Školní rok 2016/2017
(březen, duben, květen)
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Tajemství jedné knihovny - Ze života
knižních skřítků
Knížka je určena pro děti mladšího školního věku.
Její součástí jsou zábavné úkoly, omalovánky,
komiksy, doplňovačky, které vám umožní
příběh spoluvytvářet.

Pošta v ZOO
I když to zní podivně, i zvířata v zoologické zahradě mají
svou vlastní poštu. Hlavním listonošem je holub, který přináší
psaní od tygrů z džungle, hrochů z močálu nebo od pštrosů,
kteří báječně hrají fotbal. Ze zoo se vydává do Afriky, kde
zažívá různá dobrodružství …
Co takhle cestovat spolu s ním?

Dubánci - příběhy jednoho roku
Víte, že dubánci skutečně existují? Jak jinak vysvětlíte
knihu plnou jejich příběhů? Poznejte, jak se dubánci
skamarádili s vodníkem Mníkem z rybníka Raubířníka,
jak potkali Poseidona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi,
drakovi Kaštounovi či jelenu Poldovi.
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Fantastická zvířata a kde je najít
Příběh začíná v roce 1926, kdy se Mlok Scamander
vrací z cesty po světě. Nakrátko se zastaví v New Yorku
a zase by z něj bez nehody odjel nebýt nečara Jacoba,
ztraceného magického kufříku a útěku několika
Mlokových fantastických stvoření, která by mohla
způsobit světu pořádné problémy.

Planeta hádanek
Tato knížka vás přenese na Planetu hádanek.
Čeká vás nelehký úkol - záchrana vesmírné základny
před nepřátelskými roboty. Podaří se vám pomocí
matematických znalostí a bystré mysli nad roboty
zvítězit?

Anička na řece
Miluješ prázdniny a dobrodružství?
Anička ano. Letos je prožije jako správný vodák na řece
Lužnici. Zní to jako báječné léto! A navíc s ní pojedou
i její nejlepší kamarádky. Je naprosto jasné, že tyhle
prázdniny budou nezapomenutelné!
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KROKODÝLEK KUCHAŘEM
V rámci projektu „OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL“ byla vyhlášena výtvarná soutěž
KUCHAŘ KROKODÝLEK.
Soutěž probíhala od 21. listopadu 2016 a byla ukončena 28. února 2017.
Žáci 1. stupně měli za úkol výtvarně ztvárnit nápad, jak by v jejich očích vypadal
„Krokodýlek kuchařem“. Starší žáci mohli k obrázku napsat také recept na zdravou svačinku.
Do soutěže se zapojilo několik tříd ze ZŠ Chrustova a nejpovedenější nápady byly odeslány
do soutěže. Celkem se do soutěže zapojilo 46 škol.

A kdo vyhrál?
1. Místo – ZŠ Jeseník – třída 5. C – cena: poukaz do dětského zábavního centra
Krokodýlek v Olomouci a bedýnka plnou ovoce
2. Místo – ZŠ a MŠ Libchavy – kroužek vaření při ZŠ – cena: bedýnka plná ovoce
3. Místo ZŠ Slezská Ostrava – Chrustova – výtvarný kroužek – cena: bedýnka plná
ovoce

Anooo, naši žáci z výtvarného kroužku se umístili na
krásném 3. místě!!!!!
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Některé výrobky jsou k vidění přímo ve firmě MK Fruit, která soutěž pořádala a další výtvory
můžete najít vystavené v zábavném parku Krokodýlek (Olomouc).

Vyhlášení vítěze a předávání cen…
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Divadlo Antonína Dvořáka
O pejskovi a kočičce
10. května 2017 v 17:00 hod.
Hra O pejskovi a kočičce zpracovává hravou formou hudebního divadla knihu Josefa Čapka,
která je určená dětem od čtyř do osmi let. Je jedinečná tím, že v ní hrají hlavní role děti.

Den matek na věži - Tvůrčí dílna pro děti
13. května 2017 od 10:00 do 17:00 hod., Vyhlídková věž Nové radnice
U příležitosti svátku Dne matek mohou děti vyrobit jednoduché dárky pro jejich maminky.
Akce bude probíhat v 6. patře – v pobočce OIS. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti a senioři 40 Kč.

Rodinný duatlon
13. května 2017 od 9:30 hod., Skalka Family Park
Rodinný duatlon v běhu a jízdě na horském nebo trekingovém kole. Soutěží dvou, tří nebo
čtyřčlenné rodinné týmy.
Akce je tedy zaměřena na společné sportování rodičů a větších (i hodně velkých) dětí.
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Červená Karkulka a babiččin dalekohled
14. května 2017 ve 14:00 hod., Planetárium Ostrava
Vyprávění pro nejmladší návštěvníky o astronomických příhodách Červené Karkulky, která
poznává roční období, souhvězdí a planety Sluneční soustavy.

Spokey Rainbow Run
20. května 2017, Dolní oblast Vítkovic
Pojďte zkusit sportovat trochu jinak a užít si náladu. Nebude chybět celodenní program:
Nebe, Kali a Peter Pan, DJ Lucky Boy, komici ze Stand Up Comedy.

Cirkus Bernes
Výstaviště Černá louka, od 22. května do 3. června 2017
Obdivovatelé cirkusového umění se mohou těšit na představení cirkusu Bernes!

Pohádky a pověsti na věži
3. června 2017 od 10:00 do 17:00 hod., centrum Ostravy
Speciální komentované prohlídky o pohádkách a pověstech Ostravska
budou probíhat na ochozu Vyhlídkové věže vždy v každou celou
hodinu od 10 do 17 hodin. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti a senioři 40 Kč.
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A kdo si troufne na hádanky?
1.V zimě je nahý a v létě má kožich. Co je to? (Jan Frnka, 5. A)
2. Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to? (Eva Nanková, 5. A)
3. Jaký hudební nástroj nemůžeš vidět ani se ho dotknout? (Zuzka Kocmánková, 5. A)
4. Má to dva ucha a obě jsou hluchá. Co je to? (Eva Nanková, 5. A)
5. Hudry, hudry, hudruje a peříčka si nafukuje. Kdo je to? (Nikola Macejíková, 6. A)
6. Co teče a není tekuté? (Nikola Macejíková, 6. A)
7. Celý život sedí v kostěné kleci a pták to není. Co je to? (Nikola Macejíková, 6. A)
8. Sladká a červená jsem, obírají mě chlapci a zobou do mě vrabci. Co to je?
(Nikola Macejíková 6. A)

9. Chodí, přec na místě vždy stojí. Bije, avšak nikdo se ho nebojí. Kdo je to?
(Nikola Macejíková, 6. A)

10. Je to malé, kulaté, zelené a jezdí to dolů a nahoru. Co je to? (Filip Ručka, 6. A)

Odpovědi najdete na poslední straně
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Odpovědi na hádanky:
1. Strom
2. Hádanka
3. Hlas
4. Hrnec
5. Krocan
6. Hrnec
7. Srdce
8. Třešeň
9. Hodiny
10. Hrášek ve výtahu

Redakční tým:
Bartošová Adéla 6. A
Nanková Eva 5. A
Kocmánková Zuzana 5. A
Kovařík Jan Radim 6. A
Macečková Kristýna 6. A
Macejíková Nikola 6. A

Zdroje:
www.mkfruit.cz
www.wikipedie.org
www.ostravainfo.cz
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