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Zachrání doktor Proktor Vánoce?
Tentokrát doktor Prokop, Líza a Bulík budou
zachraňovat Vánoce, které se snaží zkazit jeden
chamtivý obchodník, ten koupil práva k Vánocům
a teď je nikdo nesmí slavit. Tedy pokud nejdřív
neutratí slušnou sumičku v jeho obchodech.
Do Štědrého dne přitom zbývá jen pár dní.
Podaří se naší trojce zachránit Vánoce?

Spolkla mě knihovna
Schválně, jaká nejpodivnější věc se ti s knihou stala?
Tak třeba Davida a jeho kocoura spolkla knihovna. Jen
si to představ, v klidu si chceš číst a najednou jsi
uprostřed té nejbláznivější a nejdivočejší výpravy do
knižní historie! Vyprav se tam s nimi! Navštiv
knihovny šlechtické i klášterní, potkej knihovníky,
učence i písaře, pomáhej s knihtiskem a hledej
ztracený svitek. Držíme ti palce – snad tě knihovna
zase vyplivne zpátky.

Vynálezce Alva
Je libo raketobrusle, přenášedlo, létající samočistící
maxibubliny nebo robota, který za vás uklidí zahradu?
Alva si ví rady se vším. S tímto vynálezcem se rozhodně
nudit nebudete! Vynálezce Alva je brýlatý kluk –
rozcuchaný neposedný zrzek, toužící po technických
vymoženostech třetího tisíciletí.

BLÁZEN DO KONÍ 1
Autor: Helidoniotis Kathy
Alice chodí do jezdeckého oddílu a patří mezi nejlepší jezdkyně ve městě. Alice velmi touží
mít vlastního koně, rodiče jí to nechtějí povolit, protože si myslí, že Alici to po chvíli přestane
bavit. Na svého koně si chtěla našetřit peníze, ale za úklid ve stájích jí platili málo peněz a na
brigádu ji nechtěli vzít, protože byla moc malá. Když jednou přišla domů, tak jí rodiče
překvapili tím, že by svého koně mohla mít, ale mělo to jeden háček. Museli se stěhovat.
Alice přikývla. Když přijeli k domu, tak Alice viděla obrovskou zahradu, stodolu, stáj a
hrozně velký výběh. Alice se šla hned kouknout do jezdeckého oddílu. Tam si našla jednu
kamarádku, která se jmenovala Becky. Jednou Alice a Becky vyjely na vyjížďku na koních.
Najednou uslyšely řehtání koně. U jednoho zchátralého domu uviděly přivázanou klisnu.
Klisna neměla žádnou potravu ani vodu. Holky hned zavolaly veterinářku. Veterinářka řekla,
že se o ni musí někdo starat. Becky se zeptala Alice, jestli by klisna nemohla být u ní. Alice
přemlouvala rodiče a nakonec jí to vyšlo. Alice pojmenovala klisnu Zlatka, protože měla
zlatou srst. Becky a Alici se podařilo sehnat číslo na bývalého majitele Zlatky. Majiteli
zavolaly a po dlouhém přemlouvání pána přemluvily, že si Alice Zlatku může nechat. Zlatka
si Alici pomalu začala oblibovat. Alice se o Zlatku starala moc dobře. Příběh skončí tak, že
Alice Zlatku zachrání a bude na ní jezdit dokonce závody.

KRITIKA A HODNOCENÍ
Když někdo jezdí na koních, tak se mu tato knížka
bude líbit. Já na koních jezdím a tahle knížka se mi
moc líbila. Příběh byl velmi zajímavý. Kniha je podle
mě určena spíš holkám. Některým výrazům budou
rozumět asi jen jezdci. Knížku jsem přečetla o prázdninách
přibližně za tři dny.

(Zuzana Kocmánková, 6. A)

DRAČÍ SRDCE: ZRADA VLČÍHO RYTÍŘE
Autor: Thomas Brezina
Kniha má několik dílů. V tomto díle hlavní hrdina Leon bojuje proti zlu. Vydává se
s kouzelným mečem a dračími rytíři do neviditelného světa, kde vzdoruje magické bouři
zla. Tato knížka je velice napínavá, oblíbíte si ji hned po prvních dvaceti stránkách a
začtete se krásného a zajímavého děje, ve kterém vystupují bájné bytosti a příšery.

KRITIKA A HODNOCENÍ
Tato knížka se mi moc líbila, není příliš dlouhá,
a přesto je zajímavá. Těm, kteří mají rádi scifi,
fantasy a dobrodružné příběhy se dle mého
názoru, bude knížka líbit. Co se mi nelíbilo, bylo
časté přeskakování z hlavního děje na vedlejší,
ale po chvíli si na to zvyknete. Na knihu navazují
další díly, což hodnotím jako kladné.

(Jan Radim Kovařík, 7. A)

Vyrob si svou loutku – Maňásek
Neděle 25. února 2018, Divadlo loutek Ostrava, od 10:00 hod.
Akce je určena všem nadšencům loutkového divadla, tvořivým dětem a jejich rodičům.
Děti si mohou vyrobit různé typy loutek - maňáska, mapeta, marotu a marionetu, se
kterými se budeme učit i hrát krátké etudy pro ostatní účastníky.

Unikáty ZOO Ostrava
8. ledna – 27. února 2018, KMO – knihovna Svinov
Výstava plakátů s fotografiemi a informacemi

Karneval se zvířátky a Hopsalínem
Neděle 4. března 2018, Kulturní dům K-Trio, od 10:00 hod.
Oblečte si nějakou zajímavou masku a přidejte se mezi rej masek, soutěže a tanec. Akcí
vás bude provádět klaun Hopsalín.

Jarní RUNdál
Sobota 31. března 2018, Bělský les, od 8:30 hod.
Pojďte společně přivítat jaro na pětikilometrové trati v ostravském Bělském lese. Pro děti
jsou připraveny kratší trasy (benjamínky, benjamíni - 300 m, předžákyně, předžáci –
400 m, mladší žákyně, žáci - 500 m, starší žákyně, žáci - 1000 m)

Jarní prázdniny budou v našem okrese v týdnu od 12. do 18. března 2018. My již nyní
našim čtenářům přinášíme pár tipů, jak je příjemně prožít.

Pro ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku
Co musíte vidět v Beskydech?
Lysou horu, nejvyšší vrchol Beskyd, který měří 1 323 m. Můžete si vybrat z několika
tras včetně naučné stezky. Výhledy ze svahů i ze samotného vrcholku stojí za to. Za
vidění stojí i Ondrášovy díry, jeskyně, v nichž jsou podle pověstí ukryté poklady a
vchody do podzemních světů.

Pro ty, co rádi lyžují
V Moravskoslezských Beskydech si jistě zalyžujete s celou rodinou. Doporučujeme
Skiareál Bílá, kde je připravena celá řada novinek. Např. v dětském lyžařském parku
usnadní lyžování malým návštěvníkům pojízdný koberec.
Je zde řada sjezdových tratí od závodní sjezdovky přes
sjezdovky střední obtížnosti až po sjezdovky pro začátečníky
a výuku dětí.

Cestovatelská potěšení měst a městeček
Koho zajímají letadla, auta, železniční vagóny nebo nákladní vozy, může navštívit
kopřivnické Technické muzeum Tatra. Jen pár kilometrů odtud leží městečko
Štramberk s vyhlídkovou věží Trúba. Pokud vás zajímají neobvyklé expozice,
v Novém Jičíně navštivte muzeum klobouků – a kdo chce navštívit nějaký hezký hrad,
měl by se vypravit na Hukvaldy anebo ke zřícenině hradu Šostýn.

Nová radnice je nejznámější stavbou Ostravy.
Stavěla se v letech 1925 až 1930. Vedením stavby
byl pověřen tehdy mladý začínající architekt
Karel Kotas. Vyhlídková věž je nejvyšší radniční
věž v České republice a měří 73 metrů.

Katedrála Božského Spasitele jde o druhý
největší kostel na Moravě. Vybudována byla
v letech 1883–1889 v novorenesančním slohu
podle plánů Gustava Meretty. Nachází se
v Moravské Ostravě uprostřed náměstí
Msgre Šrámka.

Slezskoostravský hrad byl postaven v gotickém
slohu ve druhé polovině 13. století poblíž
soutoku řek Lučiny a Ostravice. Od roku 1958
je chráněn jako kulturní památka ČR.
Pověsti praví, že pod hradem bývaly ukryty
poklady. Ty však bylo možné spatřit jen na
Velký pátek. Hlídal je u dveří stojící muž se železnou palicí, který by každému
případnému zloději poranil hlavu. Jako jiné hrady, i zde existovala bílá paní. Bíle
oděná žena s rozpuštěnými vlasy, hořící svíčkou v levé a zlatým klíčem v pravé ruce
se zjevovala pouze tehdy, měl-li někdo z rodiny majitele hradu zemřít.

Obrázková doplňovačka

Motorka, kterou Hagrid v úvodu prvního filmu o Harrym Potterovi přivezl
Harryho do …. , ve skutečnosti patřila Garymu Olmanovi, který se objevil až ve
třetím díle. Konkrétně se jedná o motocykl Triumph Boneville T120.

Mrak – Nejteplejší planetou sluneční soustavy je ….., i když to není planeta
nejbližší ke Slunci.
Začátek vpisovaných slov určují černé číslice, tajenku si přečtete podle číslic bílých.

1. Hodnocení

5. Malý válec

2. Proutěná nádoba

6. Naústek

3. Trávicí orgán

7. Ruční zvedák

4. Zmrzlina

8. Sečná zbraň
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