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Slovo úvodem…  

 

Vážení čtenáři, 

s padajícím listím, s krásou podzimních barev a s blížící se zimou se k Vám dostává 

první číslo našeho časopisu Všímálek. Jistě potěší Vaše smysly a vytvoří dobrou náladu 

v tomto začínajícím pochmurném počasí.  

 

 

Mnoho zdaru ve vašich aktivitách přeje Mgr. Jana Ptáčková a její redakční tým 
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Podzimní poezie  

Padající listí 

 

Jde jeseň k dlouhým listům, srostlým s námi, 

i k myškám skrytým v snopech ječmene. 

Žloutne nám štíhlý jasan nad hlavami, 

i listí jahod, celé zmáčené. 

 

A konec lásky nad námi se klene, 

s uvadlou duší ztrmáceně jdem. 

Dřív než láska na nás zapomene, 

pojď, rozlučme se slzou, polibkem. 

 

William Butler Yeats 

 

 

 

Více zde: https://marabloguje.webnode.cz/news/stopadesata-basen-o-podzimu-aneb-nedelni-chvilka-poezie/ 

 

https://marabloguje.webnode.cz/news/stopadesata-basen-o-podzimu-aneb-nedelni-chvilka-poezie/
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Dýně  

Dýně jsou krásné, dobré, zdravé a je s nimi zábava! 

Podzim udeřil naplno. Tohle roční období přináší hodně krásného, tak třeba si 

můžeme naplno užít dýně – jsou krásné, chutné a je s nimi zábava, hlavně o Halloweenu! 

Existují desítky druhů dýní a všechny jsou jedlé, dokonce i ty okrasné.  

Dýně je skvělá zdravá zelenina a univerzální surovina na slané i sladké vaření 

a pečení. Dýně má jedinečné léčivé účinky. Určitě si ji dopřávejte co nejvíc během prvních 

chladných dnů, protože posiluje imunitu a chrání před viry a bacily. Konzumací dýně 

odstraňujete z těla toxiny, podporujete trávení, uklidňujete nervy. Působí proti zánětům a je 

prevencí proti revmatismu a dně. 

 

Jedlé dýně  

Dýně Goliáš je oranžový obr, ze kterého se vyřezávají halloweenská  strašidla. Má 

hladkou oranžovou slupku a je vhodná na zavařování i jako potrava pro zvířata, obsahuje 

hodně vody, a tak se nehodí ke skladování. Dýně Hokkaido má ořechovou příchuť. 

V podstatě je univerzální a můžete ji přidávat do slaných i sladkých pokrmů; dužina je rychle 

měkká. Slupka tepelnou úpravou změkne, takže se nemusí loupat. Máslová dýně je ve tvaru 

hrušky. Má hodně dužiny, málo semen a jeho dost sladká. Muškátová dýně má pevnější 

strukturu a nádherně voní. Může mít od zelené až po oranžově hnědou barvu. Snadno se 

krájí a nejlépe chutná v polévkách. 

 

Okrasné dýně  

Na podzim jsou dýně vyhledávanou dekorací, která doslova rozsvítí pochmurné dny – 

a nejen ty vyřezávané se strašidelným výrazem na Halloween. Okrasné dýně se vyskytují 

v různých velikostech a tvarech, ale vždy jsou menší a pestrobarevné, některé jsou hladké, 

ale většinou hrubě strukturované. Sice se dají jíst, jejich dužnina ale nemá nijak výraznou 
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chuť a některé druhy svým prapodivným vzhledem k jídlu ani nelákají. K nejhezčím patří 

dýně zvaná Andělská křídla, oranžová buclatá Jack be little, zmenšenina klasické 

halloweenské dýně, dlouhokrké Crookneck neboli labutěnky, dále Trnová koruna se 

špičatými výrůstky, která svým tvarem připomíná mořskou hvězdici nebo pruhovaná Sweet 

dumpling. 

 

Zdroj:https://napady.iprima.cz/prima-napady/dyne-jsou-krasne-dobre-zdrave-a-je-s-nimi-

zabava 

 

https://napady.iprima.cz/prima-napady/dyne-jsou-krasne-dobre-zdrave-a-je-s-nimi-zabava
https://napady.iprima.cz/prima-napady/dyne-jsou-krasne-dobre-zdrave-a-je-s-nimi-zabava
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Záložka do knihy spojuje školy 

O projektu 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník česko-slovenského 

projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, 

bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. 

 

Aktuální ročník 

2018: POHÁDKY, BAJKY, POVĚSTI A PŘÍBĚHY NEZNAJÍ HRANICE 

Cílem česko-slovenského projektu Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými 

základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny 

záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na které libovolnou 

technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy 

neznají hranice, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy z České republiky. Výměnu 

záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání literatury, 

historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice a zároveň i jako 

průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

 

Do tohoto projektu se zapojil celý druhý stupeň pod vedením jednotlivých učitelů 

výtvarné výchovy. Jak naše spolupráce dopadne, se dozvíte v dalším čísle časopisu Všímálek.  

 

Zdroj:  https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje 

archiv Mgr. Jana Ptáčková 

https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje


 

6 


