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JEDENÁCTÁ POPULÁRNĚ-NAUČNÁ STEZKA,
PÁTÁ MOTORIZOVANÁ, 7. 6. 2014
Čtrnáct dní po předchozí stezce jsme využili
krásného, již plně letního počasí a sešli jsme
se znovu k poslední předprázdninové stezce.
Odjezd byl opět mírně opožděný, ale nakonec
jsme po půl desáté vyjeli z Jinačovic do
Moravských Knínic.
Moravské Knínice – toť rodiště i bydliště
laskavého
písničkáře
Pavla
Helana
i zcestovalého cyklotrempa Honzy Vlasáka.
Protože minule se dětem „Cesta za pokladem“
velmi líbila, byla tato stezka koncipována jako
„Putování za žabí královnou“. Většina úkolů
i odměn se tedy týkala žab.
Trasa byla dlouhá asi 6 km. Část stezky vedla „cestou – necestou“, tj. bahnem, blátem,
kopřivami, nebo na ostrém slunci. Úkoly se proto dělaly ve stínu, v lese, u rybníků či potůčků.
Po cestě děti měly také možnost pohladit si koně v ohradě. Některé z dětí s sebou měly
plavky, ale na koupání v rybnících nakonec nedošlo.
Stezka se vydařila, ale teploty kolem (a místy jistě i přes) 30C byly možná až zbytečně
přehnané…
Zúčastnilo se 10 dětí a 6 dospělých, stejně jako minule ve věkovém rozvržení 3 až 64 let.
Opět nás doprovázela psí slečna Betynka, která využila každé vodní plochy – od rybníku po
louži, aby se ochladila.
Stezku jsme zakončili točenou „žlutou“ a zmrzlinovými poháry v hospůdce v Moravských
Knínicích.
Trasa: Moravské Knínice – kaple nad rybníkem – rybník pod kaplí – střelnice - Batelovský
rybník – rybník v Oboře – parkúr koní – hostinec Moravské Knínice.
Úkoly: přenášení žabích vajíček, házení kroužků na cíl, recitace básniček o žábách, hledání
trojic ve zvířátkovém pexesu, zkouška žabího hudebního nástroje, hledání cesty od vajíčka
k dospělé žábě (pracovní listy – čerpáno z:
http://www.su-ma-va.cz/index.php?page=zabka-rozarka), přenášení pulečků v týmech na
čas.
Odměny: pohlednice s výhledem na Kuřim, bonbóny žáby, plastové žáby se zvukem,
Haribo…

Stezka se všem líbila, ale myslím, že dosud žádná z předchozích nás takto nezmohla…

64. dílnička – Tajné prázdninové deníčky, 20. 6. 2014
Květnová dílnička nám bohužel nevyšla. Měli
jsme vyrábět šperky a zájem o dílničku byl
mimořádně velký, ale díky tomu, že
dodavatel komponentů na výrobu šperků
onemocněl, neměla jsem potřebný materiál a
dílničku jsem tedy musela zrušit. Ale jakmile
se k materiálu dostanu, opět dílničku
vyhlásím.
Tentokrát jsme se tedy sešli v pátek 20. 6.
2014 a děti si mohly vyrobit obal z filcu na
deníček, který rovněž dostaly. Na deníček si
také přišily "tajné zavírání". Obal si mohly
dozdobit našitím či nalepením aplikací, které
si samy vytvořily, případně nalepením
nálepek s mořskou tématikou. Některé děti
dozdobovaly deníčky i fixami.
Opět musím děti pochválit, byly velmi šikovné
a zručné. Celkem se dílničky zúčastnili 4 dospělí a 8 dětí.
Příští setkání bude nejdřív v září, protože o prázdninách se dílničky nekonají.
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DALŠÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Vážení rodiče, mile maminky,

opět po delší době přicházím s prosbou.
Ráda bych vyhlásila další charitativní
sbírku, tentokrát na mladou budoucí
maminku v sociální tísní z Brna.

Pokud máte doma následující věci a jsou
nevyužité, jen je vám líto je třeba vyhodit,
můžete je každý pátek od 17 do 20
hodin nosit do knihovny.

A co se tedy sbírá?
-

Oblečení na miminka (jakékoli – ideálně neutrální barvy, ale neodmítneme nic)

-

Hračky pro miminka (štěrchátka, hrkátka, NE plyšáci)

-

Kosmetika

pro miminka

(nezbyly

vám

nějaké

nepoužívané

šampóny,

jednorázové pleny a tak dale?)
-

Vše co se týká miminek (plastové nádobí, lahvičky, nepoužívané zabalené
dudlíky a další)

Maminka je ochotná zaplatit nějakou symbolickou či nižší částku za:
-

Sporťák s boudičkou

-

Postýlku klasickou

-

Postýlku cestovní

Pokud chcete něco nabídnout (k prodeji), napište mi na bemovasarka@email.cz, pošlu
kontakt na budoucí babičku dítěte, domluvíte se mezi sebou.

Sbírka probíhá do odvolání. Děkuji, Šárka Ondrušková

V KNIHOVNĚ I NADÁLE
PROBÍHÁ SBĚR
VÍČEK Z PET-LAHVÍ.
POTÉ, CO SOFINKA
HOVORKOVÁ Z KUŘIMI
ZEMŘELA, BUDEME VÍČKA
SBÍRAT PRO JINÉ DÍTĚ NEBO
ORGANIZACI – ZATÍM
HLEDÁM…
Sbírka probíhá do odvolání.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
BELETRIE PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE

Booth, Tereza : Kája
Kája je psí holčička. Úplně na začátku měla
smůlu, bydlela v útulku, ale našli si ji moc prima
lidé a přivedli k sobě domů. A mají ji moc rádi a
ona je taky. Má vlastní pelíšek, vlastní misku a
dokonce někdy přes den i celý byt sama pro
sebe. Lepší smečku si prostě nemohla vybrat.
Knížku autorka napsala a nakreslila podle
skutečné

události.

Volně

navazuje

příběh

"Kája s hlavou v oblacích".

Booth, Tereza: Kája s hlavou v oblacích
Kája se u svých lidí má opravdu dobře. Když
však zůstane v bytě úplně sama, honí se jí
hlavou různé představy. Přemýšlí, co by se
stalo, kdyby si pro ni do útulku přišel někdo
jiný. Každý sen jí přináší jiné potěšení a
výhody, ale když pak oknem zahlédne svou
adoptivní maminku, jak nese tašku plnou
dobrot, je ráda, že patří právě do téhle rodiny.
Knížka, která volně navazuje na příběh
"Kája", dětem vysvětluje podstatu adopce.

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Brezina, Thomas: Dračí meč (Zrození rytíře)
První kniha série Dračí srdce. Pomozte Leonovi v boji proti zlu. Vstupte do děje
s kouzelným mečem, který je součástí knihy, a vyzkoušejte své schopnosti a
šance uspět. Připravte se! Začíná krutý boj s rytířem pekel v říši fantazie!
Kniha obsahuje supermeč.

Brezina, Thomas: Případ pro tebe Klub tygrů (Chrám hromů)
První kniha nové detektivní série Klub Tygrů. Kamarádi Biggy, Patrik a Luk
založili Klub Tygrů a pravidelně se scházejí v tajné klubovně. Zajímavý
předmět z pozůstalosti námořního kapitána Bollera je navede k hledání
pokladu, který má být ukryt v tajemném Chrámu hromů. Nikoho z nich by
nenapadlo, že se dostanou až na ostrov pokladů, kde však zdaleka nejsou
sami...
Kniha obsahuje detektivní lupu.

Brezina, Thomas: Klub záhad (Přízraky bez tváře)
Osmnáctý příběh ze série Klub záhad. Klub záhad obdrží záhadnou pozvánku
do hotelu, v němž straší. Jupiter a Vicky si zprvu myslí, že se jedná o zkoušku
odvahy, pak ale všechny vyděsí přízraky bez tváře. Pátrání děti zavede až do
prastarého sklepa, kde na ně číhá nejedno děsivé překvapení... Klub záhad
zahajuje pátrání. A ty jsi opět při tom! Kniha obsahuje superlupu.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Bakari, Bahia: Já, Bahia, zázračně zachráněná (Příběh dívky, která jako
jediná přežila leteckou katastrofu)
30. června 2009 spadlo u Komorských ostrovů do oceánu letadlo se 153
pasažéry na palubě. Jenom Bahia Bakari, dvanáctiletá Francouzka původem z
Komor, katastrofu přežila. Po pádu letadla do vody se chytila jedné z trosek a
takto vydržela v ledovém a rozbouřeném oceánu celých devět hodin. Až do
chvíle, kdy ji z vody vytáhl jeden námořník. Zázrak, nebo neuvěřitelná vůle
k životu?

Gortat, Grzegorz: Potkani a vlci (Den, který všechno změnil)
Patnáctiletý Henryk se považuje za pravého Poláka. Angažovaně brání
„čistotu“ polské krve, jeho biblí je Mein Kampf. Bezohledně a brutálně aplikuje
své neonacistické myšlenky v praxi. Opravdu si však uvědomuje, za co bojuje?
Byl by stejně oddaný těmto idejím, kdyby zažil peklo koncentračního tábora
Osvětim? Autor zvolil pro odpověď na tuto stále naléhavou otázku neobvyklou
formu: Po pouliční bitce Henryk v bezvědomí prožívá příběh osvětimských
vězňů i jejich trýznitelů...

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Zajíček, Petr: Jeskyně České republiky – průvodce
Průvodce po jeskyních České republiky, navíc 12 slovenských
zpřístupněných jeskyní. Obsah: krasové jeskyně, ledovcové jeskyně,
podzemní prostory, speleologoické výzkumy. Dále turistické informae,
internetové adresy a odkazy.

