AHOJ DĚTI!!
Pomalu se blíží konec školního roku a každý z vás se určitě těší na prázdniny.
Pokud si říkáte, že o prázdninách nebudete mít co dělat, jste na omylu, protože
vás čekají „Prázdniny plné večerníčků“. A my začneme už nyní! Tentokrát bude
stránka pro děti věnována večerníčkům a pohádkám.
Jak vůbec Večerníček vznikl?
Večerníček se začal „klubat“ na svět již v roce 1963 pod jménem Stříbrné zrcátko, což byly
nedělní, různě dlouhé, podvečerní pohádky. Večerníčkem se nedělní pohádka stala až 2. ledna
1965 a první pohádkou byl Kluk a kometa.
Pan, který přišel na myšlenky Večerníčku a zároveň se stal i prvním dramaturgem se jmenuje
Milan Nápravník. Známá večerníčkovská znělka, která je vůbec nejstarší českou televizní
znělkou a jednou z nejstarších v Evropě, vznikala v červenci a srpnu roku 1965. Hlas
propůjčil Večerníčkovi tehdy pětiletý Michal Citavý, který trávil prázdniny v blízkosti Prahy.
Prvním Večerníčkem, jemuž předcházela znělka s dnes známou postavičkou Večerníčka, byla
pohádka režiséra Václava Bedřicha O televizním strašidýlku. První barevný Večerníček
mohli diváci sledovat v roce 1973. Jediným čistě hraným Večerníčkem je seriál Krkonošské
pohádky. Nejdelším seriálem Večerníčku je s počtem 52 dílů Bob a Bobek na cestách.
Večerníček se dostal i do vzdálených zemí jako je Austrálie, Malajsie, Spojené arabské
emiráty, Turecko, Japonsko, Čína, Korea, Indonésie, Keňa, Zimbabwe , Island a další.
Než si ověříme znalosti o večerníčcích, zkuste si doplnit do úryvku známe
pohádky chybějící slova.
O Červené ________
… Za chvíli přišla Karkulka. ________ byly otevřené, tak vešla do chaloupky a pozdravila,
ale babička jí neodpověděla. Karkulka postaví košíček a _______ na stůl a jde k babiččině
_______. Jak to má babička ten čepec, diví se Karkulka. Ani jí není vidět obličej, a ty dlouhé
uši. "Babičko, proč máš tak dlouhé uši?" "Abych tě lépe _______." "A proč máš tak veliké
______?" "Abych tě lépe viděla." "A proč máš tak velikou pusu?" "Abych tě mohla lépe
sníst!" A vlk skočil z postele, rozevřel tlamu a "chlamst" a Karkulku spolkl. Potom si lehl
znovu do postele, aby si odpočinul. Ale za chvíli usnul a ________, až se všechno třáslo. …
Nápověda:
Chybějící slova: Chrápal, květiny, slyšela, dveře, Karkulce, posteli, oči.

Samozřejmě,
že nemohu
zapomenout
ani na ty
nejmenší.
Obrázek
vybarvěte a
kdo bude
chtít, může si
spočítat kolik
je na obrázku
koček, motýlů
a ježků.

Jazykový koutek:
V minulém čísle jsme si zopakovali barvy. Dnes se naučíme několik frází a příště si
zopakujeme zvířata.
DĚKOVÁNÍ:

Děkuji. Thank you. [Oenk ju:]
Není zač. You’re welcome. [ju: ar: ´welkam]

OMLOUVÁNÍ:

Promiňte, prosím. Excuse me, please. [Ik´skju:s mi:,pli:z]
Omlouvám se. I am sorry. [a jem ´sori]

SOUHLAS:

Ano. Yes. [jes]
Ovšem. Of course. [of ko:rs]

NESOUHLAS:

Ne. No. [no:u]
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