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Ahoj kluci a holky, 

pomalu se blíží doba letního slunovratu a léto. Určitě se  

už těšíte, až odložíte školní brašny a budete moct ráno 

dlouho spát a chvilku zapomenout na úkoly a povinnosti ve 

škole.  

Máte před sebou dva měsíce plné sluníčka, letních sportů 

nebo ležení s knížkou u vody. Určitě se těšíte na výlety, 

které budete s rodiči nebo s kamarády na táboře podnikat. 

Můžete navštívit starověké hrady, rozbořené zříceniny  

a renesanční zámky. Vyšlapat nespočet schodů na rozhlednu 

nebo zdolat nejvyšší horu Jeseníku. V lese si pochutnáte na 

výborných borůvkách, jahodách či malinách. Tolik krásných 

 a tajemných míst na Vás čeká.  

Mnozí z Vás se budou plavit na lodi po moři, potápět se  

a obdivovat mořský svět. Budete se toulat ulicemi Londýna, 

Paříže nebo prosluněného Říma.  

Krásné prázdniny plné dobrodružství Vám všem přeje  

KNIHOMÍLEK 

 

 
 

Letní číslo časopisu na Vás čeká 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.kpbo.cz. 
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Zajímavosti o olympijských hrách 

Olympie byla svatyně postavená v Řecku na počest nejvyššího 

boha Dia. Kromě jiných obřadů se u ní také konaly sportovní 

hry. V době pořádání her se dokonce přerušovaly i války. 

První olympiáda proběhla v řecké Olympii v roce 776 př. n. l. 

Existují ale písemné dokumenty o tom, že podobné hry se 

konaly už daleko dříve.  

Vítězové obdrželi kromě věnce z ratolestí olivovníku  

i finanční odměnu. 

Poslední starověká olympiáda se konala asi v roce 393 n. l. 

Římský císař Theodosios další hry zrušil, protože se mu zdály 

zbytečné. 

  

  

  

Obnovit olympijské hry navrhnul až koncem 19. století 

francouzský baron Pierre de Coubertin. Díky němu a dalším 

nadšencům se podařilo uspořádat v Řecku v roce 1896 první 

novodobé olympijské hry. 

Od té doby se hry konají každé 4 roky. K letním hrám se 

přidaly také zimní. Stále roste počet zemí a sportovců, kteří 

se her účastní. Pro každého je to obrovská čest 

reprezentovat svou zem. 
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Rok 2016 je olympijským rokem. Pořádání letních 

olympijských her se protentokrát ujala Brazílie. 

Od 5. srpna vypukne v Rio de Janeiru mezinárodní sportovní 

svátek. Až do 21. srpna se bude soupeřit ve 28 různých 

sportech. 

Největším symbolem her je olympijská vlajka. Znázorňuje 5 

vzájemně propletených kruhů, které představují 5 

kontinentů. 

Říká se, že každá barva kruhu představuje jeden světadíl. 

 

Spoj čárou, barvu a kontinent. 

 

Modrá                                                   Asie 

Červená                                                 Afrika 

Černá                                                    Austrálie 

Žlutá                                                     Evropa 

Zelená                                                  Amerika 

 

Zkus namalovat olympijskou vlajku s 5 kruhy. 
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Slunce v létě 

Léto a sluníčko patří neodmyslitelně k sobě. Je konec 

pošmourným dnům. Právě v tomto ročním období se posouvá 

každý den výše a hřeje silněji. Napomáhá k růstu rostlin, 

dozrávání polních plodin, ale i pro naše tělo je hlavním 

zdrojem vitaminu D. 

Slunce je naší nejbližší hvězdou. Je zdrojem světla, tepla  

a života na Zemi.  

Možná nevíte, že Slunce vzniklo z mlhoviny, oblaku plynu  

a prachu. Bylo to asi před pěti miliardami let. Teplota jeho 

žhavého jádra je přibližně 15 milionů °C a světlo Sluníčka se 

pohybuje rychlostí 300000 kilometrů za sekundu. To tedy 

znamená, že trvá zhruba osm a půl minuty, než k nám 

sluneční světlo dosáhne. 

Zajímavostí je, že ačkoliv je léto obvykle nejteplejším 

obdobím v roce, je Země v tomto období od Slunce nejdále. 

Neputuje totiž okolo Slunce v pevném kruhu, ale po eliptické 

dráze.  

Země se vzhledem k Slunci otočí za 24 hodin. Proto není 

poměr délky dne a noci během roku stálý. Záleží na tom, 

která polokoule je více přikloněna. V červnu to bývá 

polokoule severní, zde je tedy den dlouhý a noci krátké. 

Největší rozdíl mezi dnem a nocí připadá na datum 21. 

června případně 22. června, kdy je den nejdelší a noc 

nejkratší.  Nazýváme ho jako den letního slunovratu. Zároveň 

oficiálně nastává další roční období léto. Tento den je 

oslavován různými náboženstvími a kulturami po celém světě.  
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Osmisměrka 

Vyškrtej v osmisměrce všechny uvedené výrazy. Zbývající 

písmena vytvoří poslední slovo, které chybí ve větě. 

Opava, Praha, Brno, Ostrava, Bruntál, Krnov, Hlučín, Bludov, 

Hulín, Odry, Písek, Most, Hluk, Aš. 

 

O P A V A K V A 

N Í L U H M O A 

Í S M A A Š D V 

Č E O V R O U A 

U K S O P N L R 

L Á T N U R B T 

H R Á R D B Y S 

H L U K Y R D O 

 

O prázdninách Tě čekají nové zážitky s………………………………. 
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Pro zvídavé děti  

Liška a čáp 

Jednoho dne se liška už od rána hrozně nudila. Seděla před 

svým domečkem a přemýšlela, co by komu provedla.  

Po cestičce z lesa si spokojeně vykračoval čáp. Jakmile ho 

liška spatřila, okamžitě věděla, co udělá. Milého čápa pozvala 

na skromnou večeři. Doma pak uvařila zeleninovou polévku  

a čekala na svého hosta. Když čáp dorazil, nalila jim liška 

oběma polévku do mělkých talířů. Čápovi s dlouhým ostrým 

zobákem se ani nepodařilo polévku ochutnat. Liška se jen 

škodolibě usmívala a pak sama čápovu polévku dojedla. Čáp 

lišce poděkoval za večeři a pak ji na oplátku pozval také. 

Druhý den se liška už moc těšila na to, jak si pochutná. 

Netušila však, že se čáp na lišku důkladně připravil. Svou 

večeři jim totiž naservíroval do vysokých džbánů s úzkým 

hrdlem. Pak jen popřál dobrou chuť a sám se pustil do jídla. 

Dlouhým zobákem se lehce dostal až na dno džbánu a snědl 

všechny kousky masa a zeleniny. Zato lišce se vůbec nedařilo 

dostat se přes hrdlo k masu a tak brzy pochopila, že jí čáp 

její vlastní zlomyslnost pěkně oplatil. 

 

Poučení: Nedělej jiným lidem nic, co nechceš, aby oni dělali  

 tobě. 
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V letním čísle jsem si pro Vás připravil výrobu stojánku na 

tužky. Není to vůbec nic těžkého. Určitě to zvládneš sám. 

Pokud by to nešlo, popros Vaše nebo kamarády ať Ti 

pomůžou. 

 

Budeš potřebovat: 

- 1 plechovku 

- čtvrtku jakékoliv barvy 

- lesklý papír různých barev 

- nesmazatelný fix 

- lepidlo 

 

Postup 

1. Plechovku kolem dokola přelep čtvrtkou vybrané barvy 

2. Na kousky nastříhej lesklý papír. Ozdob jimi čtvrtku  

    nalepenou na plechovce 

3. Nesmazatelným fixem nakresli klikaté stehy  

 

Už mi zbývá místečko jenom na loučení. Prázdniny plné 

sluníčka a pohody. V záři se znovu potkáme. 
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