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Na prosluněné zelené louce plné květinových vůní se v půlce léta vylíhla na 

svět malá beruška. Měla na hlavičce dvě tykadla, černé tělo, čtyři nohy 

a krásně do červena zbarvené krovky. Ale co to? Neobjevily se na nich černé 

tečky, ale písmenka. Možná i proto byla trošku jiná. 

Moc jí nebavilo objevovat krásu polí, luk či lesů jako její sourozence. Raději 

lítala do nedalekého města, kde bylo tolik věcí k vidění. Spoustu lidí, dětí 

nebo různých dopravních prostředků či staveb. Tu se stalo, že jednoho dne na 

konci měsíce září uviděla otevřené okno velikánské budovy. Chvíli váhala, zda 

vletět dovnitř, ale zvědavost jí nedala. Jaké bylo její překvapení, když zjistila, 

že je plná knih. Tolik písmenek, obrázků a příběhů, které měla tak ráda. 

Byla konečně spokojená. Už se nechtěla vrátit zpátky. Tady si připadala 

doma.  

Milí kluci a holky, určitě už tušíte, kam že beruška doletěla.  My jsme moc 

rádi, že se rozhodla zůstat s námi. Bude nám pomáhat na dětských akcích 

a zároveň Vás provede úplně novým časopisem 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). 

  

https://www.kpbo.cz/


2 
 



3 

Tajenku jste určitě úspěšně vyluštili. Knihovna je ta veliká budova, která se 

mi tak zalíbila. Je plná knih, časopisů, her, novin i map. Najdete tady CD 

s namluvenými pohádkami, příběhy nebo písničkami. Můžete si vše půjčit 

domů, ale i přečíst nebo prolistovat přímo tady.  Pokud nemáte doma 

počítač, tady ho samozřejmě najdete. Chodí sem spousta lidí. Od miminek až 

po dospěláky.  

Já jsem se zabydlela na dětském oddělení. Moc se mi tady líbí. Zažiji tady 

spoustu legrace. Kromě čtení si tady můžete i hrát. Je tu spousta hraček. 

Občas tady uslyšíte brečet miminko, ale většinou se oddělením rozléhá zvonivý 

dětský smích. Dopoledne si paní knihovnice povídají s dětmi ze základních 

a mateřských škol. Odpoledne přicházejí družiny a samozřejmě malí i velcí 

čtenáři.  

Hodně jsem se toho i naučila. Třeba, jak se správně chovat v knihovně. 

Vy to víte?  Čtěte a zakroužkujte správnou odpověď. 

1. Můžu křičet A NO  N E 

2. Můžu si prohlížet knihy A NO  N E 

3 .  Můžu vystřihovat obrázky A NO  N E  

4 .  Můžu si hrát A NO  N E  

5. Můžu lízat nanuk nebo zmrzlinu A NO  N E 

6 .  Můžu si listovat v časopise A NO  N E  

7 .  Můžu hlasitě telefonovat A NO  N E  

8. Můžu si půjčit knihy, časopisy A NO  N E 

9 .  Můžu trhat stránky knih A NO  N E  
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V knihách najdete krásné pohádky, různé příběhy, bajky, básničky, hádanky 

nebo třeba i písničky. Slova, ze kterých jsou vytvořeny obsahují písmenka. 

Česká abeceda jich má 42. Aby se knihy dětem líbily, mají také mnoho 

obrázků, kreseb či ilustrací.  

Podívejte se pozorně na rozházenou abecedu a pak zkuste najít 

a zakroužkovat ta správná písmenka slova: I L U S T R A C E 

 

M   Ď   Z   O   I   é   X 

G   Á    L   T   W   Ů   N 

Š   F   V   Ř   S    Ý   C 

Ť   B   Q   J   Ň    Y    K 

U  CH   Ž   Č   Ú    Ě   Ó 

P   A   Í    H   D    R    E 
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Vybrala jsem si pět písmen z naší abecedy, na která začínají různá slova. Ale 

jen některá se vztahují k podzimu. Zkuste uhodnout a podtrhnout ta pravá. 

Pokud si nebudete vědět rady, následující stránky s úkoly Vám napoví. 

J  – jahoda, jehlice, ježek, jazyk, ježibaba, jmelí, jáma 

 

H  – housle, houska, hlas, hříbek, houpačka, hrad, hroch  

 

L – lepidlo, list, láhev, lokomotiva, lenochod, loket, lampa 

 

V – vlaštovka, víko, vlak, vousy, vajíčko, váza, vodopád 

 

K  – kolo, káva, klobouk, kaše, kaštan, kometa, kost  
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Léto skončilo. Vládou nad přírodou byl na tři měsíce ustanoven podzim. Za 

okny více prší. Ráno už bývají mrazíky. Brzo začíná být tma. Sluníčko se 

stále více schovává za mraky. Když už na vás vykoukne, jeho paprsky nehřejí 

jako před měsícem. Musíte se více oblíkat. Už vám nestačí jen tričko 

a kraťasy.  

Také na zahrádce vše chystáte k zazimování. Sbíráte poslední ovoce a dýně. 

Ryjete záhonky. Stříháte stromy. Hrabete listí, které se mění v nádhernou 

paletu barev. Tu je zelené, žluté nebo červené.  

Při procházce kromě těchto barevných listů, uvidíte šípky na keřích, padající 

žaludy nebo kaštany ze stromů. Určitě budete se mnou souhlasit, že jsou to 

super věci ke hraní nebo vyrábění. Listový panáček nalepený na papíře, 

šípkový náhrdelník na krk, housenka vyrobená z kaštanů či vyřezaná dýně.  

Mám velké přání. Rády bychom to v knihovně s paními knihovnicemi a dětmi 

měly taky tak hezky podzimní jako u Vás doma. Vyrobte něco z podzimních 

plodů a vyzdobte spolu s námi dětská oddělení. Už teď se moc těšíme. 
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 Nakreslete mě, 
na podzim  
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