Raketa i Marmel si při svých dlouhých cestách vesmírem nejraději čtou. Tady je
pár posledních knížek, co se jim nejvíc líbily. Napiště nám i vy tipy na pěkné
knížky, které jste četli. Rádi je tu otiskneme. Tipy posílejte na raketa@labyrint.net

Michael Fry – Povedená partička
Nick je nejmenší kluk na druhém stupni školy. Nedokáže zapadnout mezi ostatní. Jeho nepřítel
Roy ho dokonce třikrát týdně nacpe do šatní skříňky. Proto ho školní poradkyně donutí, aby
chodil do velmi uhozeného kroužku, kde se skamarádí s dalšími ne právě oblíbenými dětmi.
Společně musí chránit školu před šikanou. Roye musí zastavit také. Spolužačka Nickovi řekla,
že Roy něco skrývá. Povedená partička se pokouší tu věc Royovi ukrást a přimět ho, aby už
nikoho nešikanoval. Knížka patří k mým nejoblíbenějším.
(Vojta 10 let, Praha)

Kes Gray – Nelly a příšerky
Hlavní hrdinkou knížky je Nelly, která se rozhodne, že bude hlídat malé příšerky, aby si jejich
rodiče mohli udělat volno a někam zajít. Nelly zjistí, že tyhle příšerky nejsou jako normální děti,
co zná, ale že mají speciální požadavky. A každá úplně jiné. Navíc má sestru, která ji často
otravuje. Kniha se mi líbila, protože je vtipná a moc hezky napsaná. Ilustroval ji Stephen Hanson.
Do děje jsem se úplně vžila a doufala a smála se, jako kdybych tam opravdu byla. A úžasný je,
že existuje ještě druhý díl, který se jmenuje Nelly, hlídačka příšer.
(Ella 11 let, Praha)

Daniela Krolupperová – Proč mluvíme česky
Knížka se mi moc líbila, protože jsem se z ní hodně naučila. Například francouzský klíč se
francouzsky řekne anglický klíč a rusky švédský klíč. Ve škole jsem se učila pády z učebnice,
ale v této knížce si slova vyměňovala kloboučky a šátky, když měnila pády, a slovesa si měnila
saka a kravaty podle času, způsobu a osoby. Každý jazyk je jiný a používá se jinak, například
„Mike likes Annie“ znamená jenom Míša má rád Aničku a ne Anička má ráda Míšu, ale
v češtině by to šlo oběma způsoby. To protože každý jazyk má jiný slovosled.
(Mia 10 let, Baltimore a Praha)

Martin Sodomka – Jak si postavit motorku
Krysák Arny se spolu se svými kamarády Fredem a Prckem pustí do sestrojení motorky.
Arny je zkušený mechanik, už se mu podařilo postavit automobil i letadlo. Tentokrát je
to ale motorka, kterou autor knihy rozebral a pomocí nádherných ilustrací do posledního šroubku skvěle popsal. Kamarádi motorku samozřejmě také podrobí důkladnému
testu na závodech s Dlouhým Jackem. Kdo z nich na sestrojené motorce nakonec pojede a zda dokáže dojet bez nehody, to se v příběhu musíme dočíst. Mimo jiné se také
dozvíme, jak působí tření nebo odstředivá síla.
(MS studio)

Jiří Dědeček – Život a cesta hrocha Obludvíka
Obludvík a jeho podobně legračně pojmenovaní kamarádi Složsitričko, Vařihouska
a Prachzkříd prožívají jedno bláznivé dobrodružství za druhým. Putují českými městy
od Chlípníku nad Bečvou až po Železnou Nudu a každopádně se nenudí. Plyšový hroch
Obludvík totiž jde za svým snem. Touží projít automyčkou a nechat se v ní vykartáčovat.
Cestou si stále zpívá „Ach mamičko, ach má myčko...“.
(Limonádový Joe)

Bj rn Rune Lie – Lyžníci z Plískanic
Kolik radostí můžeme objevit na horách! Nadšené i neukázněné lyžníky, výtržníky na lanovce,
hvězdnou závodnici na skokanském můstku, rybáře i dřevorubce. Už jste viděli trojhlavého ptáka?
Karl Kolibřík ano, ale nikdo mu to neuvěří. Kdo že to dobil Jižní pól a jak krásná a tichá je
sjezdovka v noci? Lyžníci zažijí jeden překrásný den v Plískanicích mezi zasněženými kopci.
										
(Baobab)

Aneta Františka Holasová – Lumír včelaří
Lumír je milovník medu. Chová svoje včelstvo, umí se o ně starat a ví, co všechno včely
potřebují. V této knize vás provede celým včelařským rokem a dovolí vám nahlédnout pod
pokličku těch tajemných barevných bedýnek, kterým se říká úly. Ukáže, jak rozeznat včelu
od podobného hmyzu, z jakých kytiček včelí dělnice nejraději sbírají med, jak se malá
včelka vyvíjí, kde bere vosk a na co ho používá. Knížka je plná obrázků, které voní po medu.
									
(Labyrint)

TIP RAKETY NA VÝLET

LEV
Benátský lev je symbolem města
a najdete ho také na vlajce. Lva má
ve znaku i naše Česká republika, není
sice okřídlený, ale zato nosí korunku
a má dva propletené ocasy.

BENÁTKY
Když je v Praze, v Olomouci
nebo v Liberci zima a na
horách už leží sníh, začne se
nám někdy stýskat po sluníčku. Malým dětem tolik ne,
ty se umí vyřádit a radovat
za každého počasí, ale rodiče
by si moc rádi vylepšili náladu nějakým výletem.

MARKA
NA NÁ MĚSTÍ SVATÉHO
LUBY.
HO
Í
KRM
ŽDÝ
SKORO KA

GONDOLIÉŘI JSOU VLASTNĚ NÁMOŘNÍCI,
PROTO MAJÍ VŠICHNI PROUŽKATÁ TRIČKA.

Máme tady pro vás jeden tip.
Není to zrovna Afrika nebo Kanárské
ostrovy, kde je pořád teplo. Je to mnohem blíž. Vypravíme se do Benátek.
Jedny máme i v Čechách, bydlí tam
kamarád Ondra a na zámku mají
muzeum hraček. Aby se to nepletlo,
říká se jim Benátky nad Jizerou.
Benátky, kam jedeme my, jsou u moře
a italsky se jim říká Venezia. Kdysi to
bylo nejkrásnější a také nejluxusnější
město v Evropě. Někdo by se možná
divil, proč v zimě zrovna sem, ale
důvod je jednoduchý:
Je to pořád krásné město.

Rozkládá se celkem na 118 ostrovech
a ostrůvcích. Místo chodníků a silnic
zde mají jen vodní kanály, místo aut tu
jezdí – vlastně plavou – lodě, gondoly,
jachty a vaporetta. A to přitahuje turisty
z celého světa. V létě jich jsou v úzkých
uličkách a na mostech každý den
desetitisíce, a když se s nimi máte mačkat a přetlačovat, je to pěkně otravné.
V zimních měsících je město naopak
skoro prázdné. Zabalte si kulichy,
rukavice, Raketu a hurá na výlet.
JAK SE TAM DOSTANEME?
Nejlépe a nejrychleji letadlem.
I s cestou na letiště to bude trvat
stejně dlouho jako po dálnici
z Prahy do Brna. Z Letiště Václava
Havla (z terminálu 2, kde visí velký
modrý gobelín s letícím mužem
od našeho kamaráda Petra Síse)
to trvá zhruba 80 minut. Letiště
Marka Pola leží přímo u ostrovů
a do centra se dostanete lodním
taxíkem. Druhé letiště Treviso
je vzdálené jen 26 kilometrů.

KARNEVAL
Nejlepším dárkem na památku
jsou masky. Z papíru, plastu,
kůže i ze skla, za 2 eura nebo
za 150. První karneval se tady
konal už v 11. století. Městem
se procházejí lidé v nádherných
kostýmech a fantastických
maskách. Ty nejznámější masky
se jmenují Dottore a Kolombína.
Karneval je oslavou před masopustem,
kdy se lidé postí – to znamená, že nejedí maso. V roce 2015 proběhne hlavní
program od 7. do 17. února.
DÓŽECÍ PALÁC
Leží u náměstí sv. Marka. Bydlel v něm
dóže, tedy benátský král, ale v paláci,
vystavěném v gotickém stylu, bylo jednou i vězení. Dnes je zde muzeum.
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MARCO POLO SE NA DA
LEKOU CESTU
VYPRAVIL Z PŘÍSTAVU U
DÓŽECÍHO PAL ÁCE.
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VÝSTAVY
Malé muzeum paní Peggy Guggenheimové najdete hned u Canal Grande,
má krásnou sbírku moderního umění
a také velkou zahradu. Nesmíte vynechat ani veřejné zahrady Giardini.
Mezi stromy je tu schováno třicet
úžasných pavilonů, kde probíhají pravidelné výstavy (bienále) výtvarného
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LEDOVÝ JOGURT

SNĚHOVÉ KULIČKY
SNĚHOVÉ KULIČKY

Co potřebuješ:

Co potřebuješ:

500 g bílého jogurtu
(ideálně řeckého)
300g slazeného kondenzovaného
mléka (Salko)

125 g moučkového cukru
Co
125potřebuješ:
g másla
125
g moučkového
cukru
50 ml
vody
125
g
másla
60 g strouhaného kokosu
50
vody
125ml
g sušeného
mléka
60
g
strouhaného
kokosu
dřeň z pravé vanilky
125
g
sušeného
mléka
(nemusí být)
dřeň
z pravé vanilky
celé oloupané
mandle
(nemusí být)
celé oloupané mandle

Ve velké míse smíchej jogurt
a slazené mléko. Směs nalij
do zmrzlinovače a nech 50
minut míchat. Pak směs dej
ještě zamrazit do mrazáku
nejméně na 4 hodiny.
Pokud zmrzlinovač doma
nemáš, můžeš směs nalít do
nádobky a každou půl hodinku ji musíš zamíchat, aby se
zmrzlina mrazila pomaleji
a hezky se nadýchala.
Hotovou zmrzlinu si můžeš
posypat ovocem nebo ozdobit
šlehačkou.

Cukr a pokrájené máslo dej do misky a ve vodní lázni rozmíchej do hladka. Do trochu
vychladnuté směsi přidej kokos a sušené mléko a vanilku. Postupně přilévej vodu.
Cukr
a pokrájené
máslo dej
do ho
misky
a ve vodní
rozmíchej
do hladka. Do trochu
Rukama
směs promíchej
a dej
odpočinout
na 2lázni
hodinky
do lednice.
vychladnuté
směsikouličky
přidej kokos
a sušené
mléko
a vanilku.
Postupně přilévej vodu.
Poté vytvoř malé
a do každé
zabal
jednu
mandličku.
Rukama
směs
promíchej
a
dej
ho
odpočinout
na
2
hodinky
do lednice.
Hotovou kouličku poválej v kokosu.
Poté vytvoř malé kouličky a do každé zabal jednu mandličku.
Hotovou kouličku poválej v kokosu.

Oblékni eskymačku Týnu!

Oblékni polárníka Martina!

Dohadovali se sobi s losy,
kdo z nich krásnější parohy nosí.
Rozhodnout mělo se na bále,
na přehlídkovém grand finále.

V porotě usedli soboli,
přivezli dary do tomboly.
Pozváni byli též lososi,
neb vybraným vkusem se honosí.

Událost tuto nikoli všední
uváděl známý spáč medvěd lední.
Když hosté přijeli, vzadu spal,
kdo je kdo, ten moula pomotal.
Pletl si losy a lososy,
chválil jim urostlé kokosy,
sobolům nasadil parohy,
lososům kopyta na nohy.

Když byli přítomní Laponci
medvědem nazváni Japonci,
soboli zvolali adié,
odjeli do rodné Asie.

Diváci se ovšem vzbouřili,
vždyť na přehlídku se tak těšili.
Nejkrásnějšího pak určil los,
vítězem byl zvolen sobolos.
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