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Pohádky skřítka Medovníčka  

Pojďte se seznámit s malým mužíčkem –  

skřítkem Medovníčkem, který má moc rád  

med a kamarádí se se všemi včelkami v okolí. 

 Zažijete spolu plno dobrodružství! 

 

 

 

 

Pohádky pod polštář 

Kniha obsahuje celkem 8 pohádek. Některé pohádky 

jsou ze světa zvířat, další ze světa pohádkových  

bytostí, ale nechybí také pohádky ze školky, ve 

kterých se prolíná reálný svět dětí a prostředí blízké 

dětem se světem fantazie. Pohádky jsou doplněny   

kouzelnými ilustracemi. 

 

 

Karlík a továrna na čokoládu 

Karlík, chlapec z chudé rodiny, souhrou náhod 

získá los, jenž mu umožní spolu s dalšími výherci 

navštívit továrnu na čokoládu pana Wonky.  

Návštěva se pro všechny děti kromě Karlíka  

promění v hrůzný zážitek, protože Umpa-Lumpové,  

kteří sladkosti vyrábějí, je postupně vytrestají za  

jejich špatné vlastnosti. Přijměte pozvání do světa  

čokoládových dobrodružství! 



 

 

Fantastická zvířata a kde je najít 

Tuto knihu vlastní téměř každá kouzelnická  

domácnost v celé zemi. Nyní ji, po omezenou  

dobu, mají příležitost získat i mudlové.  

Dozvíte se, kde žije pětinoh, čím se živí kluběnka  

a proč není dobrý nápad nechávat za dveřmi  

mléko pro bodloše. 

 

 

 

Doktor Proktor a prdicí prášek 

Příběh o klučinovi jménem Bulík, který se přestěhuje 

 do uličky Dělová, rychle se dává do party několika  

dětí, které se zapletou s podivínským vynálezcem  

doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný vědátor  

vynalezl prdící prášek. Co všechno tento prášek  

způsobí? Přečtěte si tuto knížku a nudit se nebudete. 

 

 

 

 

Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město 

Deset podivných dětí prchá před armádou obludných  

monster. A pomoci jim může jen jediný člověk –  

jenže ten je uvězněn v těle ptáka. Mimořádná pouť,  

kterou znáte z prvního dílu této knihy, pokračuje.  

Jacob se vydává se svými přáteli hledat lék pro svou  

ředitelku, slečnu Peregrinovou. Sirotčinec slečny  

Peregrinové vtáhne čtenáře do imaginárního světa  

časových smyček, cirkusových triků a vlkodlaků. 

 

 



 

 

 
 

Svatomartinské tvoření 

Sobota 11. listopadu 2017, Knihcentrum – Dům knihy, 

od 15:00 hod. 

Oslavte svátek sv. Martina s dětmi letos kreativně. Přijďte do Domu knihy, kde si užijete 

spoustu zábavy a legrace při vyrábění svatomartinských luceren.  

 
Martinovy lucerny 

Pondělí 13. listopadu 2017, Středisko volného času Ostrava – Zálom, 

od 16:00 hod. 

Je pro Vás připravena výroba lampiónů z netradičních materiálů, které si děti odnesou 

sebou domů. Od 18:00 hod. bude lampiónový průvod sídlištěm Pískové Doly. 

 

 

 

 
Starobělské lurdy 

Neděle 12. listopadu 2017, Bělský les, od 11:00 hod. 

Běžecký závod pro širokou veřejnost. Start v 11:00 hod. Je nutná registrace, která je 

možná pouze přes internet. Více informací na www.ostravainfo.cz 

 

 



 

 

Adventní věnec 

Pondělí 20. listopadu 2017, Středisko volného času Poruba – Vietnamská, 

od 16:00 hod. 

Přijďte si s dětmi vyrobit krásný adventní věnec, který ozdobí Vaši domácnost a navodí 

vánoční atmosféru.  

 

 

 

 

 
Zimní radovánky aneb Mikulášská nadílka  

Neděle 3. prosince 2017, Kulturní dům K-Trio, 

od 10:00 hod. 

Nenechte si se svými dětmi ujít Mikulášskou nadílku, která bude probíhat v Kulturním 

domě K-Trio. 

 

Popelka – Kouzelný muzikál na ledě 
Pátek 22. prosince 2017, Ostravar Aréna, 

od 17:00 hod. 

Představení s fantastickými výkony v podání hereckých, pěveckých a krasobruslařských 

hvězd, nádherná světelná kompozice, 300 kostýmů, variabilní jeviště, kouzla a mnoho 

dalších efektů, vytváří z tohoto představení nezapomenutelný zážitek nejen pro děti, ale i 

pro dospělé mnoha generací! 

 

 

 



 

 

Skončily prázdniny, 

začala škola 
Básničky žáků z 5. A 

 

 

Do školy nosíme aktovky, 

o prázdninách pozorujeme vlaštovky, 

do školy si učebnice neseme, 

o prázdninách se zase koupeme. 

   Kvido Maxmilián Mifek 

 

 

 

Škola je tu, 

vstávat z rána,  

na dvoře už kráká vrána, 

jíst a jít do školy, 

budeme dělat úkoly, 

potom šup domů ze školy.  

         Kamila Mitrusová 

 

 

 

Školní den nám začíná, 

mučení nám začíná, 

Ve škole plníme docházku, 

potom jdeme na procházku. 

   David Svoboda 

 

 



 

 

 

  

 

K podzimu neodmyslitelně patří dýně, proto jsme pro vás připravili n ěkolik 

dýňových receptů. 

 

Dýňová polévka 
Ingredience: 1l kuřecího vývaru, 1kg dýně, trochu oleje, 1ks cibule, čerstvá bazalka, kyselá 

smetana, kari koření, sůl, sladká smetana, mletý černý pepř 

Postup: Oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme dozlatova na oleji. Přidáme na 

kostičky nakrájenou dýni a zalijeme vývarem. Necháme 20 minut povařit, dokud dýně 

nezměkne. Po uvaření polévku odstavíme a necháme vychladnout. 

Dýňovou polévku rozmixujeme a ochutíme pepřem, solí, kari  

kořením a sladkou smetanou. Výbornou dýňovou polévku 

podáváme se lžičkou kyselé smetany a na talířku zdobíme čerstvou  

pažitkou a nasekanou bazalkou. 

 

Americký dýňový koláč 
Ingredience: Těsto - 250 g polohrubá mouka, 20 g 

moučkový cukr, 0.5 lžička prášek do pečiva, 125 g hera, 

sůl, 1 ks vejce, 1 lžička citronová kůra, Náplň - 2 ks 

vejce, 4 lžíce javorový sirup, 3 lžíce med, 1 lžička 

skořice, 2 lžíce zakysaná smetana, 2 lžíce citronová 

šťáva, 400 g dýně (vážená oloupaná)  

Postup: Začneme tím, že dýni nakrájíme na kostičky a 

vaříme, dokud není dýně měkká. Na vál si nasypeme polohrubou mouku, přidáme sůl, cukr 

moučku, prášek do pečiva a na sucho zamícháme. Dále na vál přidáme heru, vejce, kůru z 

citronu a těsto zapracujeme. Vychladlou dýni vložíme do vhodné misky, přidáme vejce, 

javorový sirup, med, mletou skořici, šťávu citrónu, zakysanou smetany a dobře, nejlépe 

elektrickým mixerem zamícháme. Pečící formu vymažeme a vysypeme polohrubou moukou. 

Válečkem uděláme placku, která je trochu větší než forma. Těsto natáhneme na váleček a 

přeložíme na formu. Dýňovou náplň vlijeme do formy. Pečeme při 180°C asi 40 minut. 



 

 

Dušičky 
Znáte tento svátek? 

 

Jedná se o vzpomínku na všechny zesnulé či lidově DUŠIČKY, která připadá na 2. 

listopad. 

Svátek všech Svatých se slaví ve dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek 

Samhain, v noci z 31. října na 1. listopad. 

Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a 

mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch a živí 

mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, živí světlem 

mohou ukazovat cestu mrtvým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradice v tento den je zapalovat oheň a svíčky. 

Tradice svátku Samhain je svou podstatou a zvyky nejvíce podobná oslavě 

Halloweenu. 

 
 

 



 

 

Redakční tým: 

Nanková Eva 6. A 

Kocmánková Zuzana 6. A 

Carbolová Klára 6. A 

Tomíček Jakub 6. A 

Přibylová Nicol 7. A 

Slováková Lucie 7. A 

 

 


