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Úvodník
Vážení čtenáři,
blíží se Velikonoce - svátky jara. Příroda se začíná probouzet a sluníčko láká ven na zahrádky. I přesto si většina
z vás jistě najde čas přečíst si nějakou zajímavou knížku.
V tomto vydání občasníku „Knižní expres“ vám několik
čtenářských tipů nabídneme.
Malé redaktorky požádaly o rozhovor pana starostu
Karla Kratochvíla (str.2).
Dále Knižní expres
přináší články, návody,
kvíz i křížovku. Je vyzdobený obrázky, které
nakreslila Terezka Štěpánková. Den Země a
ekologii si připomenete
kvízem Kačenky Susedíkové. Luštit křížovku
budete v tomto čísle s
Amálkou Válovou. O jaru se dočtete v článku Kačenky Šimové, která pro vás navíc připravila i knižní recenzi. Anička Koubková vás svou zprávou zavede na výstavy, které
jsme společně navštívili v Muzeu dr. A. Hrdličky „Rodokmeny od A do Z“ a „Studánky - voda živá“. Anička se
také ve své recenzi zamyslela nad knížkami „Kráska a zvíře - zakletá v knize“ a „Země příběhů“. Spolu s Terezkou
Hernovou připravily krátké povídání o Velikonocích. Tvořit velikonoční vajíčka s klouboukem můžete podle Markétky Koubkové. Markétka také sepsala příběh na pokračování „O jednorožci a Velikonocích“. A protože se všichni
rádi smějeme, Terezka Štěpánková přidala i vtipy vybrané
ze sborníků „Vtipy pro děti“ z nakladatelství CPress.
Na novinách se také podílí paní Lída Trnková, která
nám pomáhá s úpravami článků.
Celému redakčnímu týmu děkuji za skvělou práci a za
nevyprchávající dobrou náladu.
Za knihovnu a Čtenářský klub SVČ
Zdeňka Komrsová

Duben 2019

VELIKONOCE
„Hody hody doprovody dejte vejce malovaný… Už se
blíží - VELIKONOČNÍ SVÁTKY.“ Připomínáme:

Velikonoční symboly

Zajíček - poprvé se zvyk obdarovávat děti vajíčky od
velikonočního zajíčka objevil v 17. století a o sto
let později vznikla legenda
o „plachém“ zajíci, který
snáší v poli velikonoční
vajíčka.
Zvony - zvonění zvonů
provází největší svátky
v křesťanském kalendáři.
A přitom se říká, že na Zelený čtvrtek zvony odletí
do Říma.

Pokrmy

Zelená strava - tu tradice přímo přikazovaly. Využívalo se spoustu bylinek např. mladé kopřivy, lístky pampelišek apod.
Vejce - na Hod boží velikonoční se mělo v rodině sníst
jedno rozdělené vejce, aby rodina držela pohromadě.
Hlavička - základ tvoří maso vepřové, dobře prorostlé
uzené maso, pak vajíčka a hodně čerstvé zeleně např.
kopřivy.
Knížky o Velikonocích, které můžete najít v
knihovně:
Lidové tradice, Dagmar Šottnerová
Velikonoce, Dagmar Šottnerová
Česká velikonoční kniha, Michaela Linderová a kolektiv
ANIK a HER
ilustrace:TEŠ

STRANA 1

Velikonoční rozhovor se starostou města K. Kratochvílem
Jaká byla v dětství vaše oblíbená knížka?
Jednoznačně Foglarovi Rychlé šípy a Dumasovi Tři mušketýři.
Máte ještě při náročné práci starosty čas číst odpočinkovou četbu?
Je pravdou, že času je méně, ale také poněkud zanesený mozek, se kterým není snadné se tolik
soustředit na četbu knih. Ale minimálně jedna rozečtená knížka je vždycky na stolku.
Jaká je vaše oblíbená knížka?
Na to je těžká odpověď. Vybrat jen jednu by k ostatním knížkám nebylo fér. Takže jsou to knihy
např. Kurta Vonneguta, Jo Nesbo, J.M. Guenassii, z českých Josefa Formánka, Jana Nováka a
hlavně asi Bohumila Hrabala.
Blíží se Velikonoce. Mátě nějaké oblíbené velikonoční jídlo?
Jednoznačně velikonoční hlavička.
Stýská se vám po práci knihkupce?
Popravdě po osmnácti letech není špatné zkusit jinou disciplínu, ale občas o sobotách si jdu zaprodávat. Jednak chci
mít přehled o knížkách a hlavně se moc rád potkávám s našimi zákazníky.
Četl jste knížky ze série J.K. Rowling Harry Potter?
Tak s Harry Potterem jsme se věkově minuli. Ale je hrozně dobře, že díky paní Rowlingové tento příběh ožil.
Děkujeme za rozhovor.

Redakce

Zajímavé výstavy
Bylo úterý 12. února a náš tým čtenářského klubu SVČ
vyrazil zkoumat a bádat hned na dvě humpolecké výstavy. Výstavou č. 1 je „VÝSTAVA PhDr. PAVLA HOLUBA
(NEJEN) O RODOKMENECH.

V Muzeu dr. A.Hrdličky na Dolním náměstí jsme si
prohlédli zajímavé staré mapy a listiny. Pozastavili jsme se
nad umrlčím listem. Také jsme si prohlédli sešity bývalých
humpoleckých žáků.
Dále jsme si zvolili výstavu „VÝSTAVA O STUDÁNKÁCH“ umístěnou v muzeu na Horním náměstí. Nejdříve
jsme si společně předčítali o studánkách. Pak jsme se rozptýlili po výstavě a hledali svojí nejoblíbenější studánku
z celé výstavy. Pro mě to byl vážně oříšek, ale nakonec
zvítězil Cibulníček. To je v lese je ukrytá studánka. Její
voda je svedena z kopce dolů, kde u cesty čeká dřevěný
pan Cibulník, kterému, když zmáčknete nos, začne z úst
vytékat „studánková“ voda.
Tím naše kulturní odpoledne skončilo, ale teď už řešíme spoustu dalších nových věcí, jako např. jak strávíme
Noc s Andersenem.
ANIK
foto:-zk-

Noc s Andersenem
Letos jsme v knihovně v Humpolci o Noci s Andersenem slavili sedmdesáté narozeniny nakladatelství Albatros.
Připomněli jsme si nejstarší knížky vydané Albatrosem, tehdy ještě SNDK. Společně jsme četli knížku švýcarské spisovatelky Johanny Spyri „Heidi, děvčátko z hor“. Knížku jsme předčítali v nové zahradě knihovny. Dětem se čtení venku
moc líbilo. Četli jsme téměř do soumraku.
Součástí programu bylo i literární klání. Děti zjistily, jakou mají paměť, zda umí spolupracovat ve skupině apod.
Následovala večeře. Podávaly se oblíbené pizzy. S naplněnými bříšky jsme ještě vyráběli jednorožce; balónkového
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maskota, aby nám nebylo smutno. Pomocí kostek jsme vyprávěli humorné pohádky.
Zpívalo se, vzpomínali jsme na zážitky spojené se čtením a rozhodně nechyběla dobrá nálada.

-zkFoto: -lt-

Jaro
Jaro začíná 20. - 21. března. Tento den nazýváme jarní rovnodennost. Jarní měsíce jsou: březen, duben, květen.
Po zimě zase začalo jaro. Zvířata se probouzejí ze zimního spánku.
Květiny rozkvétají. Poupata stromů začínají pučet. Rozmrzají rybníky,
řeky a jezera. Okolo nich kvetou kočičky. Máte nějakou oblíbenou jarní
květinu? Já osobně mám nejradši narcisy. Trošku mi připomínají hvězdy. Ale sněženky a bledule mají taky své kouzlo.
Jarní kalendář:
• 30. dubna se upalují čarodějnice
• 1. dubna je apríl.
• 1. květen je Svátek práce
• 8. květen je Den vítězství
• 12. května je Den matek
• 15. květen je Den rodin

Členky Čtenářského klubu SVČ Humpolec vyrábějí jarní záložky na velikonoční výstavu, která se od
15.4. do 26.4.2019 uskuteční v Městské knihovně
Humpolec.

Jaro je úžasné.

-kateFoto: -zk-

Přečtěte si
KRÁSKA A ZVÍŘE - zakletá v knize. Autorka: Jennifer Donnelly.
Knížka je určená pohádkomilům všeho druhu. Přečtete ji asi za tři večery. Knížka vás přenese do světa netvorů, mluvících předmětů, kouzelných knih. Dočtete se o boji dvou sester - Lásky a Smrti.
ZEMĚ PŘÍBĚHŮ. Autor: Chris Colfer.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ale jak to vlastně bylo dál? Když kouzelná kniha přenese se dvojčata Alexu a
Connera na záhadné místo - do Země pohádkových příběhů, pohádka zase ožívá.
Dvojčata čeká napínavé dobrodružství plné kouzel. Alex a Conner se setkájí s řadou pohádkových bytostí. Nejde
však jen o setkání milá a příjemná. Boj dobra a zla totiž ještě neskončil...
ANIK
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Kvíz o ekologii
Jak se jmenuje známý oceánograf, který mezi lety 2007 až 2013 uskutečnil 24 výprav s cílem zmapovat
znečištění oceánů?
a) Marcus Erikson
b) Erik Michallowski
c) Albert Weasel
V jakém nejhlubším místě na zemi bylo nalezeno znečištění plastovým odpadem?
a) 1 100 m
b) 7 km
c) 11 km
Kolik tun plastů plave ve světových oceánech?
a) 110 000 tun
b) 270 000 tun
c) 340 000 tun
Jak dlouho se rozkládá PET lahev?
a) 50 let
b) 210-225 let
c) 450 let
Správné odpovědi:
1. A
2. C
3. B
4. C
-kasilustrace: teš

Knižní recenze
KLAN

Ze zimy, krve a pomsty vzešla bojovnice…
Klan je nová fantasy kniha. Také je to prvotina spisovatelky Adrienne Youngové. Vydalo
nakladateství Fragment.
Po přečtení se stala jednou z mých nejoblíbenějších knih.
Anotace knížky (www.albatrosmedia.cz):
„Eelyn celý svůj život bojuje proti odvěkému nepříteli – klanu Riki. Když na bitevním
poli zahlédne svého bratra, kterého viděla před pěti lety umírat, nevěří vlastním očím. Teď
stojí proti ní na straně nepřítele. Jeho zrada však není to jediné, čemu musí Eelyn čelit. Po
neúspěšném boji se z ní stane otrokyně a čeká ji krutá zima v zajetí. Všechno ale změní útok
krvelačného klanu, v jehož skutečnou existenci nikdo nevěřil.“
-kate-

O jednorožci a Velikonocích
Zdravím vás. Jsem jednorožec Popkornélius. Rád jím.
Mé nejoblíbenější jídlo jsou muffiny. Že jste si mysleli, že
je to popcorn? Nejste sami. Všichni kamarádi jednorožci
mi ho také nabízejí.
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Slyšíte? Zdálky mě volá maminka.“Popkornélie, vem
si pomlázku a zkus si něco vykoledovat“.
Maminka mě rázně vystrčila ze dveří. Vzpomněl jsem
si, jak tatínek s tímto „copánkem z proutků“ minulé Veli-

konoce koledoval. A tak jsem se, stejně jako on, vydal k
sousedům.
Cestou jsem potkal svého nejlepšího kamaráda jednorožce Narvala. Narval se ke mně hned přidal. Narvalovi jsem přiznal, že sice vím, jak se koleduje, ale netuším
vlastně PROČ? Oni on vlastně netušil, proč se na Velikonoce koleduje.
U paní sousedky jsem zazpívali:
„Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáteli malovaný,
dejte aspoň bílé,
slepička vám snese jiné.“
A paní sousedka nám opravdu ta malovaná vejíčka
dala. Jedno vajíčko bylo žluté, druhé červené a třetí mělo
krásnou ozdobu z vosku.

S Narvalem jsem se o koledu spravedlivě rozdělil, ale
pořád ještě nevím, proč se vlastně tenhle zvyk dodržuje.
Vy to víte?

-MARilustrace: teš

Co je velikonoční koleda?
Velikonoční pondělí je u nás známé především díky koledování, pomlázce. Zvykem je, že chlapci chodí s pomlázkou, upletenou z vrbového proutí, vyšlehat dívky ze sousedství. Věřilo se, že vyšlehané děvče bude po celý další rok
zdravé a krásné.
-red-

Jak vyrobit kloboučky pro vajíčka?
Potřebuješ:
vejce
přepravku na vejce
barevný papír
ozdůbky
lepidlo
nůžky
černý fix
VEJCE S KORUNKOU
1. Vezmi si třpytivý papír a vystřihni tvar korunky.
2. Oba konce papírové korunky slep dohromady. Polep korunku připravenými ozdůbkami.
3. Na vajíčko nakresli černým fixem obličej.
4. Pak opatrně přilep korunku.
5. Jako stojánek můžeš použít papírovou přepravku na vajíčka, kterou lze také vybarvit.
Tip: Místo korunky můžeš vytvořit i pirátský klobouk.
-MARilustrace: teš

Vtip
Učitelka pomáhá Pepíčkovi s kufrem a říká mu: „Pepíčku, vždyť jste si měli vzít jen to nejdůležitější.“ A Pepíček
říká: „Já vím, proto jsem si vzal televizi.“
Z knihy „Vtipy pro děti“ (nakladatelství CPress).
-teš-
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Pohádková křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Doplňte pohádku: … a Káča?
Která princezna vlastnila kouzelný prsten?
Zelený skřítek, který bydlel v rybníce?
Jak se jmenuje druha postava od Křemílka?
Koho zabil Bajaja?
Kdo byl Vševěd?
Kdo unesl Smolíčka?
Kdo je dcera krále?
Kdo jsou Bob a Bobek?
Bájný poník s rohem?
Co ztratila Popelka?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
-amavilustrace: teš

Hádanky
1. Ve dne spí, v noci na obloze bdí. Co je to?

3. Čtyřlístek

2. Nikdy se nezastaví, i když všichni ostatní stojí. Nezastaví se, protože ani nemůže. Říká se, že je spravedlivý.
Každému měří stejně. Co je to?

2. Čas

3. Když ho najdeš, najdeš prý štěstí.

1. Měsíc

-KATE-

Vtipy
Víte, proč nikdo nedokáže obelhat Lorda Voldemorta? ... Nejde ho vodit za nos.
„Pepíčku, řekni dvě zájmena!“ „Kdo? Já?“ „Výborně Pepíčku.“
(z knížky „Vtipy pro děti“, nakladatelství CPress).

-teš-

Občasník vydává Městská knihovna Humpolec - dětské oddělení ve spolupráci se Střediskem volného času v Humpolci - Čtenářský klub SVČ. Vychází zdarma. Druhé číslo - duben 2019.
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