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Adélka 12 let – malování kamínků 
bylo doprovodným programem  
na výstavě bonsají na Výstavišti  
v Lysé nad Labem. 
 
Klárka 12 let – s modelovým 
kolejištěm byla Klárka ve Zprávičkách 
na České televizi dne 17. 4. 2022. 
 
Johy 9 let a Naty 8 let – dvě 
kamarádky ze třídy si povídají, co mají 
rády. Jedna se ptá druhé a odpovědi 
kreslí každá na jednu polovinu obrázku.

Martička 7 let – nejdříve poslala 
návod na beránka, kterého si můžete 
pohladit, a také byla na redaktorské 
dílně a při rozhovoru se jí ptala Káťa.

Eliška 10 let – křížovka tvořená se 
zlomenou rukou. Naštěstí si Eli zlomila 
tu, kterou nepíše, to by jinak křížovku 
nenapsala v ruce, ne?

Třída 3. A – ze ZŠ J. A. Komenského 
zaslala celkem 4 příspěvky. Děkujeme 
paní třídní učitelce za zapojení do 
tvorby časopisu. Děti vytvářely komiks 
v aplikaci Jamboard.

Tonička 8 let – Lilly
Honzík 8 let – Ninjago
Evička 8 let – Superholky
Ondra 8 let – Ze života tučňáků

Káťa 11 let – rozhovor s Martinkou 
vznikl během redakční dílny. Rozhovor 
je zajímavý, o to víc, že Káťa si otázky 
vymyslela sama. 

Sofie 9 let – poslala svůj vymyšlený 
příběh Luna a lízátková víla.  
Je to začátek a Sofča ráda vymyslí 
pokračování. Jaké asi bude?

Nikolka 8 let – Zářilka zazářila 
v krabici v městské knihovně a rozhodně 
rozzáří Lysáčka i úsměv na tváři :) 

Anička 7 let – má ráda králíčky 
a poslala nám již druhého. Asi zavedeme 
první stálou rubriku zvanou „Králík 
Kuba“. Kubu má doma, jak vidíme, daří 
se mu úžasně.

Anička 7 let – poslala obrázek 
„Pohádka o domečku a zvířátkách“. 
Prohlédněte si obrázek a představte 
si, jak se snaží zvířátka vměstnat do 
rukavice… ale ona je to bouda.

Libor 9 let – kdo má rád Harryho 
Pottera, určitě si zkusí, jestli zvládne 
odpovědět na tento kvíz. 

Nikol 9 let – Ahoj! Jmenuji se Nikol  
a je mi 9 let, mám moc ráda psy a tak 
mě napadlo napsat sem všechno co vím!

Děkujeme všem dětem, které přispěly  
do druhého čísla Lysáčku



Od prvního čísla k druhému 

„Dvojka je šťastné číslo“ jsem si řekla, když měl vyjít druhý 
Lysáček, abych mu přála štěstí. A povedlo se, druhé číslo 
jste naplnili zajímavými příspěvky. 

Ve druhém Lysáčkovi se dočtete o proběhlé redakční dílně  
s Magdou Jiřičkou. Také se dozvíte výsledky naší ankety. 
Další dvojka pomohla Lysáčkovi být takhle pěkným –

Andrea a Alena ze SŠD Lysá, jak se říká Střední škole 
designu v Lysé. Holky daly dohromady všechny vaše 
příspěvky do sazby (neboli dát dohromady časopis;)) 
a myslím, že se jim to povedlo.

Nevím, jestli se šťastná čísla mohou měnit. Na to bych se 
možná zeptala já vás. Budu totiž na další zářijové číslo 
potřebovat šťastné číslo tři! Posílejte příspěvky z prázdnin, 
jaké máte zážitky, kreslete nebo pište, co vás napadne!
A teď už raz dva k druhému Lysáčkovi!
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VELIKONOČNÍ JÍZDA 
NA MODELOVÉM KOLEJIŠTI 
V DRAHELICÍCH

V sobotu 9. dubna 2022 se konala Velikonoční jízda 
na modelovém kolejišti v Drahelicích.
Modelové kolejiště ukazuje nádraží v Nymburce 
a jeho okolí. Můžeme vidět řadu modelů osobních 
a nákladních vlaků, mezi kterými jsou např. Railjet, 
Brejlovec, Zamračená a Sergej. Budovu s kolejištěm 
jde snadno poznat z dálky díky kabině Brejlovce 
v životní velikosti před vstupem.
O této akci byla natočena reportáž pro Zprávičky 
na webu Déčka.

Klára Svobodová

NA MODELOVÉM KOLEJIŠTI 

4

Zpráva z modelového kolejiště



Žila byla v jedné malé vesnici holka jménem Kateřina. 
Jednoho krásného dne Kateřina vyšla z domu a vidí... 
UFO!!   Nechce vidět, ale vidí holku vypadající jako 
ufon.
„Co? Jak, jak, co?“ diví se Kateřina.
„Já jsem holka z Manu.“
„Z Manu?“  
„Jo, to je planeta ve Vesmíru!“
„Jak se jmenuješ?“ 
„Já? Jsem Kikihová Zářilka.“
„Aha.“

„Jo, to je planeta ve Vesmíru!“
„Jak se jmenuješ?“ 
„Já? Jsem Kikihová Zářilka.“
„Aha.“

Jednoho krásného dne Kateřina vyšla z domu a vidí... 
UFO!!   Nechce vidět, ale vidí holku vypadající jako 
ufon.
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Originální příběh napokračování!



REDAKČNÍ DÍLNA 
S ROZHOVOREM

V Městské knihovně v Lysé nad Labem proběhla v květ-
nu první redaktorská dílna, kterou vedla Magda Jiřič-
ka Stojowská, scénáristka a dramaturgyně a i lektor-
ka dětského novinářského kroužku Břevnovský express 
v Praze, kde se děti schází každé úterý a tvoří svůj ča-
sopis. Magda nám časopis dovezla na ukázku, a tak 
jsme se mohli inspirovat. Jako téma si připravila vede-
ní rozhovoru. Nejdříve jsme si o rozhovoru povídali 
a pak jsme dělali rozhovory ve dvojicích a nahrávali se. 
Jeden z rozhovorů máte zde v časopise.

KÁŤA SE PTALA MARTINKY:
(Rozhovor vedla Káťa (11 let) a ptala se Martičky (7 let))
Rozhovor s Martičkou, které je sedm let,  jsem napsala 
po absolvování Redaktorské dílny o vedení rozhovoru.

Jak dlouho bydlíš v Lysé?
Žiji v ní tři nebo čtyři roky.
A v jaké části?
V Litoli.
Jaké je tvé oblíbené místo, kam ráda chodíš?
Ráda chodím do zámeckého parku. 
Co se ti na něm líbí?
Je tam hodně místa a čerstvý vzduch.
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Rozhovor z redakční dílny



S kým chodíš do parku?
Většinou s mamkou nebo s taťkou.
A co tam děláte?
Chodíme nebo občas i běháme. 
Jednou jsem tam byla i na závodním běhu.
Jaké místo naopak nemáš ráda?
Přesně nevím.
Asi bych chtěla mít… U naší školy je malý parčík a tam 
bych to chtěla změnit tak, že by tam byla třeba nějaká 
klouzačka nebo tak.
A do jaké školy chodíš?
Do Základní školy Bedřicha Hrozného. 
Jaký obchod bys doporučila ostatním?
Asi bych doporučila Campiello.
A proč?
Na Campiellu se mi líbí, že tam prodávají míchanou 
zmrzku, moji oblíbenou, a je tam venkovní i vnitřní 
cukrárna. Je to tam hezký.
Myslíš si, že v Lysé jezdí málo nebo hodně aut?
Tak středně.
Byla jsi někdy u Labe?
Jo. Většinou tam jezdím na kole.
Jak se ti zdálo okolí Labe, líbí, nelíbí?
Je takový temný a trošku se mi líbí.
A co bys doporučila ostatním v okolí Lysé nad Labem?
Jít do parku Mirakulum.
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Rozhovor z redakční dílny



NAJDI KAMÍNKY
Na výstavišti byla v dubnu super akce! V rámci výstavy 
Narcis byla otevřena i dílnička na malování kamínků. 
Mohli jste si tam namalovat nebo vyměnit a zanechat ka-
mínek. Kamínky byly všude po areále a byly VELICE 
hezké. 

Jak udělat kamínky?
Na kamínky můžete použít fi xy, tempery nebo nátěrové 
barvy a pak počkejte, až barva zaschne. Zezadu se na ně 
napíše směrovací číslo a už je stačí jen dát na nějaké pěkné 
místečko. :)
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Najdi a vyrob kamínky



Také jsem jich pár 
namalovala a jedné hol-
čičce se jeden líbil tak, 
že jsem jí ho MUSELA 
dát. Kamínky se můžou 
buďto sbírat a nebo si je 
můžete vyfotit a nechat 
je pro někoho dalšího. 
Mohou se dát kamkoliv 
a jejich hledání je zábava 
a radost.

Adélka
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Najdi a vyrob kamínky



LYSÁČKOVA MALÁ 
GALERIE MALÝCH

LYSÁČKOVA MALÁ 
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Lysáčkova malá galerie malých
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Lysáčkova malá galerie malých



LUNA A LÍZÁTKOVÁ VÍLA
Luna byla velmi nadaná dívka.
Žila v ani né malém, ani né velkém městě, 
žila tak ve středním.
Žila ve městě jménem Brunzov.
Bydlela tam se svým otcem Petrem a se svým pejskem 
Dennym. Maminku neměla. Umřela po dlouhé nemoci, 
když byla Luna malá.
Bydleli v malém domečku s velkou zahradou na okraji 
města. Měli velkou zahradu, aby se Denny mohl 
někde proběhnout. Jednoho krásného rána Luna přišla 
na snídani. Jakmile byla dole 
v kuchyni, uviděla na jídelním 
stolku něco, co ji zaujalo. Byl 
to … dárek.
Luna úúúúúúplně
zapomněla, že má v tento 
krásný den narozeniny!
Luna se pustila do 
rozbalování dárku. Netrvalo 
dlouho a Luna měla dárek 
rozbalený.
Luna rozbalila malou křehkou 
porcelánovou vílu.
Víla měla šatičky čtyř barev: 
modré, žluté, zelené a fi alové.

na snídani. Jakmile byla dole 
v kuchyni, uviděla na jídelním 

Luna rozbalila malou křehkou 

a fi alové.
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Příběh – Luna a lízátková víla



Víla měla křehká průsvitná křidélka a její hůlka byla 
velmi, velmi podobná lízátku, protože to nebyla obyčejná 
víla. Byla to lízátková víla. Jenže to Luna ještě nevěděla.
„Jejda, zapomněla jsem na jednu věc z nejdůležitějších 
věcí,“ řekla.
Luna, když byla u sebe v pokoji a pokládala panenku 
na stůl. „Zapomněla jsem jí dát jméno, ale jaké jméno jí 
dám?“  Luna se zamyslela a za pár minut měla jméno 
vymyšlené.  „Bude se jmenovat Diana a žádné jméno se 
mi nikdy nebude víc líbit.“
Přišel večer a Luna se ukládala k spánku, zachumlala 
se do svých teplých peřin, zhasnula lampičku, přitulila 
se ke svému plyšákovi a v tu ránu se  k ní něco malého, 
hebkého a teplého přitulilo, byl to… byl to Denny. „ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, Denny, ty malý rošťáku, ty nevíš, jak 
jsem se lekla? Tohle mi už nedělej.“ Luna ho pohladila 
a za chvíli oba dva usnuli.
Když přišlo ráno, stalo se něco nečekaného, panenka 
zmizela. „Víš jistě, že sis jí včera večer položila na 
stůl?“ ptal se Luny tatínek. „Ano, jsem si tím NA STO 
PROCENT JISTÁ!“ řekla Luna.
„No, a kde teda je?“ zeptal se znovu tatínek.
„Nevím,“ odpověděla smutně Luna.
„Luno, prohledali jsme dům od shora až dolů, nemohla 
jsi ji někde ztratit?“ naléhal tatínek.
„NE, URČITĚ NE!“ trvala si na svém Luna.
 „Tak pojď, ještě jsme nehledali na zahradě, možná by 
tam být mohla,“ řekl tatínek.
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Příběh – Luna a lízátková víla



„Tak dobrá, ale co kdyby ani na zahradě nebyla?“ 
řekla Luna.
„Kdyby vždycky chybí,“ řekl tatínek. 
„Musíš doufat, že tam bude.“
„A co když tam nebude?“ trvala na svém Luna. 
„Tak...em, tak nic,“ odpověděl tatínek. 
„Cože?  Jak jako tak nic?“ ptala se nechápavě Luna. 
„Jak to myslíš?“ dodala. 
„Normálně,“ odpověděl klidným hlasem tatínek. „Co?“ 
Luna vůbec nevěděla, o čem její táta mluví. 
„I kdybys ji nenašla, tak si vystačíš s tím, co máš. Nebo 
snad ne? Máš Dennyho a mě. Mně to stačí, Tobě snad 
ne?“ usmál se na Lunu tatínek a poplácal Lunu jemně 
po zádech. 
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Příběh – Luna a lízátková víla



KŘÍŽOVKA OD ELI
Jak se jmenuje pohádka, kde přišli lidé z budoucnosti:
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Křížovka od Eli



KRÁTKÉ KOMIKSY OD 3.A
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Krátké komiksy
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Krátké komisky/Výsledky ankety



SIBIŘSKÝ HUSKY
Vznikl na Sibiři jako tažný pes. Postupně se v průběhu  
19. století dostával s obchodníky ze Sibiře do Severní 
Ameriky. Využíval se k tahání saní, dnes je velmi oblíbený 
v soutěži psích spřežení. Přestože v jeho názvu je „sibiřský“ 
a Sibiř je vznikem tohoto plemene, je sibiřský husky  
za Americké plemeno považován. K lidem je milý, obzvlášť 
k dětem.

HMOTNOST: 
pes: 20,5–32 kg
fena: 15,5–23 kg
VÝŠKA: 
pes: 53,5–60 cm
fena: 50,5–56 cm
BARVA:
Povoleny jsou všechny barvy včetně celočerné nebo bílé.

S jinými zvířaty vychází, ale může mít tendence honit 
a lovit menší zvířata jako je třeba kočka nebo králík. 
Potřebuje každodenní dávku pohybu. Velice rád běhá 
a miluje toulání, proto by neměl být ponechán na volno, 
protože se snadno zaběhne.

POZOR!
a teď kvíz – kontrola toho jestli jsi dával/a POZOR.
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Sibiřský husky



Kolik sibiřský husky váží?
a) 20,5–32 kg
b) 30,5–37 kg
c) 19,5–22 kg

Odkud je sibiřský husky?
a) Grónsko
b) Amerika
c) Sibiř

Jakou má barvu?
a) černou
b) šedou
c) jakoukoliv

VYBARVI HUSKYHO

Odkud je sibiřský husky?
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Sibiřský husky



1. Do jaké koleje chodil 
Horácio Křiklan?
a) Nebelvír
b) Mrzimor
c) Havraspár
d) Zmijozel

2. Jak se správně vyslovuje létací 
kouzlo?
a) Wingardium leviosa
b) Wirgandium leviosa
c) Wirgandam leviosa
d) Wyngardyum levyoza

3. Jak se jmenuje kouzlo na 
obranu proti mozkomorům?
a) Expekro patronum
b) Expekto patronum
c) Expektro patronum
d) Expepkto patronem

4. Jak se jmenuje muž se dvěma 
obličeji?
a) Quyrell Quirel
b) Quirello Quyrel
c) Quirello Squirel
d) Quirinus Quirell

5. Za koho hrál v šachách Ron?
a) Střelce
b) Věž
c) Jezdce
d) Dámu

5. Za koho hrál v šachách Ron?
a) Střelce
b) Věž
c) Jezdce
d) Dámu
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Prověř své znalosti Harryho Pottera!



potřebujete: koupelnové 
tamponky, papír, pastelky, 
tužku, lepidlo

1. vezmete papír 
a nakreslíme beránka 
(beránka nakreslíme, jak 
chcete)

2. vyznačte si tužkou, kde 
chcete mít vlnu

3. trhejte tamponky na 
kusy, dokud z nich nebude 
vlna (pokud chcete mít méně 
práce, můžete si připravit vatu)

4. vyznačená místa potřete 
lepidlem a na lepidlo dejte 
vlnu

5. nakreslete a vybarvěte 

A JEHO VÝROBA

tamponky, papír, pastelky, 

a nakreslíme beránka 

kusy, dokud z nich nebude 
vlna 
práce, můžete si připravit vatu)

4.

A JEHO VÝROBA

 vyznačte si tužkou, kde 

kusy, dokud z nich nebude 
(pokud chcete mít méně 

práce, můžete si připravit vatu)

lepidlem a na lepidlo dejte 

 nakreslete a vybarvěte  nakreslete a vybarvěte 
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Copak to vlastně čtete?



MÍSTO NA TVOJE NÁVRHY



PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE 30. ZÁŘÍ 2022. 
Vaše příspěvky přijímáme do 12. září. 

Příspěvky posílej na email: redakce@lysacek.cz  
nebo je odnes do Městké knihovny.

Pokud ses nedostal k tištěnému číslu Lysáčku, časopis  
si můžeš stáhnout na webu a společně s rodiči vytisknout.

www.lysacek.cz

Výsledek křížovky: Návštěvníci 
Odpovědi na HP kvíz: 1D, 2A, 3B, 4D, 5C 

šéfredaktorka: Klára Vondráková
sazba a grafická úprava: Andrea Janochová a Alena Janková

pod vedením Jolany Daňkové a Marty Červákové
redakce textů: Kateřina Kavalírová
tisk: Grafpoint Lysá nad Labem

Děkujeme za finanční podporu Městu Lysá nad Labem a spolupráci
Městské knihovně, Kinu Lysá a Střední škole designu Lysá nad Labem (SŠD).

VÝSLEDKY ANKETY
Pomalu pomaloučku se blíží konec školního roku, kdy se kromě studijních úspěchů 
rodičům a učitelům předvádí také dovednosti z volnočasových aktivit. Položili jsme 
vám anketu, jaké kroužky nejvíc frčí. A tady jsou vaše odpovědi: 

Aikido, Výtvarná přípravka, Jezdecký kroužek u Sepíka, Veslařský klub, Šachy, Florbal,  
Kolo, Skoky na koloběžkách, Angličtina, Krav Maga, Aerobic, Keramika




