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Nikol 9 let – poslala povídání o další psí rase, 
tentokráte se dozvíte o Dalmatinovi.

Tonička 9 let – navštívila filmový  
festival a napsala nám zážitky z něj,  
hlavně o filmové aplikaci.

Alenka 6 let – nakreslila sopku, minisvět  
a vlak ICE, o kterém se dozvíte i pár zajímavostí.

Andrejka 7 let a Sofča 11 let – vám  
poradí, jak nakreslit zmrzlinu co nejjednodušeji.

Sofie 9 let – pokračuje dalším dílem 
příběhu Luna a Lízátková víla, část druhá.

Libor 10 let – sestavil pomíchaná slova, 
která máte dát zase dohromady!

Deniska 3 roky – malá princezna zaslala 
obrázek, jak to vypadá ve světě princezen.

Sofie 5 let – nakreslila tlapkovou patrolu

Sofča 11 let – září je prvním měsícem školní 
docházky, a proto příspěvek „Hurá škola volá!“ 
je správně načasován.

Anička 7 let – jak se má a co dělá  
králík Kuba se dozvíme opět od Aničky

Johanka 9 let – poslala komiks restaurace. 
V kterépak restauraci se asi inspirovala?

Vašík 7 let – nakreslil podmořský  
průzkum vraku lodi a raketoplán.

Natálka 9 let – poslala obrázek  
ze třídy, kde se děti učí.

Dekujeme všem detem,  

které prispely do Lysácku!



máte před sebou další číslo časopisu  
Lysáček, který jste si samy vyrobily. 
Všem dětem, které do tohoto čísla  
přispěly, děkujeme. Lysáček jste naplnily 
krásnými obrázky. Dále zde najdete  
luštění, kvíz a přesmyčky slov. 

Prima zábavu s Lysáčkem!
       Klára

Ahoj deti

Vyhraj dinosauří 
Funko POP!







Byla jsem v Hradci Králové a tam byl divadelní festival.  
A na tom festivale byly před divadlem Drak výtvarné  
dílničky, kolotoče a stánek ve kterém byl pan animátor  
a ten tam měl tablety. A na těch tabletech byla aplikace  
Stop Motion Studio. V té aplikaci se dalo animovat  
a vytvářet krátké animované filmy. Muselo se tam nastavit 
kolik snímků je jedna sekunda a taky osvětlení + se tam  
mohla přidat hudba nebo např. bučení krav. K dispozici  
byly vystříhané různé postavičky, z kterých jsem si mohla 
vymyslet svůj film. Film se mohl vytvořit i z přírodnin.  
Naanimovala jsem si tam už můj třetí animovaný film. 
(Dva animované filmy jsem naanimovala v ZUŠ).  
A nejlepší na tom všem je, že se Stop Motion Studio  
může nainstalovat na mobil. Moc se mi to líbilo  
a chtěla bych si to zopakovat.

Až někdy pojedete do Písku tak tam je galerie  
hrou - Sladovna a v té galerii je animárium  
a tam si to můžete vyzkoušet.
         Tonička

Filmová  
aplikace Stop  

Motion







Jak namalovat 
zmrzlinu

1.
2.
3.

Namalujte široké velké V. Potom oba konce spojte.
Vznikne obrácený trojúhelník.
Na trojúhelnik namalujte kopečky.



Luna a lízátková 
víla II

A vtom se z kuchyně ozvalo: „Crrrrrr“ a tatínek řekl: „Ale,  
někdo nám volá, kdo to jen může být?“ a šel do kuchyně,  
podívat se, kdo volá. „Dobrý den, kdo volá?“ řekl tatínek.  
„Tady Kevin, tvůj kamarád ze střední.“
 „Jé, ahoj, Kevine, tak dlouho jsem tě neslyšel. Jak se máš?“  
„Dobře,“ řekl Kevin. Kevin byl totiž tatínkův nejlepší kamarád ze 
střední školy a oba dva milovali letadla, proto byl taky tatínek Luny 
pilot. „A co teď děláš za povolání?“ zeptal se tatínek. „No, dělám 
autopilota AirBus A-380.“ „Vážně? Já taky, akorát British Aerospa-
ce 125.“ „Fakt? To je taky docela známé letadlo.“ A tak si povídali 
a povídali a Luna seděla a čekala, kdy jí už tatínek pomůže hledat 
na zahradě její porcelánovou ztracenou vílu. A tak čekala a čeka-
la. Čekala 5 minut, čekala10 minut, čekala i 15, čekala půl hodiny 
a potom čekala do 40 minut a potom už ji to čekání přestalo bavit 
a šla na zahradu hledat sama. Hledala pod rozkvetlými liliemi, hle-
dala i pod slunečnicí, hledala pod zahradním trpaslíkem na okrasu 
a hledala i v záhonech, kde rostly rajčata i brambory. Ale panenka 
nikde nebyla. A tak hledala pořád dál a dál, a když se naposledy 
za půl hodiny hledání podívala do keře růží, víla byla tam.
„Ach ty malá chudinko,“ řekla Luna „jsi úplně zamazaná, tvoje ša-
tičky jsou celé od hlíny a tvoje křidélka jsou polámaná, jako bych 
je vzala kladívkem.“ A když si vílu chtěla odnést domů a chytla ji 
do náručí, stalo se něco neuvěřitelného. Luna napřed viděla, jak 
kolem ní vznikl takový žlutý vílí prach, který se kolem ní začal točit 
jako tornádo a ona byla v něm a po chvilce někde ležela, někde 
na místě, kde to vůbec neznala. Přece v jejím městě znala každý 
kout, každou větev, každé zvíře, každou vůni, prostě všechno, ale 
tohle bylo jiné. Voněla tam ranní rosa, i když u ní doma bylo už 



dávno odpoledne, cítila se, jako kdyby ležela pod velkou vrbou,  
a cítila krásnou vůni levandule a nad hlavou jí zpívali ptáčci. Ale 
co to, nějaká ženská ruka ji pohladila po hlavě a řekla „Vstávej, 
vstávej, Luno, vstávej. Neboj se, já ti neublížím.“ Když Luna ote-
vřela oči, vyjekla „AAAA“, protože před sebou viděla svoji porce-
lánovou vílu, která byla vysoká jako její táta. „K-K-K-Kdo jsi a j, j, 
jak se j,j, jmenuješ?“ vykoktala ze sebe Luna. „Já? Já, kdo jsem? 
Já jsem přece tvoje porcelánová víla.“ „Vážně?“ řekla Luna. „Ano, 
vážně a jmenuju se víla Dianka.“ „Ano, to moc dobře vím. Vybrala 
jsem ti dobré jméno, viď?“ „To ano, Dianka se mi moc líbí. Taková 
Klára nebo Míša, to není nic pro mě, ale Dianka, to je jako pro 
princeznu,“ řekla víla. „Tak to jsem ráda, že se ti to jméno líbí,“  



řekla Luna. „Tak pojď, musím Tě tu provést. Je to tu mooooc krás-
né,“ řekla víla Dianka. A tak spolu šly. Nejdřív prošly cukrovým 
lesem a ten vypadal tak krásně. Musím vám ho popsat, děti. Mís-
to stromů tam byla velká lízátka a místo keřů byla cukrová vata 
a místo zvířat, no zvířata byla vlastně pořád stejná, akorát králíci 
byli z cukrové vaty, ale nebojte, Luna je nesnědla. A ovečky? Ty 
byly také krásné, některé ovečky měly vlnu z maršmelounu, některé 
ovečky z cukrové vaty a bonparů a některé zase z karamelek. Byl 
to takový les plný sladkostí. A voda? Ptáte se. Ta byla z coca-coly, 
a když jste našli v lese nějaký potůček, tak tam tekla Fanta a Spri-
te. Prostě super. „Vítej v našem cukrovém lese,“ řekla víla. „Páni, 



to je tak překrásné, můžu se napít?“ zeptala se Luna. „Ano, určitě 
můžeš.“ A Luna si klekla a natáhla se k potůčku, kde tekl Sprite, 
a napila se. „Mmmm, to je dobrota,“ řekla Luna. „Můžu si ještě 
utrhnout jedno cukrlátko?“ „Ano, jistě můžeš, ale potom už musíme 
jít dál.“ „Ano, já už potom půjdu.“ Když se Luna napila a utrhla 
si cukrlátko, vydaly se dál. A po 5 minutách Dianka řekla: „Vítej 
v perníkovém městě.“ „No, ty krááááso,“ řekla Luna. Bylo to neu-
věřitelné, přímo fantastické, jako z pohádky.  
Tak za prvé děti, město bylo tak obrovské, že byste domy ani za 
sto let nedokázaly spočítat. Za druhé domy byly celé z perníku  
a za třetí auta byla z marcipánu. A aby víly a ostatní cukrová stvo-
ření neměly doma takový jednobarevný perník, tak si to každý po-
třeboval trochu vyzdobit. Na jednom domečku, kde bydlel maličký 
perníček s paní Perníčkovou a Panem Perníčkem, visely na stěnách 
bonbony a nahoře byla šlehačka a jako plot měli cukrkandli a mís-
to trávy měli malé pendreky. A ptáte se, jak to vypadalo vevnitř? 
No tak například: postýlky měli z želatiny, postel pana Perníčka 
byla celá zelená, postel paní Perníčkové byla celá červená a po-
stel malého Perníčka byla celá modrá a mezi postýlkama měli i 
noční stolek a ten byl z perníku, a aby nebyl tak jednotvárný, tak  
si ho ozdobili perníkovým zdobením. A potom místo umyvadla měli 
umyvadlo z bonparů a šlehačky a záchod byl z marcipánu 
a sprcha, ta byla taky z marcipánu a místo vody jim tam tekla Fan-
ta. A dole měli gauč z maršmelounu. A televizi měli úplně stejnou 
jako my, akorát byla ozdobená šlehačkou.  Ptáte se, jak to vypa-
dalo u víl? Tam zase nebyl dům plný cukrlátek, tam byl dům plný 
květin a čerstvého vzduchu. 
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ICE je vysokorychlostní vlak, který jezdí v Německu. ICE jezdí  
po speciálních kolejích, které tady v Česku nemáme. Některé  

z hlavních nádraží jsou v Německých městech Hamburgu,  
Mnichově a Stuttgartě.

1. Generace jezdí 250 km/h
2. Generace jezdí 280 km/h
3.Generace jezdí 330 km/h
4.Generace jezdí 230 km/h

ice

Rychlosti 
vlaku:



Máme na mysli tvora, jehož obří hlava a mohutné zuby nahání hrůzu všem, kteří se na něj jen podívají.

Podle dosud známých poznatků jich na naší planetě žily miliardy. 

Kostra tohohle krasavce byla poprvé sestavena a představena v roce 1915.

V roce 1905 se narodil český malíř a ilustrátor Zdeněk Burian, který proslul především svými  
paleontologickými ilustracemi, co inspirovaly i legendární Cestu do Pravěku. A v tomto roce byl i poprvé 
popsán náš tajemný dinosaurus.

Tenhle dinosaurus je také filmovou hvězdou a zahrál si hned v několika trhácích. 

Ve svých starořeckých a latinských názvech ukrývá slova jako krutovládce a král.

Mezi jeho charakteristické znaky patřily „malé pracky“, které tvořilo 13 kostí.

Jedné z největších objevených koster našeho pana tajemného  
se přezdívá Sue, podle její objevitelky, a najdete ji v muzeu  
v Chicagu.

Byl to masožravec.

A závěrem je třeba zmínit, že to byl obr a podle 
vědeckých poznatků měřil až kolem třinácti metrů.

A pokud tentokrát nebudeš mít štěstí, tak nezoufej a mrkni na www.prokonzole.cz,  
kde najdeš spoustu Funko POP! figurek, hraček a Pokémonů, které ti určitě zvednou náladu! 

Stačí jen pozorně číst a uhádnout, o kterém známém dinosaurovi je řeč.

Ahoj kamarádi,  

máte rádi dinosaury?               
Tak co takhle pár zajímavých informací, které jste třeba vůbec netušili a taky 

soutěž o parádní cenu, co nám věnoval místní e-shop                                            ?

Tak už víš, o jaké 
pravěké příšeře je řeč? Až si 

budeš opravdu jistý, namaluj nám ji,  
připoj její název a pošli do redakce:  

redakce@lysacek.cz. 
Kde vylosujeme jednoho šikulu, 

co získá tuhle parádní figurku.

Vyhraj 
dinosauří 

Funko POP!

Soutěž



Příští číslo Lysáčku vyjde 15. prosince 2022.  
Vaše příspěvky přijímáme do 18. listopadu.

Příspěvky posílej na mail: redakce@lysacek.cz  
nebo je odnes do městské knihovny.

Výsledek: Dalmatin: b), a) 
Přeházená slova: Pražský orloj,  
Šumava, Labe, Střecha, Papoušek

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

www.lysacek.cz

Děkujeme za finanční  
podporu:  
Městu Lysá nad Labem,  
Městské knihovně 
a Kinu Lysá.

šéfredaktorka:  
Klára Vondráková
sazba a grafická úprava: 
Marta Červáková
redakce a korektury textů:  
Kateřina Kavalírová




