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Úvod 
Zdravím všechny naše čtenáře,  

v tomto velikonočním čísle jsme si pro vás přichystali spoustu 
věcí, od barvení vajíček až po tipy na filmy. Čeká vás hromada 
zábavy. Příjemné počtení přeje Kristýna, Tina, Bára, Vítek, 
Tomáš, Matyáš a náš zbrusu nový člen Samuel Straděj. 

 

Váš robot Evžen  

 

 

 

 

 



Obsah 

• Aktuálka o škole 

• Maraton her 

• Anketa 

• Vyhodnocení literární soutěže 

• Filmy 

• Rozhovor 

• Velikonoční koledy 

• Velikonoční přání 

• Velikonoční vejce 

• Recept na velikonočního beránka 

• Digi-jarní vtipy 

• Soutěž „Maskot školy“ 

 

  



Aktuálka o škole 

 Nedávno ve škole proběhla akce „Ukliďme Halenkov“. 

 
 

 Už se povolily i obědy, dříve vám dávaly paní kuchařky pití na tácek a dnes 
už si ho načepujete sami a bereme si už sami i příbory (dříve dával dozor 
na obědě). Vše bylo kvůli Covidu-19. 

 
  V aktuálce nebudou chybět ani žáci 1. a 2. stupně, kteří mohli jet s paní 

učitelkou Hrnčiříkovou a paní učitelkou Maňákovou na přírodovědnou 
soutěž „Jaloveček“ na Vsetínský zámek. Umístění bylo skvělé. Skupina žáků 
7. a 9. tříd p. uč. Maňákové se umístila na 1. místě. GRATULUJEME! 😊 

 

 

 
 Nedávno se prořezávaly stromky na školním pozemku, děti pomáhaly, co 

to šlo. 

V. Š. 



Maraton her 

Letos se zase po dlouhé době ve škole pořádal maraton her, pod vedením bývalé paní 
učitelky Lucie Kocurkové. Maraton her se kvůli kovidové pandemii nemohl pořádat celý 
rok. Ovšem mělo to jednu výhodu, za tu dobu se nashromáždily peníze, za které se 
mohly koupit parádní nové hry. Většina nových her se vyzkoušela, ale nějaká část 
zůstala nedotčena. Přesto se však nové hry hrály v hojném počtu. Z nových her se 
hodně hrály: Drzé opice, Jenga věž, Uno, fotbálek, Tik tak bum, Kluster a Geomagnetic. 
Spousta dalších hraných her jsou taky: Jožin z bažin, vyprávěcí kostky, Aktivity, Speed 
cups a puzzle Locika. Ovšem na část dobrých her nikdo ani nezamžoural. Byly to hry 
s názvy:  Root, Balíkáři, Muchincton a 7 Divů světa.  

Letos nás lidé hodně navštěvovali. Byly tu děti v rámci školy a přišla se podívat i Sluníčka 
(mateřská škola). Tady máte malou ochutnávku her a lidí, jak se baví.  

Letos jsme si to pořádně užili! 

 

 

 

 

                                            

K. K. 

 



Anketa 

V naší škole byla uspořádaná anketa, ve které jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých věcí a přání. 

 Kdo je váš nejoblíbenější učitel/ka?   
V  této otázce byly odpovědi převážně paní učitelka Veronika Nováková a 
pan učitel Miroslav Skýba. Ovšem své hlasy dostalo i mnoho dalších 
učitelů. 
 

 Váš nejoblíbenější předmět? 
Většina dětí odpověděla, že mají nejradši tělesnou výchovu (tělocvik), 
výtvarnou výchovu (výtvarku) a matematiku (matika). 
 

 Vaše nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně? 

Krupice, lasagne a špagety.   
 

 Nejoblíbenější místo ve škole?  
Knihovna a koutek, kde trávíme valnou většinu času. V odpovědích se 
objevily také záchody, tělocvična i jednotlivé třídy. 
 

  Co byste si přáli na naší škole mít? 
 Nejvíc ze všeho bufet a akvárium. Objevila se nám tam ale i horolezecká 
stěna, maskot, bazén a skate park.                                                                  

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                        K. K.                                



Vyhodnocení literární soutěže 

V měsíci březnu proběhla na naší škole literární soutěž o nejlepší příběh na 
zvolené téma. Velmi děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Vybrat jediný text 
nebylo jednoduché. Po dlouhém zvažování…FANFÁRA: 

Vítězkou 1. kategorie se stala Valérie Kubošová ze 4. třídy. 

Vítězkou 2. kategorie se stala Klála Milena Belgrano z 9. třídy. 

   GRATULUJEME!   

 

O křišťálovém zrcadle  
 
 

Bylo jednou jedno království, ve kterém vládli společně moudrý král a královna. 

Král byl ale moc smutný, protože si přál následníka trůnu. Královna však měla 

jinou zálibu. Každé ráno se pyšnila svou krásou v zrcadle. Jednou se v království 

objevila stařenka, která věděla, co krále trápí. Řekla mu, ať zrcadlo zavře přes noc 

do věže. Král tak učinil. Ráno, když se královna probudila, tak bylo zrcadlo na 

svém místě, ale zářilo jako křišťál. Královna se do něj podívala a viděla, jak drží 

v rukou krásné děťátko, už neviděla jen svou krásu. Zanedlouho se jim narodil 

syn a celé království se radovalo. Král si uvědomil, že ta stařenka byla kouzelná 

víla, která zrcadlo přeměnila v kouzelné křišťálové zrcadlo.  

 

Valérie Kubošová, 4. třída  

 

 

 

 

 



Záhada v Cloud forest 

Před 30 lety. 
 „Čtyři mladí studenti se vydali do lesa shodujícího se se jménem vesnice – Cloud 
Forest. Když vcházeli přes hraniční zeď, bylo 15.00. Matka jednoho z nich si po 4 
hodinách začala dělat starosti. Zavolala proto policii. Ve 22.14 se našlo pouze jedno 
tělo, a to 17 letého chlapce. Testy prokázaly přítomnost alkoholu. Zbylá 3 těla se však 
nikdy nenašla.“ 
Ben položil zažloutlý a opotřebovaný výstřižek z novin na lavici. „Hustý, co? Našel jsem 
to, když jsme probírali věci ve sklepě!“ Marisa věděla, že má Ben rád záhady, a proto 
se snažila dát najevo alespoň trochu zájmu. „Hm, no, zajímavý.“ A odfoukla si blonďatý 
pramínek vlasů pryč z obličeje. „Takže tebe jako obvykle nic nezajímá,“ utrousil Ben. 
Záhy se mu však rozzářily oči. „Hele, podívej! To datum! 24. 10., to je přece dneska!“ 
Marisa se však zatvářila ještě nechápavěji. „ Neříkej mi, že teď ještě začneš slavit výročí 
úmrtí. Dneska jsi ještě divnější než obvykle.“ Dveře od třídy skříply a dovnitř vešel 
učitel. Pan Sanders měl jako obvykle pod očima velké tmavé kruhy a jeho vlasy voněly 
formovacím gelem, který si nejspíš těsně před hodinou naházel na vlasy. „Tebe to 
možná nezajímá,“ sykl na Marisu Ben, „ale já se chci dozvědět víc!“ Učitel se otráveně 
a unaveně sesunul na skřípající židli. „Tak, žáci, dneska budeme probírat, hm? Ano, 
Bene?“ Pan Sanders nebyl na dotazy ve své třídě moc zvyklý. „Pardon, že přerušuju, ale 
mohl byste nám prosím říct něco o incidentu v Cloud forest před 30 lety?“ Marisa 
zaúpěla: „No to si snad dělá srandu, ne?! Že já se musím kamarádit s takovým pakem!“ 
Samozřejmě si toto všechno řekla jen pro sebe. „Aha. Myslel jsem, že na tohle vaše 
generace už zapomněla. Ale minutu nebo dvě z hodiny obětovat můžu. Takže, v té 
době jsem měl něco okolo 10 let, pamatuju si tedy, že se 4 žáci 2. nebo 3. ročníku opili 
a rozhodli se vydat do Cloud forest. Celkem byli v lese asi 4 až 6 hodin, ale přesná 
hodina úmrtí není jistá. Bylo nalezeno jen jedno tělo, které na sobě mělo stopy drápů 
a hryznutí. Pravá ruka byla znetvořena, …“ pan Sanders se zarazil. „No, těchhle detailů 
vás asi ušetřím. Prostě, našli jen jedno tělo, zbylá 3 i po dvou týdnech hledání nikdo 
nenašel. I když je pravda, že severní část je neprůstupná, takže tam zřejmě nikoho 
nehledali. No, to by bylo vše, zpět k učivu.“ Zbytek hodiny probíhal víceméně v klidu. 
Jen Dylan a Coll jako obvykle rušili v zadní lavici. Panu Sandersovi to bylo ale zřejmě 
jedno, učení v této třídě má rád asi jako kočka vodu. Jakmile se rozdrnčel zvonek, 
všichni se začali zvedat a hrkat s židlemi. Ben přistoupil k Marise. „ Vidíš tu příležitost? 
Záhada! Zmizení! To vyřešíme! Půjdeš do toho se mnou?“ Marisa nakrčila nos: „Bene, 
promiň, ale já mám teď mnohem důležitější věci na práci. Fakt nemám čas řešit nějaký 
záhady.“ Ben zřejmě čekal jinou odpověď. „Pche, to jsem si mohl myslet. Zvládnu to 
sám!“ 



O 3 hodiny později. 
Marisa odpočívala po úmorném dnu. Záhy však ale začala myslet na záhadu v Cloud 
forest. „Opravdu to trochu divné je. Proč se v novinách nepsalo o kousancích a o té 
ruce? Chtěli něco zatajit? No, smysl by to dávalo, ale kdyby se poblíž vesnice objevilo 
nějaké zvíře, museli by přece vyhlásit, ať si alespoň dávají pozor, ne? Ben měl pravdu. 
Je to trochu divné!“ Domovní dveře zavrzaly a dovnitř vešli Marisini rodiče. „Mariso?“ 
zeptala se jemně matka. Marisa seběhla až dolů po schodech. „Em, Mariso, vím, že to 
pro tebe asi bude rána, ale když jsme projížděli okolo stanice, no, zjistili jsme,“ matka 
se krátce odmlčela, „že se Ben ztratil. Hledají ho po celé vesnici. Dobrovolníci se můžou 
připojit taky, jestli chceš, pojď s náma.“ Marisa zkameněla. Cože se stalo? Náhle jí ale 
došlo, kde by asi Ben mohl být. Po tváři jí stekla velká slaná slza. „Cloudforest!“ vykřikla 
Marisa na zmatené rodiče a vyběhla ven. Les je od jejich domu poměrně daleko. 
Přeskočila napůl zbořenou zeď, která dělila vesnici od lesa. „Co to dělám? Co to dělám? 
Něco tady zabilo 4 lidi!“ V myšlenkách se jí objevila podobizna Bena. „ Dělám to pro 
něho, i když je to pako a leze mi na nervy, MÁM HO RÁDA!“ Marisa procházela tmavý 
les. Opravdu to tu bylo děsivé. Jediné, co slyšela, byl její vlastní dech a tep srdce. Obijí 
bylo zběsilé. Je možnost, že ji tady něco zabije? Ztratila rovnováhu. Když chtěla hodit 
s deskou, o kterou zakopla, všimla si nápisu na ní: SEVERNÍ ČÁST. Až teď si Marisa 
všimla husté mlhy. Zvedla se ze země a oprášila si špinavé rifle. Srdce jí bilo jako o 
závod. Chtěla pryč, ven z tohoto špatného místa. Najednou za ní ruply větvičky. Srdce 
se jí málem zastavilo. Nohy zdřevěněly. Pomalu otočila hlavu a jediné, na co se zmohla 
bylo: „POMO...“ 

Klára Milena Belgrano, 9.třída 

 

  



Filmy 

Tajemství staré bambitky 2 

A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se 
rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u 
milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom 
hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni 
z království. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního 
království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal 
čas oprášit tajemnou bambitku. Lorenc a Ferenc nastraží na 
Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby 
spravedlnost a láska konečně zvítězily.  
  

                                     Režie: Ivo Macharáček, Scénář: Evžen Gogela 

 Tři veteráni                                                                                                                                                        

Trojice válečných vysloužilců dostane od lesních skřítků nečekané 
dary. Jejich život se rázem změní, avšak nejsou to jen změny 
příjemné. Trojici důvěřivých kumpánů totiž čeká nemilé překvapení.  
Mazaná princezna Bosana a její královský otec. Po novém zásahu 
lesních skřítků, kteří chtějí veteránům pomoci, princezna ochutná 
ovoce ze stromu zvaného frňákovník a naroste jí dlouhatánský nos. 

Režie: Oldřich Lipský, Scénář: Zdeněk Svěrák, Oldřich Lipský  

 

S tebou mě baví svět                                                                                                                                              

Tři otcové se stali obětí revolty (vzpoury) svých manželek. Tradičně 
trávili týden na horské chatě jako tzv. pánskou jízdu. Tentokrát si ale 
chtějí užít i dámy, a tak otcové odjedou na hory s šesti dětmi od desíti 
do jednoho roku. Tři ješitní chlapi se změní v kluky a získávají den po 
dni srdce svých dětí a zasněžených stráních, vymýšlejí bláznivé hry, 
aby se jich sami mohli účastnit. Matky, které nově nabytá svoboda 
těší jen pár dní, jsou ale po přepadové kontrole na horské chatě 
zděšeny. 

                                Režie a scénář: Marie Poledňáková                                                   

  S. S.                                                                                                                        



Rozhovor 

Do druhého čísla časopisu jsem si pro rozhovor vybrala Terezu Vítkovou, které 
je 13 let, chodí do 8. třídy a je to hodně talentovaná zpěvačka a muzikantka 
z Halenkova. 

 Ahoj Terko, jsi připravená na otázky? 

Ahooj, jasně, jsem připravena. 

 Jaké jsou tvé koníčky? 

Mými koníčky jsou hraní na housle, zpěv a ježdění na kole. 

 Jak ses ke zpěvu dostala? 

Zpívala jsem od malička s mým dědou, ale ke zpěvu takovému, jakému se věnuji teď, jsem 
se dostala, když jsem v roce 2015 nastoupila do SVPT Kyčera. Tam jsem se poprvé setkala 
s lidovými písněmi a folklórem. 

 Jak dlouho se zpívání a hraní celkově věnuješ? 

Na housle hraju 6 let a zpívám 2. rokem na ZUŠ Kostka u paní učitelky Kláry Blažkové, u 
které studuji lidový zpěv. 

 Proč ses rozhodla pro zpěv? 

Jelikož jsem se zamilovala do folklóru a lidových písní, tak jsem začínala zpívat v 9 letech 
na soutěži Vsetínský slavíček a tam také pokračuji i v tomto roce. V porotě byla také Klára 
Blažková a já jsem si říkala, že bych chtěla studovat zpěv u ní. Paní učitelka Blažková si mě 
všimla, a tak mě přijala k žákům její pěvecké třídy. 

 Kdo tě ve zpívání a hraní nejvíc podporuje? 

Podporuje mě nejvíce rodina a moji učitelé. 

 Zdědila jsi po někom ze své rodiny talent na zpěv a hraní? 

Jak jsem zmiňovala, můj děda rád zpíval, ale všichni z rodiny říkají, že talent ke zpěvu mám 
po prababičce, která se také věnovala lidovému zpěvu. Dále moje sestra, která hraje na 
cimbál a studuje na konzervatoři. 

 Jsi ráda ve středu pozornosti?  

Nemyslím si, že bych byla středem pozornosti. Moje úspěchy beru jako cenné zkušenosti 
a jsem za ně moc ráda. 



 Čím chceš být? Proč? 

To ještě přesně nevím, ale pokud bych se dostala na konzervatoř, tak asi učitelkou, nebo 
hráčkou ve filharmonii. 

 Máš nějaký sen, který si dokážeš splnit, nebo už sis splnila? 

To, co se mi stalo v minulém roce, byla pro mě velká čest. Podařilo se mi být v top 10 
nejlepších zpěvaček lidových písní v ČR a nahrávat s BROLNEM (Brněnský orchestr lidových 
nástrojů). Toto jsou sny, které jsem si splnila. Mým snem do blízkého budoucna je to, abych 
se dostala na konzervatoř. 

 Co bys doporučila začínajícím zpěvákům? 

Určitě bych doporučila, pokud někdo takovou lásku ke zpěvu má, tak ať se tomu věnuje 
dál a dál. A kdo má rád lidový zpěv tak jako já, určitě bych neváhala nad soutěží, na které 
jsem začínala, získala jsem spoustu zkušeností, naučila se spoustu písní z různých regionů, 
poznala hodně kamarádů a hlavně jsem si zazpívala před lidmi s krásnými muzikami. 
Zpěváček, kterého jsem se účastnila, byl pro mě velmi zajímavý nejen zpěvem, ale i dětmi, 
které v tom byly se mnou, a i když byly úplně z jiných krajů České republiky, tak jsme se 
všichni skamarádili. 

       Musím poděkovat za skvělý rozhovor, bylo mi ctí. 

       Já taky moc děkuju, doufám, že se ti bude dařit a přeju ti hodně štěstí.                  

                                                                                                                                                              K. K. 

 

 



Velikonoční koledy 

Hody, hody 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný! 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

Tohle je jedno z několika pokračování: 

V komoře v koutku, 

na zeleném proutku. 

proutek se vám otočí, 

korbel piva natočí, 

pijte, pijte páni, 

máte plné džbány, 

pijte, pijte paničky, 

máte plné skleničky. 

Něco na zoubek  

Koleda, koleda proutek z vrby, 

mlsný jazýček mě svrbí. 

Koleda, koleda holoubek 

dejte něco na zoubek. 

 

 

 

 

 

 

 

Zajíček  

Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsempodle vody, 

nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 

Pomlázka  

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

O medu  

Hody, hody doprovody, 

dejte medu, žádné vody, 

nechci vody, dejte medu, 

jinak od vás neodejdu. 

A nakonec, tetičko, 

dejte pěkný vajíčko. 

 

 K. K. 



Návod, jak vyrobit velikonoční přáníčko 

Co budete potřebovat: barevné papíry, tvrdý papír, tenký černý fix, žlutou voskovku, nůžky a 
lepidlo. 

 

1. Krok: ustřihneme si tvrdý papír 

 

 

2. Krok: nastříháme zelený a žlutý papír na tenké proužky a přilepíme  

 

 

 

 

3. Krok: žlutou voskovkou namalujeme ovál 

 

 

 

4. Krok: černým fixem kuře dokreslíme, červeným papírem vystřihneme zobák, který 
přilepíme a následně přáníčko dozdobíme, připíšeme “Veselé Velikonoce“ atd.  

 

 

 

 

B. O.  



Velikonoční vejce 
Dostal jsem za úkol napsat o přípravě a barvení velikonočních vajíček. Tak se Vám budu snažit 
přípravu a barvení trochu přiblížit. 

Vyfouklé vejce 

Tohle zná snad každý. Dospodu a vrchu syrového vejce se udělá opatrně díra a do jedné z děr 
se fouká tak dlouho, než ve vejci nebude žádný bílek a žloutek. Pak se vejce dá do speciálního 
barviva. Jak se vejce obarví, opatrně se vytáhne nahoru a položí na kuchyňské papírové utěrky,  
počká se, než vejce uschne. Jak uschne, provleče se skrz vejce přes díry stužka poté se dá vejce 
pověsit. 

Vařené vejce 

Vejce uvaříme natvrdo, jak bude uvařené, dáme ho do speciálního barviva. Jak bude obarvené, 
položíme ho na kuchyňskou papírovou utěrku, jak uschne, dáme ho třeba do košíčku. Jdou 
použít i křepelčí vejce. Jak skončí Velikonoce, dají se sníst jen tak nebo z nich jde něco  
v kuchyni  udělat. 

Vejce smradlavka 

Na toto vejce je lepší dávat lepší pozor, je sice vařené, ale po delší době vevnitř vejce uschne 
a když se rozbije, hodně zapáchá. Vejce obarvíme načerno, rozpustíme voskovky. Vezmeme 
prázdnou náplň z pera a špičku namáčíme v rozpuštěných voskovkách a píšeme po vejci.  
Počkáme, než voskovky zatuhnou a poté si je můžeme vystavit. Nejí se. 

Pruhované vejce 

Uvařená vejce před ponořením do barvy omotáme na různé způsoby nastříhanou starou duší 
z kola. Vložíme do barvy , necháme uschnout a sundáme gumičky. Pro větší lesk vejce můžeme 
potřít tukem, ale vejce se stanou klouzavými.  

Barvení vajíček 

Můžeme koupit v obchodě barvy na vajíčka, kterých je spoustu druhů : 

Jednobarevná – barvy jdou navzájem promíchávat a vytvářet nové barvy. 

Mramorová, perleťová atd. 

Nebo můžeme nechat vajíčka hnědá, bílá, kropenatá - prostě jejich přírodní barva. 

 

 



A další možnost je použít barvy z domácích zdrojů. 

Slupky z červené cibule – nasbíráme co nejvíce slupek z červené cibule, vložíme do hrnce, 
zalijeme vodou. Syrová vejce dáme do hrnce se slupkami a dáme vařit, jak se vejce vaří, 
zároveň ho i barvíme. Po uvaření vejce necháme vychladnout a jsou pěkně nabarvená. 

Černý čaj – do hrnce s vodou dáme sáčky s černým čajem, vložíme syrová vejce a dáme vařit. 
Po uvaření vejce necháme vychladnout a jsou taky pěkně nabarvená. 

Kurkuma – totéž jak s čajem nebo slupkami, ale pozor zabarví i hrnec a nejde umýt. 

Zdobení vajíček 

Tady máme taky spoustu možností. Můžeme využít nabídku obchodu nebo použít vlastní 
představivost. 

Obchodové tipy: nalepovací obrázky, smršťovací košilky, perličky atd. 

Domácí tipy: 

Můžeme použít různé malé květinky z louky nebo zahrádky, nebo pěkné tvary trávy. Na 
uvařená vejce přiložíme a dle své fantazie ozdobíme vajíčko trávou nebo květinkou, aby 
ozdoba držela, přichytíme ji na vejci obvazem nebo starou punčochou, zavážeme na stranách 
a vložíme do barvy. Po zaschnutí barvy odstraníme ozdoby i punčochu a máme vejce 
nazdobené. 

Nastříháme si ze staré duše od kola gumičky různých tvarů a velikostí. Navlékáme na uvařená 
vejce a vložíme do barvy. Po zaschnutí barvy gumičky sundáme a máme vajíčka hotová. Viz 
přiložený obrázek. 

Můžeme použít již na obarvená nebo neobarvená uvařená vejce. Rozpustíme si voskovky, 
nachystáme si vypsanou náplň do pera. Namáčíme špičku pera do rozpuštěné voskovky a 
malujeme různé ornamenty, co nás napadne. Voskovky necháváme na vejci.            

Dále je známo mnoho dalších metod na zdobení vajíček nebo zdobení kraslic (vyfouklá vejce). 

Na barvení můžeme použít slepičí, křepelčí, husí nebo pštrosí vejce.  

Aby se vajíčka krásně leskla, můžeme po nazdobení potřít vejce kůží od slaniny, špekem, 
sádlem nebo máslem.                                                                                                   

                                                                                                                                              M. M.                    

 

 



Recept na velikonočního beránka 
 

Ingredience:      Postup:  

 

 

 

 

 

 

    

 

T. P. 

3 vejce  

½  kypřícího prášku 

1 smetana ke šlehání 

250g cukr moučka  

300g polohrubé mouky  

Nejdříve si vyšleháme vajíčka 
s cukrem do pěny. V misce 
smícháme mouku s práškem 
do pečiva. Do vyšlehaných 
vajíček postupně přidáme 
smetanu ke šlehání, mouku a 
vše vymícháme dohladka. 
Formu na beránka vymažeme 
kokosovým olejem a 
vysypeme strouhankou. 
Vlijeme těsto a pečeme na 
70°C přibližně 50 minut. 



Jarní vtipy  
1.   Perlička ze školy: „Velikonoční zajíček je hlodavec, kterého je možné spatřit 
pouze za veliké noci.” 

 

2.   „Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě vykoledujete!” straší 
žáky učitelka. 
„A nevadí, že nemáme pomlázky?” 

 

3.   Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou 
Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 
„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

 

4.   Říká velikonoční beránek smutně: „Jsem z formy.” 

 

5.   „Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?” zajímá se babička. 
   Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.” 

 

                                                            V. Š. 

 



!!!Soutěž „MASKOT ŠKOLY“!!! 

V anketě se objevilo přání, že byste chtěli maskota školy. Proto vám 
nabídneme, abyste si nakreslili návrh na maskota, který potom vhodíte 
do krabice ve vestibulu. Nejlepší návrh bude realizován.  

Pravidla: 

 Musí být z vaší fantazie a musí být barevný. 
 Dávejte návrhy do krabice do 6. 6. 2022.  
 Dejte si na tom záležet.   

 

Poznámka: 

Maskot je obvykle konkrétní stylizovaná postava, většinou zvířecí, může se 

jednat také o člověka nebo personifikovanou věc, která reprezentuje skupinu 

osob se stejnými zájmy. 

 

 

 

 



Závěr 

Děkuji, že jste si náš časopis přečetli až do konce, a doufám, že se vám 
líbil. Taky chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili soutěží a anket, a 
budu se těšit na další příspěvky.  

Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky, nebojte mi napsat na 
adresu: digiha@email.cz.   

 

      Krásné Velikonoce přejí  
    

                                                                          Digi-háci a Váš robot Evžen 

 

 

PS: A taky díky Ondrovi Bělovi mám zas nové podoby. Jupí! 


