Milé děti,
za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem
pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období
moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do
kaluží, poslouchám švitoření ptáků a hledám duhy na obloze.
Louka, která byla dosud šedá, se promění v ráj květin. Parky
a hřiště v zimě tiché a prázdné se zaplní dospěláky a dětmi.
Potkávám kluky a holky na kolech, bruslích, skateboardu nebo
jen tak na procházce s pejskem.
Jaro je jedno z nejrušnějších období v roce. Je třeba uklidit
zahrádky a připravit pole na osetí. Dobytek se vyvádí znovu
na pastviny. Zvířátka, která spí celou zimu, se pomalu budí a
vylézají ze svých pelíšků.
Jarní 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.okpb.cz .

1

2

Zajímavosti o KOLE
Kolo bylo zcela novým dopravním prostředkem, které se
objevilo v 19. století. Tento stroj (říkalo se mu bicykl) sloužil
pouze pro potěšení z jízdy, nic se s jeho pomocí
nepřepravovalo.
První bicykly jezdily pouze rovně, neuměly
zatáčet. Až později se začala vyrábět taková
kola, u kterých řídítka nebyla jen na ozdobu, ale
opravdu fungovala.
Na velocipédu s dřevěnými koly roztáčely pedály
bez převodu přední kolo. Před vynálezem pneumatik plněných
vzduchem se kolům říkalo „kostitřas“.
Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola
duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.
Jezdit na kole ovšem nebylo jen tak. Jak určitě víte,
základem je udržet rovnováhu. Musí se to trénovat. Někomu
to jde rychleji a jiný zase potřebuje trochu času. Dříve
dokonce byly zřízeny speciální školy, kde se učilo jezdit
na kole.
Protože na silnicích nebylo tolik aut, byla cyklistika
bezpečná. Dnes je provoz daleko větší a my si tak musíme
dávat velký pozor.
Cyklistika byla už kdysi velmi populární a to se nezměnilo.
Je velmi oblíbená a na kole umí jezdit opravdu skoro každý.
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Každé kolo se skládá z mnoha dílů. Doplň chybějící písmena
ve slovech a zjistíš tak, které součástky jsou nejdůležitější.
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Na další stránce si můžeš vystřihnout a vyrobit pro maminku
srdíčko. Tak jako děti i maminky slaví svůj svátek. Připadá na
druhou květnovou neděli. U nás se začal slavit už v roce 1923
zásluhou Alice Masarykové (dcera presidenta Masaryka).
Časem byl vytlačen Mezinárodním dnem žen, ale od roku
1989 se znovu slaví pravidelně.

A jak je to s historii tohoto svátku?
Již ve starém Řecku se žena těšila velké úctě. Už tehdy se
konaly různé jarní oslavy na počet matky nejvyššího boha
Dia. Z roku 1644 pochází i první zmínka o tzv. mateřské
neděli na počest všech maminek a babiček.
Hlavní zásluhu na tom, že se svátek rozšířil po celém světě
má dcera protestanského kazatele z Philadelpie Anny
Reevers Jarvisová. Ta po celé roky bojovala za práva matek.
V měsíci květnu roku 1907 uspořádala ve městě Grafton
oslavy na počest zemřelé matky. Po několika letech vyhlásil
americký president právě na druhou květnovou neděli svátek
Dne matek.
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Pro zvídavé děti
Lišák a kozel
Kozel a lišák se stali přáteli. Navštívili spolu mnoho cizích
zemí. Jednoho dne se dostali do kraje, kde už velmi dlouho
nepršelo. Všude bylo sucho a strašné horko. Lišák i kozel
dostali obrovskou žízeň, ale po lidech z vesnice jako by se
slehla zem. Nikomu se na sluníčko nechtělo, všichni se
schovávali. Naštěstí nedaleko zahlédli studnu. Voda v ní byla,
ale až úplně na dně. Ani jeden z nich nevěděl, jak ji získat.
Chvíli přemýšleli a pak skočili přímo do studny, i když kozlovi
se to moc nezdálo. Rychle uhasili žízeň a až pak začali
uvažovat, jak se dostanou ze studny ven. Dlouho je nemohlo
nic napadnout. Až pak lišák navrhnul, že nejlepší bude, když
vyleze po zádech kozla co nejvýše a pak už se dostane ven.
Potom vytáhne kozla. Ten souhlasil a milému lišákovi pomohl
nahoru. Teď chtěl i kozel pomoci, ale lišák se mu ze shora
vysmál a ven ať se prý dostane jak chce. Utekl pryč a
nešťastného kozla ve studni nechal. Dlouho kozel naříkal. Až
večer, když ho uslyšeli lidé, pomohli mu ven.
Poučení: Dobrý přítel tě v nouzi neopustí.
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Než se úplně rozloučíme, mám pro Tebe dobrotu na oběd
nebo večeři. Určitě si na ní doma všichni pochutnáte.
Tady je recept na Brumíkovu žemlovku:
Potřebuješ:
1 kelímek tvarohu tučného hrudkovitého
2ks Macka Brumíka (meruňkového s tvarohem)
1 ks meruňkového kompotu
3 lžíce práškového cukru
3 lžíce mléka
1 lžíci medu
šťávu z půlky citrónu
Postup přípravy:
1. Dej Brumíky na dno zapékací mísy.
2. Na ně rozlož meruňky a zalej třemi lžícemi šťávy.
3. Tvaroh promíchej do hladka s cukrem, mlékem, medem
a citrónovou šťávou a vylej na meruňky
4. Dej na 2 minuty ohřát do mikrovlnky
Přeji dobrou chuť!!!!!!!!!!!!!!
Tady naše noviny končí. Skřítek Knihomílek se s Vámi loučí.
Budu se těšit zase v létě. Budeme cestovat po celém světě.
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