Ahoj kamarádi,
v rukou držíte zimní vydání časopisu „Noviny skřítka
Knihomílka“. Vezměte si tužku a pastelky a rovnou se můžete
pustit do prvních úkolů. Věřím, že se u nové pohádky
pobavíte a u bajky zase trochu poučíte. Tak hurá do toho!
Nové číslo časopisu najdete na pultech oddělení pro děti
a mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice
a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může si ho
stáhnout na stránkách naší knihovny www.okpb.cz .
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Přišla k nám zima. Poslední a nejstudenější měsíce v roce.
Přináší sníh a někdy teploty klesají až pod bod mrazu.
Sluníčko vidíme méně. Je bledé a jeho paprsky jakoby
ztratily sílu hřát. Někteří živočichové se vydali na cestu
do teplých krajů a jiní si postupně zalezou do svých doupat
a zimní měsíce prospí ve svém úkrytu. Třeba takové žáby
se zahrabávají do bláta na dně jezera nebo rybníku, aby měly
co největší teplo. Kyslík berou z vody skrze svojí kůži.
Některé druhy žab dokonce jakoby zmrznou a jejich srdce
jim nebijí. Nemusíš se bát. Nic se jim nestane. Na jaře žáby
znovu „rozmrznou“ a probudí se k životu.
Počasí se mění každým dnem. Někdy nás štípe mráz po celém
těle a mžikem přijde hustá sněhová vánice nebo plískanice.
Dny se krátí a noci prodlužují. Sám víš, že ve čtyři hodiny už
tady máme večer. Z nebe padají sněhové vločky. Každá tato
vločka má v sobě alespoň padesát samostatných ledových
krystalků. A přesto, že má každá vločka šest vrcholů, žádný
z nich není stejný.
Když napadne sníh, všechno se kolem promění. Nezáleží, zda
bydlíš ve městě nebo na vesnici. Pro Tebe a Tvoje kamarády
začíná čas zimních radovánek. Můžeš bruslit, sáňkovat,
lyžovat, postavit si sněhuláka nebo iglú. Takové bruslení
vzniklo v Evropě asi před 3000 lety. Byl to způsob přepravy
přes ledové plochy. Úplně první brusle byly vyráběny z kostí
losů, volů nebo sobů. Dokonce na Sibiři se našli brusle
zhotovené z mrožích zubů. Dnes už bruslíme pro zábavu
a nikoliv z nutnosti.
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Než se pustíš do dalšího úkolů, mám pro Tebe a Tvoje
kamarády přání, které jsem schoval do tajenky.
1.
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12.
13.

X

1. Na adventním věnci se každou neděli zapaluje jedna
2. Zmrzlá voda
3. Zdobíme vánoční
4. Na zimním stadiónu obouváme
5. Tři koule, mrkev místo nosu a v ruce koště. Je to?
6. Z nebe padají ……………………… vločky
7.
8. Jiným slovem chumelenice
9. Do zasněženého kopce táhneme
10. Některá zvířátka se v zimě ukládají k zimnímu
11. Ze sněhu se dají vytvořit malé i velké
12. Pečeme vánoční
13. Dvě prkna a k tomu dvě hůlky. Co je to?
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Zajímavosti z historie zimních sportů
Nejstarší lyže na světě jsou staré přibližně 4500 let.
Dřevěné úlomky byly nalezeny ve Švédsku.
Lyže nejspíš vynalezli předkové dnešních Laponců.
Severské národy používaly lyže jako nejúčinnější způsob,
kterým se mohly v zimě přesouvat na velké vzdálenosti
při sledování sobích stád. Poprvé byl běh na lyžích zahrnut
mezi sport v 18. století v Norsku.
Boby vynalezli na konci 19. století švýcarští sáňkaři, když
k saním přidali mechanismus na ovládání směru jízdy.
Závody v rychlobruslení se začaly konat v 19. století
v Evropě na zamrzlých kanálech a jezerech.
Skoky na lyžích byly divácky nejpřitažlivější lyžařskou
disciplínou až do konce 2. světové války. Potom prvenství
převzalo sjezdové lyžování.

Akrobatické lyžování mohli diváci poprvé sledovat
ve 30. letech 20. století v Norsku, kde akrobatické prvky
předváděli lyžaři při tréninku na závody ve sjezdu a v běhu.
V krasobruslení se první mistrovství světa mužů konalo
v roce 1896, to ženské až později v roce 1906.
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Pro zvídavé děti

Pes a jeho odraz

Jednoho dne našel pes kus masa. Popadl jej do tlamy
a spokojeně mířil domů. Těšil se, jak si na něm večer
pochutná. Běžel po cestě kolem řeky a pak, aby si zkrátil
cestu, zamířil k mostu. Už byl skoro na konci lávky, když se
podíval dolů do vody. Zahlédl tam nějakého cizího psa s ještě
větším kusem masa, než měl on sám. Vůbec si neuvědomil, že
se kouká sám na sebe a zatoužil i po tom druhém mase. Aby
jej získal, otevřel tlamu a chystal se ho vzít. V tu chvíli mu
jeho maso spadlo do vody a najednou bylo pryč a také odraz
na hladině zmizel. Neměl nic. Až doma přišel na to, jak byl
hloupý a chamtivý.

Poučení: Měli bychom být spokojeni s tím, co máme.
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Je tady poslední list. Už se stalo pravidlem, že na něm
najdeš recept nebo návod, jak si něco pěkného vyrobit. Blíží
se Vánoce, takže tentokrát to budou závěsné papírové
vločky.
Vyrobit tuto vločku bude hodně jednoduché, takže to
zvládnou i Tvoji mladší sourozenci a spolu můžete ozdobit
celý stromeček.

Budeš potřebovat:
Papír bílé bary, nůžky, klasické tyčinkové lepidlo, sešívačku
a nit.
Postup je následující:
- z jednoho papíru nastřihej osm proužků (každý 20cm
dlouhý a 2 cm široký)
- seskládej na sebe a uprostřed jednoho konce spoj
sešívačkou
- postupně na druhý konec proužků nanes lepidlo a přilep jej
ke středu
- tím vznikne krásná vločka, na kterou přidělej nit a můžeš
věšet na stromeček

Krásné Vánoce, pořádně si užij prázdniny a všechny zimní
radovánky, které k tomu patří. Ozvu se zase na jaře!!!
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