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Beruška se v knihovně pěkně zabydlela. Nic jí tu nechybí a má stále dobrou 
náladu. S kamarády z hmyzí říše se často navštěvuje, ale tu lidskou má přeci 
jen raději. O písmenka na svých krovkách se pečlivě stará, lesknou se už 
z dálky. 

Každé ráno po probuzení se znovu těší, až se otevřou dveře a přijdou sem 
první čtenáři. Ráda totiž pozoruje děti, jak si vybírají knížky. Ti nejmenší 
hlavně veselé obrázkové, ti větší s různými příběhy nebo krásnými pohádkami. 
Světýlka radosti v očích, když objeví něco nového, to ji zahřeje u srdíčka víc 
než nový svetr. Když zaslechne, že si někdo z kluků nebo holčiček čte nahlas 
nějaký úryvek z knížky, pohodlně se usadí a poslouchá. Za ten rok, co je tu 
s námi, už i ona ví, že se tu v knihách, encyklopediích najdou i mnohé 
zajímavé informace. To si pak sedne co nejblíž k dětem a spolu s nimi si 
listuje. 

Moc ráda Vás provede dalším číslem časopisu BERUŠKA . Najdete ho na 
pultech oddělení pro děti a mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky, 
Kylešovice, Olomoucká, a to 2x ročně. Nezoufejte, na koho tištěné číslo 
nezbude, může si ho stáhnout na stránkách naší knihovny (www.kpbo.cz).  
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Draci už se těší, až budou lítat v oblacích. Jenomže zatím to ještě nepůjde, 
chybí jim hodně částí.  

Podívejte se pořádně a dokreslete vše, co chybí. Draci musí být veselí 
a pěkně vidět, proto je pak nezapomeňte vybarvit.  
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Každá kniha v naší knihovně má své místo. Řadí se do regálu podle věku, 
barev, příjmení autora, abecedy nebo žánrů. Naučná pak dle čísel. Je to 
proto, aby se vám tady dobře hledalo. Všechny tituly, které si vyberete, si 
tady můžete prohlídnout a zase vrátit. Nebo odnést na měsíc s sebou domů. 
Tam si je uložíte do své  ............................................................................. . 

Správnou odpověď naleznete po vypsání písmenek z tajenky, když se vám 
povede vyluštit křížovka. 
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1. Za devatero horami, devatero řekami bylo jednou jedno  
2. Sedí na obláčku. Má bílé šaty a křídla  
3. Ve starých sklepeních, hradech i zámcích se objevuje noční  
4. Klučina, který se vydává do světa. Hloupý  
5. Je celý zelený, sedí na vrbě a pozoruje za svitu měsíce svůj rybník  
6. Po zelených loukách tančí v krásných šatičkách s rozevlátými vlasy  
7. Za pomoci kocoura a receptů kouzelnické knihy vaří tajemné lektvary  
8. Na hlavě zlatou korunku nosí pyšná  
9. Miluje teplo, oheň, je celý ušmudlaný a na hlavě mu rostou rohy 
10. Chrlí oheň ze všech svých hlav 
11. Plní tři přání pohádková zlatá   
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Ferda Mravenec, z knížky Ondřeje Sekory, se nebál žádné práce, jak jistě 
všichni víte. Proto není divu, že byl velmi oblíbený a měl také mnoho 
kamarádů. Patřili mezi ně třeba cvrček, koník, ploštice, kovaříci, taky Beruška 
a samozřejmě brouk  ....................... . 

  

K P Y 
t L Í 
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U nás v knihovně máme koutek pro děti na hraní. Vždy je plný smíchu, 
výskání a radosti. Jednoho dne ale na zemi mezi obrázky seděl smutný 
Patrik. Snažil se poskládat k sobě pohádkové postavičky. Jenom se mu to 
moc nedařilo. Zkusíte mu pomoct? Vezměte si barevné pastelky a stejnou 
barvou vybarvěte dvě postavičky, které k sobě patří. 

 BOB MAKOVÁ PANENKA 

 MACH 

 ŠPAGETKA MAT 

 KÁČA 
KOČIČKA  HUP  

 RUMCAJS 
 HURVÍNEK  

 BOBEK 

 ŠTAFLÍK 

 ŠEBESTOVÁ 

MOTÝL EMANUEL PEJSEK SPEJBL 
 HOP 

PAT 

 ČERT 
 MANKA  
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Beruška hrozně ráda luští různé šifry. Zkuste jí pomoci s touto novou. Napište 
vždy první písmeno z každé věty a složte tak tajný vzkaz. 

Čmelák a cvrček byli velcí kamarádi. Eda, tak se čmelák jmenoval, dostal na 
narozeniny novou knihu. Každou stránku úplně hltal a četl tak klidně celé 
odpoledne. Edova maminka se zprvu radovala. Jenomže čmeláček četl pořád a 
všude. Vůbec nechodil ven a cvrčkovi Jendovi chyběl. Šeřík, pod kterým se 
scházeli, dávno odkvetl. Elán a chuť, s kterými se vždycky vrhal do nových 
dobrodružství, úplně zmizely. S tím se musí něco udělat, říkal si Jenda. Tajně 
obešel všechny hmyzí kamarády a poprosil je o pomoc. Hned druhý den ráno 
se pustili do práce. Od pavoučka Vény si půjčili sítě a rozvěsili je na 
paloučku. Dalším krokem byly obrázky, které si cvrček kreslil. Inspirací mu 
byly právě společné zážitky s Edou. Na sítě jich umístili asi dvacet, byly fakt 
moc povedené. Nikdo ani na chvíli nepochyboval, že by plán nevyšel. A 
opravdu. Ráno, když se Eda podíval z okna, uviděl zvláštní barevné lístky 
poletující ve větru. Otevřel dveře a vyšel ven, tak moc byl zvědavý. Hned 
poznal, kdo obrázky nakreslil. 

U posledního stál netrpělivý Jenda a čekal, co na to čmeláček. Dlouho 
ztracený kamarád se přihnal ke cvrčkovi a omluvil se. I když jsou knihy 
super, nesmí se nic přehánět. Vzpomínky na společně strávené chvíle se 
vrátily. A tak všechno dopadlo dobře. Další dobrodružství už na oba 
kamarády jistě čekají. Lesní pohádka tak končí. Ahoj. 

  ...........................................................................................................  
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Beruška nemohla spát. Vylezla ze své postýlky a koukala se z okna knihovny 
ven na hvězdy. Tu noc opravdu krásně svítily. 

Pozorně se podívejte s ní a určitě lehce najdete část souhvězdí Velké 
medvědice. Víte, jak se jmenuje? 
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Které dva stíny kočičky jsou stejné? 

 

Nakreslete do řádku další kolečka a vybarvěte v daném pořadí.
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Listopad se chýlí ke konci. V přírodě nastává ______. Z oblohy padají 
sněhové ______, mezi stromy fouká _____ a všude je mrazivý _____. 
Některá zvířátka se ukládají k ______ _____. Některá ale můžete 
potkat v _____ i teď. Důkazem je, že pokud se vydáme zimní 
________, vidíme ve sněhu různé zvířecí _____. Třeba srnky, divokého 
_______, bažanta, kočky __________, lišky nebo ______ polního. 
K tomu, aby v zimě přežila, potřebují udržet stálou tělesnou ____. Z tohoto 
důvodu většina z nich mění dvakrát do roka svou _____. Když je léto, je 
______ a _______. V zimě je vrchní srst _______ a ta spodní 
_________. 

Na rozdíl od savců jsou ryby ________. Přežijí ve ______ i při teplotě 
čtyři stupně. Musí však být ________ nejméně jeden ______, aby 
nepromrzly. Pohybují se po dně a jejich funkce jsou silně ___________. 

Ani bílé stromy nezůstávají prázdné a krmítka pro _______ opuštěná. 
Přestože jsou to teplokrevná _________, musejí si také udržovat tělesnou 
teplotu. Dosáhnou toho díky načechrání ________. To plní stejnou funkci 
jako naše zimní péřová _______. 

I když bude venku zima, určitě půjdete s vašimi na procházku lesem. Tiše se 
rozhlídněte kolem sebe a určitě některé zvířátko uvidíte. 

Schválně jsem vynechala některá slova. Zkuste je doplnit. 

(peří, vodě, zima, prasete, teplotu, zpomalené, divoké, hluboká, vítr, řidší, 
vločky, ptáčky, srst, lese, hustší, bunda, chlad, stopy, studenokrevné, zimnímu 
spánku, zvířátka, krajinou, delší, zajíce, metr, kratší)
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Stavba hradu není vůbec jednoduchá, jak se Beruška sama přesvědčila. Zkuste 
spočítat, kolik různých tvarů kostek už spotřebovala. Hrad si pak vybarvěte. 

 

 

Trojúhelníků  .......................  

Kruhů  .......................  

Obdélníků  .......................  

Čtverců  ....................... 
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Máte rádi zimní večery, kdy je venku mráz a vy se můžete schovat do 
postýlek s knížkou v ruce? Nebo si jen tak lehnout. Přikrýt se teplou dekou.  

Jen poslouchat čtení od maminky. Pohádkové, dobrodružné nebo detektivní 
příběhy. Stejně tak to mám i já. Když z knihovny odejde poslední malý 
čtenář. Okolo mě je tma a do oken mi svítí jen pouliční osvětlení, vlezu si 
do pohádkových knížek. Ty mám moc ráda. Povídání o krásných princeznách, 
zlých čarodějnicích, statečných princích, vícehlavých dracích nebo veselých 
upovídaných kašparech. Také ale klasické pohádky. Jako třeba Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký nebo Čert a Káča.  

V přesmyčkách najdete další názvy českých pohádek. Zkuste je správně napsat. 

EVNÁERČ AARKUKLK  .................   ..................  

KNSÁEOTE  .................  

ŘIT PÁRAKAST  .................   ..................  

NRÍKOVEPÁ APOCHULAK  .................   ..................  

NHEČUKR, ŘAV  .................   .............  

O ŽIBOKÍLOVK  .......   .....................  

O ČVIPALEOK  .......   .....................  

ROCUOK V CHÁBTO  ...............   .....   ................  

ŮSL DAN OLATZ  ...............   .....   ................  
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Jednoho dne byla venku už taková zima, že se děti na cestu do knihovny za 
novými knížkami musely pořádně obléknout. Jirka měl na hlavě modrou čepici 
s červenou bambulí, Tonda zase zeleno-modro pruhovanou se zelenou bambulí 
a Anička červenou s růžovými srdíčky a červenou bambulí. Rukavice měli 
všichni modré, jen lem se lišil. Anička si nasadila rukavice s růžovým, Jirka 
červeným a Tonda se zeleným lemem. Šál se v tom mraze taky hodil. Tondu 
zahříval zeleno-červeno pruhovaný šál, Aničku červený s růžovými puntíky 
a Jirku modrý s červeným koncem a začátkem. 

Ti tři se tak zabrali do vybírání knih, že každý z nich v knihovně něco 
zapomněl. Jirka šál, Anička rukavice a Tonda čepici. Vybarvěte podle toho 
obrázek.
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Otevřeným oknem se do knihovny dostal vítr. Lítal rychle mezi regály s 
knihami a některými dokonce i listoval. Než mu beruška stačila říct, aby toho 
nechal, byl pryč. Zůstala po něm jenom spoušť. 

Pomozte berušce složit správně slova, která vítr rozházel.  

Všechna se týkala jednoho svátku. Kterého? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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Začíná podzim. Ten mám ráda. Venku se stromy krásně barví. Každý list má 
jinou barvu a pomalinku padají domů na zem. Zkusíme spolu taky nějaké 
vyrobit? Nic na tom není. Budete potřebovat jen papír, tužku, barevné papíry, 
nůžky a lepidlo. 

Jak na to? 

1. Na papír si nakreslete nebo obkreslete jeden nebo více druhů listů. 

2. Z různých barev barevného papíru si nastříhejte tenké proužky. Ty potom 
natrhejte na obdélníky nebo čtverce. Vůbec nemusí být stejné. Každou 
velikost i tvar využijete. 

3. Vezměte si lepidlo a okraje listu potřete. Musíte pořádně, aby jednotlivé 
dílky držely. 

4. Vyberte si jednu nebo více barev. Jednotlivé kousky pak nalepte nejprve 
kolem obrysu. Až to budete mít hotové, postupně dolepte i vnitřek.  
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