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Milé děti,
právě otevíráte letní „Noviny skřítka Knihomílka“. Přichází
roční období, které máme všichni rádi. Blíží se totiž velké
prázdniny!
Poslední den v červnu dostanou školáci vysvědčení a školy na
celé dva dlouhé měsíce své dveře uzavřou. Příroda je zase
úplně jiná než na jaře. Všechno je krásně zelené, kolem nás
voní pokosená tráva, kvetou květiny všech barev, zraje ovoce
na stromech a na polích krásně žlutě září obilí. Někdy mraky
přinesou déšť a bouřku, ale za chviličku je všechno pryč a
sluníčko se na nás zase směje.
V létě můžeme dělat tolik věcí. Koupat se u rybníka, v potoce
nebo řekách. Hrát fotbal, jezdit na kole nebo kolečkových
bruslích. Chodit na tůry po našich horách, sbírat v lese
zrající jahody či borůvky. Navštěvovat hrady a zámky. Večer
sedět u táboráků a opékat špekáčky. Mnoho z Vás pojede
k babičce, na tábor, chatu nebo do dalekých teplých krajin
k moři.
Letní číslo najdete na pultech oddělení pro děti a mládež,
dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice a
Olomoucká. Můžete si ho taky stáhnout na stránkách naší
knihovny (www.okpb.cz).
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Znáš dobře názvy letních měsíců? Napiš do kapiček barevně
podle zadání písmenka. Seřaď k sobě stejně barevná písmenka
a doplň názvy měsíců na řádky.
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Tajenku zjistíš, když správně doplníš názvy dopravních prostředků.

1.
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10.

X

1. Jezdí po kolejích mezi Opavou a Ostravou.
2. Jiným slovem motorka.
3. V Londýně jezdí dvojpatrový ………………
4. Na horách tě na nejvyšší vrchol vyveze.
5. Použij své nohy a půjdeš.
6. V Africe na poušti přepravuje zboží a lidi.
7. U zámku tě povozí.
8. Přes moře tě dopraví.
9. V Praze po Vltavě směrem do ZOO pluje.
10. Nasaď přilbu, zkontroluj brzdy a nasedni na své
…………………………………………………………………………………….
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Mnoho z Vás určitě navštíví některou z našich krásných
zoologických zahrad. Jen na Moravě a Slezsku jich máme
celkem šest.
1. ZOO Zlín
2. ZOO Olomouc
3. ZOO Ostrava
4. ZOO Hodonín
5. ZOO Park Vyškov
6. ZOO Brno
V každé z těchto zahrad najdete mnoho zvířat z celého
světa, cizokrajných stromů a rostlin a také nějakou
zajímavost.

A. 32 m vysoká vyhlídková věž
B. výběh ledních medvědů
C. zámek Lešná
D. pár vzácných bílých lvů
E. nejmladší mládě slona indického
F. DinoPark
Jakou? Určitě na to přijdeš. Přiřaď k číslům správně
písmenka.

-------------------------------------------------------------
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Pro zvídavé děti
Mám tu pro Vás pár zajímavostí ze světa zvířat. Všechna se
pyšní slovíčkem NEJ. Jestli je to i tvé NEJoblíbenější,
rozhodneš jen ty.
Gepard – nejrychlejší zvíře na světě
Tato šelma dokáže běžet rychlostí až 120 km za hodinu.
Může s klidem závodit s kterýmkoliv autem. Gazela jako
kořist nemá moc šancí na záchranu. Pokud ale gepard
nedokáže kořist několikrát za sebou dostihnout, může klidně
i zemřít vyčerpáním.
Velbloud – zvíře nejodolnější vůči horku a suchu
Je velmi odolný a otužilý, protože snadno snáší horko pouště
i drsné mrazy v nehostinných pustinách. V nouzi dokáže
tukové zásoby v hrbech využít k tvorbě energie a vody.
Žirafa – nejvyšší zvíře na světě
Díky své výšce až 6 metrů může žirafa klidně hodovat na
čerstvých větvičkách stromů i keřů. Nejraději má listí
afrického akátu a mlsnější jsou prý samice. Denně se pase i
12 hodin a spořádá až 60 kg potravy.
Kolibřík – nejmenší pták
Na světě žije kolem 320 druhů kolibříků. Všichni jsou to
mistři v létání. Umějí dokonce viset ve vzduchu na jednom
místě nebo létat dozadu. Rychlost, s kterou mávají křídly, je
ohromná ( až 200 krát za vteřinu ).
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Tato stránka patří všem malým šikulkám.
Určitě máš své oblíbené zvířátko, žijící v zoologické zahradě.
Vezmi si do ruky pastelky, fixy či voskovky a nakresli ho.
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Léto je doba pěší turistiky. Možná nevíte, že Česká republika
patří mezi země s nejhustší sítí turistického značení. Potkáte je
v přírodě na stromech, kamenech nebo na plotech u domů.
Každá barva značky Vás dovede k rozcestníku, kde je cíl Vaší
cesty, nebo se prostě rozhodnete pokračovat dál v putování
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Hledej čtyřlístky pro štěstí
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Už v dubnu otevřely své brány malým i velkým turistům
všechny hrady a zámky v celé naší republice. V okolí Opavy
jich můžete najít hned několik, které se úspěšně umístily
v celostátní soutěži „ O nejpohádkovější zámek“. V Raduni na
zámku se mohou dokonce chlubit i Zlatou televizní pečetí.
Další zámky a hrady, lákající v létě k prohlídce s rodiči,
najdete třeba v Hradci nad Moravicí, Kravařích či Kuníně.
Za návštěvu určitě stojí i Slezskoostravský hrad nebo
některý ze vzdálenějších, jako je Sovinec, Bouzov, Hukvaldy.
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Trocha hádanek
Kvítím posetá černá zahrada,
v noci rozkvétá,
ve dne uvadá.
I když jsem kluk, je to tak,
nemám sako ani frak.
Jen holčičí sukýnku,
mám z červených lupínků.
Maličký vojáček,
hubený jak tříska,
když jede do boje,
vesele si píská.
Ten, kdo ho zabije,
vlastní krev prolije.
Co se nečeše hřebenem, ale rukou?
Narodí se krásně lesklá,
ale dlouho nežije.
A nám se zdá, že je ze skla.
Ne, ne! Mnohem křehčí je.
Nevypadám sice směle,
musím se však pochválit.
Kolik ohně já mám v těle.
Můžu tě i popálit!
Hvězdy na nebi, vlčí mák, komár, ovoce, mýdlová bublina, kopřiva.
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Pomalu se blížíme k poslední stránce letního vydání časopisu
„Noviny Skřítka Knihomílka“. Než se rozloučíme, vyrobíme si
papírové korálky.
Budeme potřebovat:
starý barevný časopis nebo barevné papíry
nůžky
stéblo slámy nebo brčko
lepidlo
jehlu a nit
Jak postupovat:
Ze starých barevných časopisů nebo barevných papírů
nejprve nastřihej 1 až 3 cm široké a 15 až 20 cm dlouhé
proužky, aby byly korálky různě velké. Na stéblo slámy nebo
na brčko namotej každý proužek a zalep lepidlem. Konce
brček, které vykukují, ustřihni.
Korálky nech uschnout a můžeš začít navlíkat. Můžeš je
dávat vedle sebe od největšího k nejmenšímu, nebo řadit
podle barev.

Krásné sluníčkové prázdniny. Spoustu zábavy, výletů, sportu,
málo deště a hodně nových kamarádů.

Uvidíme se zase v září!!!!!!!!!!!!!
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