradní 

bránou. Žižka se rozzuřil a zvolal: „Hrad 

je tvrdý jako kost a kost patří psu!“ 

 

Potom se zesláblé a hladové vojsko dalo 

na ústup a v kraji zavládl klid a mír. Na 

hradě uspořádali opravdovou slavnost 

se spoustou jídla a vína. Prokop byl pa-

sován na rytíře, neboť svým chytrým ná-

padem hrad Kost zachránil. 
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P O V Ě S T I  A  L E G E N D Y  Text: Zuzana Dawson Kocourková, ilustrace: Hana Mlčochová 
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Č E S K É  S T O P Y  Text: Mirka Bartušková, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

Tentokrát se s Českými stopami nevydáme do 

daleké minulosti, ale do uplynulého roku 

2018. Právě v tomto roce bychom se v novi-

nách s datem 18. listopadu dočetli o Martinu 

Šonkovi, pilotovi, který se tímto dnem stal 

mistrem světa v akrobatickém létání!  

Když byl Martin ještě dítě, nikdo by si 

ani nepomyslel, že právě on by se mohl 

prohánět v letounu hlavou dolů a prová-

dět další bláznivé manévry. Vždyť, jak 

sám vzpomíná, zvracel i při obyčejné 

jízdě autem! 

 

Odmalička jej však zajímalo vše, co létá. 

Rád si četl knihy o letectví, o pilotech 

z druhé světové války, pozorně naslou-

chal nadšenému vyprávění svého otce 

o letadlech a ve volných chvílích se také 

věnoval leteckému modelářství. Když 

v sedmnácti letech přemýšlel, co udělat 

s našetřenou pětistovkou z rozbitého 

prasátka, není divu, že ji nakonec utratil 

za čtvrthodinový vyhlídkový let. A tímto 

letem to všechno začalo! Okamžitě vě-

děl, že chce jednou provždy být pilotem. 

„Člověk v životě dělá spoustu špatných 

rozhodnutí, ale tohle byla moje nejlíp 

investovaná pětistovka,“ řekl. 

 

Po maturitě se naplno věnoval létání. 

Nastoupil na Vojenskou akademii 

v Brně, obor pilot bojového letounu. Bě-

hem studií na vysoké škole se dostal do 

českého reprezentačního týmu v letecké 

akrobacii. V roce 2010 pak přišla obrov-

ská výzva! Jako první Čech závodil 

v prestižní sérii závodů Red Bull Air Ra-

ce. V loňském roce celou tuto 

sérii vyhrál a stal se mistrem 

světa! 

 

A co vy, 

děti? Také 

si ukládáte 

peníze do pra- 

sátka? A už víte, 

na co je po- 

užijete? 

Zdroje: redbull.com, sport.idnes.cz, martin-sonka.cz 

Valentin, Madrid 

Ada, Nové Město n. Metují 

http://aecr.cz/wp-content/uploads/2018/11/%C5%A1onka-768x512.jpg
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Jeden z tureckých dezertů ob-

sahuje maso? Ano, kuřecí 

prsa! Dezert nazývaný „tavuk 

göğsü“ se skládá z vařeného 

kuřete, mléka, cukru a ze sko-

řice. 

Turecko je zemí rozkládající 

se na dvou kontinentech 

zároveň? 97 % území Turecka 

se nachází v Malé Asii a zbý-

vající 3 % leží v Evropě. 

Letiště na asijské straně Istan-

bulu je pojmenováno Sabiha 

Gökcen podle první ženské 

bojové pilotky na světě? Byla 

to adoptivní dcera prezidenta 

Kemala Atatürka. 

Každý rok se začátkem 

července v tureckém 

městě Edirne koná tra-

diční zápasnický festival 

naolejovaných siláků 

kırkpınar? Kırkpınar je 

tureckou chloubou 

a účastníci národními 

hrdiny! Je zapsán na se-

znamu UNESCO. 

Adalet, Istanbul 

Text: Zuzana Dawson Kocourková, grafická úprava: Linda Yurdakul Audyová 
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Z P Í V Á N K Y  

Jaromír Nohavica 

Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

 

1. 
D          Emi              A7               D 

Daleko na severu je Grónská zem, 
             Emi              A7              D 

žije tam Eskymačka s Eskymákem, 
                  Emi                G               D 

[: my bychom umrzli, jim není zima, 
             Emi        A7           D 

snídají nanuky a eskyma. :] 

2. Mají se bezvadně, vyspí se moc, 
půl roku trvá tam polární noc, 
[: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, 
půl roku trvá tam polární den. :] 

3. Když sněhu napadne nad kotníky, 
hrávají s medvědy na četníky, 
[: medvědi těžko jsou k poražení, neboť 
medvědy ve sněhu vidět není. :] 

Ada, Nové Město n. Metují 

4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě 
zaklepe na iglú hlavní medvěd: 
[: „Dobrý den, mohu dál na vteřinu? Já 
nesu vám trochu ryb na svačinu.“ :] 

5. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí, 
psi venku hlídají před zloději, 
[: smíchem se otřásá celé íglů, 
medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :] 

6. Tak žijou vesele na severu, 
srandu si dělají z teploměrů, 
[: my bychom umrzli, jim není zima, 
neboť jsou doma a mezi svýma. :] 

Vašík, Istanbul 

Z P Í V Á N K Y  

https://www.youtube.com/watch?v=uAWIHq4BNnw
https://img.discogs.com/u0IGVsBvAsqKKDCwWEWGG_U_MT4=/455x342/smart/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/A-1040184-1292578509.jpeg.jpg
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Ř Í K A N K Y  

Jan Vodňanský Jiří Havel (Malovaný svět) 

Jan Susa (Rok v obrázcích a říkankách) 

Ada, Nové Město nad Metují 

Text: Michaela Enžlová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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V E S E L Á  S T R Á N K A  Text: Katka Balunová, grafická úprava: Ivana Kaçmaz, kreslený vtip: Mirek Vostrý 

CO JE TO? 
 

Souká, souká nit, 
uplete z ní síť. 

 

Velkou sílu obr má, 
nosem stromy oškubá. 

 

Slova opakovat umí, 
ale moc jim nerozumí. 

 

Na jezero vyplouvá 
bílá ptačí královna. 

 
Pruhovaný kabátek 

má koník i na svátek. 
 
 

Tlustokožec líný je, 
ve vodě si libuje. 

Bzučí, píchá, pokoj nedá 
tenhle malý neposeda. 

 
Na komínech hnízda staví, 

u rybníků žáby loví. 

Hádanky: Pavouk. Slon. Papoušek. Labuť. Zebra. Hroch. Komár. Čáp. Krtek 

Vašík, Istanbul 

 

Malý černý tvoreček 
v zemi má svůj byteček. 
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V O L N O Č A S O V K Y  

RUDOLFOVA HÁDANKA  

Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Odpověď z minulého čísla:  

Pachatelem ukradeného prkna byl pes. Prkno schoval pod bundu, kterou držel na klíně.  

DLEJ LSEM Z  NASEH  

Z D JAPNSKA ZA 

STRELDU KALU. CHCI 

KNECNE VIDET JAK 

V YPADA SEVERNI PJ. 

VRATIM SE NA  

VEJIKNCE. VAS JLZA.  
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K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  Text: Petra Ziegelwagner, grafická úprava: Zuzana Dawson Kocourková 

Tak co, jakpak ti jde to zapeklité Ř? A co ostatní 

hlásky, třeba R, S nebo Š? Pokud jsi někdy s ma-

minkou či tatínkem tyto hlásky procvičoval/a, 

možná znáš knížky Ester Staré s ilustracemi od 

jejího muže Milana Starého – třeba knihu Ma-

řenka už říká ř. Jejich hrátky s hláskami bývají 

i v časopise Sluníčko a Ester Stará je i autorkou 

dvou knížek z edice Kouzelné čtení, těch s elek-

tronickou tužkou. Ester Stará je učitelka, logo-

pedka a maminka tří kluků. Žije v Praze. 

A toto nám pověděla o sobě a o svých kníž-
kách. 
 
Ve vaší knížce Největší přání putuje 
modrý plyšový koník světem a hledá 
někoho, koho bude mít rád. Jaké by-
lo vaše největší přání, když jste byla 
malá? 
Na přání z nejútlejšího dětství si nevzpomí-
nám. Buď jsem byla nenáročná, nebo byla 
moje přání rychle plněná. Když jsem začala 
číst, přála jsem si dostatečnou zásobu knih. 
Střídaly se pod polštářem a osudy hlavních 
hrdinů byly nedílnou součástí mého každo-
denního života. První konkrétní přání, kte-
ré si vybavuju, věc toužebně očekávaná, by-
ly rifle Prekon z Tuzexu. Už samotný nákup 
byl pro mě cosi výjimečného a záhadného. 
Znamenalo to, že rodiče museli sehnat va-
luty a vydat se se mnou do krajského měs-
ta. A vlastně... Už na základce jsem se taky 
rozhodla, že budu učitelkou. I to se mi spl-
nilo. 
 
Jste autorkou interaktivní „mluvící“ 
knížky Když roboti brebentí z edice 
Kouzelné čtení. Co si myslíte o elek-
tronických knížkách? Jsou velmi po-
pulární, nehrozí, že děti už nebudou 
chtít číst? 



25 

K R A J Á N K O V A  K N I H O V N A  

Knížky z edice Kouzelné čtení jsou stále 
propracovanější. Je pravda, že textu v nich 
není mnoho, ale zvukové nahrávky přináše-
jí spoustu informací, umožňují poslouchat 
zvuky, písničky a na samolepky můžou děti 
dokonce nahrát svůj hlas. Myslím, že je to 
další ze způsobů, jak v dnešní době přivést 
děti ke knize. Z logopedického hlediska 
mně technologie umožnila do knihy dostat 
i informace pro rodiče, např. jak hlásku vy-
slovovat a procvičovat. V prosinci vyšlo po-
kračování „Robotů“, knížka Když myšky 
šeptají. Věřím, že i tu si děti oblíbí a že tře-
ba bude přestupní stanicí ke čtení 
„nemluvících“ knížek. 

 
V knížce Koho sežere vlk děti pomá-
hají spoluvyprávět oblíbené pohád-
ky za pomoci obrázků. Měla jste 
v dětství oblíbenou knihu pohádek? 
Ano. Měla jsem moc ráda pohádky Josefa 
Lady a později chmurnou náladu pohádek 
Hanse Christiana Andersena. 
 
 

Vaše knížka Mařenka už říká ř je pl-
ná logopedických cvičení ve formě 
básniček. Máte nějakou oblíbenou 
básničku na učení hlásky Ř? 
Úhoříčku, úhoři, 
jaké je to na moři? 
Já byl nejdál, Jiříku, 
jen v třeboňském rybníku. 
Básničky jsou skvělá věc nejen na procvičo-
vání správné výslovnosti, ale i paměti, slov-
ní zásoby a jazykového citu. 
 
Děti žijící v zahraničí zvládají vyslo-
vovat i několik druhů R, často přiro-
zeně „ráčkují“. Myslíte si, že by se 
všechny české děti měly naučit „r“ 
správně česky a proč? 
Protože teprve pak je jazyk kompletní, má 
charakteristickou nejenom obsahovou, ale 
i zvukovou podobu. 
 
Co byste vzkázala českým dětem, 
které od narození mluví dvěma 
jazyky? 
Uvědomuji si, že to někdy může být nároč-
né. Proč mluvit jazykem, který používá jen 
někdo v rodině? Proč se učit češtinu, kte-
rou nikdo z mých kamarádů tady doma ne-
mluví? Myslím si, že umět mluvit dvěma 
jazyky je velké bohatství. Domluvíte se se 
svými dalšími příbuznými, pochopíte men-
talitu lidí v zemi, odkud pochází jeden z va-
šich rodičů. Umožní vám to poznat její kul-
turu, historii i pochopit současnost. 
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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak překazil loupež za bílého 

dne 
Ráno bylo potřeba jít do školy. Po tom, 

co Oliver od Juráška slyšel, ho nechtěl 

nechat doma samotného. A do školy si 

ho taky nechtěl vzít. 

 „Počkáš na mě v parku, jo?“ navr-

hl Oliver. „A opravdu nemůžu s tebou 

do školy?“ zaprosilo znovu letadélko. 

 „Ne, to nejde! Do školy hračky ne-

smějí. Už pan školník u vchodu by tě 

vyhodil. A co teprve paní učitelka nebo 

pan ředitel! Ale jestli chceš, vezmu tě 

odpoledne do hudebky. Je to sice taky 

škola, ale není to tam tak přísné.“ 

 Jurášek byl spokojený. „Tak jo. 

Dopoledne v parku, odpoledne v hu-

debce. Ujednáno!“ 

 Když Oliver zmizel ve škole, vydal 

se Jurášek do parku. Chvíli létal tam 

a zpátky, honil se s ptáky a pozoroval 

okolí. V parku moc lidí nebylo, ale zau-

jala ho jedna stařenka, která měla na 

rameni kabelku a v ruce nesla tašku 

s nákupem. Za ní se plížili dva chlápci. 

Schovávali se v křoví a nenápadně se 

k ní přibližovali. Jurášek byl zvědavý, 

tak slétl trochu níž. Najednou jeden 

z mužů vyrazil 

kupředu a dru-

hý hned za ním. 

Než se babička 

nadála, jeden muž ji zleva vytrhl kabel-

ku a druhý zprava tašku. 

 „Pomóc, zloději!“ křičela bezmoc-

ně babička. Dohonit je nemohla. Jed-

nak už neuměla běhat jako zamlada, 

jednak jí úlekem nohy úplně zdřevěně-

ly. Jurášek na nic nečekal. Než by řekl 

švec, zloděje dohonil. Vrazil do nich 

čumákem, vrtulí je seknul do ruky 

a tašku i kabelku si naložil na ocas. 

Vmžiku byl zpátky u babičky a tašku 

i kabelku jí vrátil. 

 „Děkuji ti, chlapče, jsi velice laska-

vý,“ pochválila ho babička. Nosila hod-

ně silné brýle, tak si ani nevšimla, že 

Jurášek není kluk, ale letadlo. „To nic, 

já jsem vám pomohl rád! Jestli chcete, 

pomůžu vám nákup donést domů,“ na-

bídl se Jurášek. 

 „To bys byl hodný, chlapče. A co 

že nejsi ve škole?“ zeptala se babička. 

„Já do školy nemůžu,“ odpověděl po-

pravdě Jurášek. 

 „Aha,“ řekla babička, ale stejně to 

vůbec nechápala. Když babičku dopro-

vodil, vrátil se zpátky do parku, aby se 

na smluveném místě potkal s Olive-

rem. 
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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

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

Grafická úprava: Ivana Kaçmaz 

http://www.grada.cz
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 
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Primula veris 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

Výška: 0,1–0,2 m 

Tvar: přízemní růžice 

List: dlouze eliptický, lesklý, měkký 

Barva listu: zelená 

Květ: drobný, trubkovitá koruna 

Barva květu: žlutá/zlatá 

Nároky na půdu: humózní, výživná 

Nároky na světlo: polostín 

Nároky na vlhkost: střední 

Atraktivita: květ, list, květy k řezu, 

k sušení 

Použití: Prvosenka se uplatní 

ve skalkách, pod stromy a keři 

a v polostínu. Je to posel jara. 

Kvetení: duben až květen 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 
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H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

31 

H R Á T K Y  S  P Ř Í R O D O U  Text, ilustrace a grafická úprava: Marta Daeuble 

https://youtu.be/DP-gLKRaWOY
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

Za polárním kruhem nerostou žádné stromy a průměrná teplota v létě 
je jen 10 stupňů Celsia. V únoru je za polárním kruhem pořádná zima, 
se spoustou sněhu a ledu. Kolem zimního slunovratu nastává polární 
noc – tedy období, kdy vůbec nevyjde slunce. Dokážete si představit, 
jak se žije lidem za polárním kruhem? A jak vypadá tamní krajina? 

Budeme potřebovat 

tvrdý papír, karton 
lepicí pásku 

vodu, vodové barvy 
štětec 

sůl 
voskovku 

potravinovou fólii 

Text: Marie Švédová, grafická úprava: AEK, tvoří: Luna 
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Nebojte se experimen-
tovat. Různé druhy soli 
vytvoří rozdílné vzory. 
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K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  K R A J Á N K O V O  T V O Ř E N Í  

 Čtvrtku tvrdého papíru připevníme 
papírovou páskou ke kartonové podložce. 
Tak zabráníme tomu, aby se papír během 
malování pokrčil. 
 

 Pak do mokrých částí maluje-
me vodovkami. Používáme nejlépe 
takové barvy, které vystihují velkou 
zimu, sníh a led. Nakonec posype-
me mokrá místa solí pro správný 
„ledový“ efekt.  

 Bílou nebo modrou voskov-
kou můžeme nalinkovat okraje hor 
a kopců, barvy se pak nebudou vsa-
kovat do sebe. Papír namočíme po-
mocí štětce a vody.  

 Dá se experimentovat také 
s potravinovou fólií – překrytím čás-
ti mokré malby lze vytvořit další 
„ledové“ struktury. Malbu necháme 
30 minut uschnout, pak smeteme 
přebytečnou sůl. 

33 
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  

Na otázku „Jaký je váš dům?“ lidé většinou odpoví, že je velký, slunný, cihlový, 
rodinný nebo třeba roubený. To náš dům je chytrý a zelený! Ne, nemáme zele-
nou omítku. To by stejně nešlo, náš dům z roku 1890 
je chráněnou památkou, a tak zvenku musí vypadat 
stále stejně. Svojí povahou je ale zelený, a přestože 
je starý, jeho vybavení je moderní a plně řízené 
chytrou technologií. 

Před rokem se všech šest rodin, 
které zde bydlí, rozhodlo změnit 
náš dům na moderní a energeticky 
soběstačný objekt. Většinu potřeb-
ného množství energie a vody si 
zajišťujeme sami. Využíváme alter-
nativní zdroje energie a jsme tak 
nezávislí na dodavatelích. Náš dům 
je tedy zelený a ještě ušetříme 
spoustu peněz. Každý energeticky soběstačný dům musí být 

dobře izolovaný. To znamená, že musíme 
utěsnit všechna místa, kterými by naše tep-
líčko mohlo uniknout. A proto přechod na 
vytápění vzdušnou pumpou začal právě vý-
měnou oken. Vzduch obsahuje energii, kte-
rou vzdušná pumpa čerpá ve formě tepla. 
Teplo ze vzduchu dokážeme odebrat až do 
venkovní teploty -15 °C. Tento systém umí 
dům nejen ohřát, ale v horku i ochladit. 

Taková modernizace domu je na začátku velmi 
drahá, ale náš dům získal mnoho dotací od města 
i regionu. Je teď vzorovým domem pro další eko-
logické pionýry. Všichni doufáme, že naše snaha 

i nadšení budou inspirací pro ostatní. 

34 34 
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S V Ě T  K O L E M  N Á S  
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Díky solárním panelům na střeše využíváme sluneční 
energii. Elektrická energie se vytváří nejen z přímého 
slunečního svitu, ale stačí i denní světlo. Vyrobí se to-

lik energie, že ji posíláme do elektrárny, která za ni 
zaplatí. Za tři roky uhradíme náklady za instalování 
panelů a pak už za elektřinu nebudeme platit nic. 

Starý dům nemůže být ekologický. 

Vzdušné pumpy umí místnost jen ohřát. 

Přeměna domu na ekologický je drahá. 

A proč je náš dům chytrý? Přeci proto, že díky počítači 
a připojení k internetu automaticky řídí mnoho systé-
mů. Dokáže nás ráno vzbudit zapnutím Radiožurnálu 
či poslat e-mail o naší spotřebě vody, plynu a elektři-
ny a následně uhradit naši fakturu. Také sám topí, vy-

píná světla i televizi. 

Zelený dům musí mít zahradu. 

V moderních domech se využívá jen pitná voda. 

Energeticky soběstačný dům musí být dobře 
izolovaný. 

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

Pravda, nebo lež 

Na splachování a zalévání zahrady nepoužíváme pitnou 
vodu, ale tu z mraků. Dešťová voda pro splachování se 

shromažďuje pod střechou a voda na zahradu zase  
v kontejneru umístněném přímo na okapu. Je to takové 

veliké břicho s kohoutkem. Jak prosté. 

S V Ě T  K O L E M  N Á S  
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K O M I K S  Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro 
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K O M I K S  Text: Lenka Kanellia, Jana Schulzová a Zdeňka Strigaro, ilustrace: Zdeňka Strigaro 


