
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, 

Blablabla  Apríl!  

                                                                                                        Kláry, Naty a Mates 

 

 

 

Free time 
Občasník DDM Kojetín 
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Dříve se věřilo, že v noci z 30. dubna na 1. května létají povětřím 

čarodějnice na svých košťatech a škodí lidem. Proto se hospodáři 

snažili ochránit před temnou silou, jak jen to šlo. Třeba tak, že zavřeli 

vrata stavení na petlici a zvířatům dali kolem krku červené pentličky. 

Proti zlé moci se čarodějnic se tak v předvečer svátku svatého Filipa a 

Jakuba stavěli na kopcích hranice, které se zapalovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 



 

 

 

 

Apríl 1: Připravte falešné Oreo sušenky 
Kdo by si rád nepochutnal na sušenkách lákavě 
připravených na stole? Jenomže tyhle budou 
trošičku jiné. Jak na to? Sušenky Oreo opatrně 
oddělte od sebe, odstraňte krémovou náplň a 
místo ní tam dejte bílou zubní pastu. Trošku ji 
rozetřete a přilepte sušenky zase k sobě. Můžete 
takhle ,,upravit " celé balení a pak jen sledovat, 
jak se ostatním křiví pusa.  

 

Apríl 2: Změňte barvu vody WC splachovače 
Pokud máte možnost vystřelit si z někoho doma, určitě máte toaletu. 
Většina záchodů má za sebou nádobu s vodou, kde se čerpá nová voda, 
se kterou pak spláchnete. Kupte si barvivo na jídlo – nezvyklou barvu 
jako je červená, fialová, nebo třeba hnědá. Nakapejte cca 20 kapek 
barviva do nádoby. Pak nezbývá než čekat, až někdo půjde spláchnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRÍLOVÉ ŽERTÍKY 

 



Apríl 3: Vyrobte nový druh banánu  
 
Máte doma banány? Co takhle 
jeden banán trošku poupravit tak, 
aby byl vevnitř už nakrájený? 
Vezmete banán a na pomoc 
dlouhou jehlu. Pak musíte po celé 
délce banánu vždy jehlu zapíchnout 
přes slupku dovnitř a jehlou 
,,zakvedlat" do stran. Místa vpichu po jehle nebudou vidět. Až někdo 
banán oloupe, bude rozkrájený po celé délce.  

Apríl 4: Vyrobte hmyz 

Najděte si na internetu brouky, šváby či pavouky vytiskněte je, 
vystřihnete a umístěte je za rozsvícenou lampu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ve středu 28. března jsme úspěšně ukončili letošní plesovou sezónu 

dětským jarním plesem. Jako každý rok se ho zúčastnilo několik 

krásně oblečených slečen a elegantních chlapců, kteří se snažili získat 

titul krále a královny jarního plesu. Nakonec se to podařilo Sofii 

Pešové a Radimu Hönigovi, kteří si poté společně zatančili. Celou akci 

doprovázeli taneční a divadelní vystoupení, které sklidili velký úspěch. 

Mohli jste vidět vystoupení Vanilek a Roztleskávaček a také dvě 

divadla v podání žaček z devátých ročníků s názvy: „O smutné 

princezně“ a „O vznešené ježibabě.“ Malou módní přehlídkou se 

prezentovala děvčata z Doplňkománie se svými klobouky, 

malovanými žlutými tričky, riflovými kabelkami a jinými doplňky, 

které si vyrobily v kroužku. Jako modelky se prošly i holky z Výtvarky 

se svými namalovanými riflemi, taškami a šanony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARNÍ PLES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Velikonoční zajíčci 

 200ml mléka 

 1 kostka droždí 

 1 lžíce cukru krupice 

 500g hladké mouky 

 Špetka soli 

 ½ lžičky skořice 

 Špetka mletého muškátového 

oříšku 

 80g přírodního cukru 

 2 vejce + 1 na potření 

 80g másla 

 Plátky mandlí 

 Čokoládová poleva 

 Cukrářské zdobení 

Z trochy teplého mléka, rozdrobeného droždí a krupicového cukru 

necháme vzejít kvásek. Mouku prosejeme s kořením, promícháme se 

solí a přírodním cukrem. Z mouky, kvásku, zbylého mléka dvou vajec 

a změklého másla zaděláme na těsto, které necháme hodinu 

vykynout.  

 

Troubu předehřejeme na 180oC a plech vyložíme pečicím 

papírem. Vykynuté těsto rozdělíme na části, vyválíme z nich tenčí 

placky a vykrájíme zajíčky podle šablony. Zajíčky potřeme 

rozšlehaným vejcem, na uši položíme plátky mandlí a pečeme 

JARNÍ RECEPTY 

https://ona.idnes.cz/velikonocni-kucharka-recepty-na-maso-dezerty-i-vajecna-jidla-prq-/foto.aspx?r=recepty&c=A110418_163849_recepty_abr&foto=ABR3a8c4e_16ONA36a.jpg


dozlatova, asi 10 -12 minut.  Hotové a vychladlé zajíčky ozdobíme 

čokoládovou polevou a cukrářským zdobením a necháme zaschnout. 

Vykrojte z těsta ovečky a ozdobte je bílou cukrovou polevou. 

 

Velikonoční sušenky 

 1ks másla 

 250g krupicového cukru 

 3-4 žloutky a 1 bílek 

 450g polohrubé mouky 

 100g hořké čokolády 

 2 lžíce moučkového cukru 

 Strouhaný barevný kokos 

 Máslo s cukrem a žloutky šlehejte tak dlouho, dokud směs 

nezesvětlá. Bude to trvat asi 2 minuty. Postupně přidávejte mouku 

a vypracujte tvárné těsto. Bude se vám mnohem lépe zpracovávat 

ručně. Nakreslete si na tvrdší papír libovolné velikonoční motivy 

(vejce, zajíčky nebo kuřátka), které pečlivě vystříhejte. Použijete je 

jako šablonu na těsto. Z těsta vyválejte placku a podle šablon z ní 

vyřezejte příslušné tvary. Přeneste je na plech a pečte v troubě 

vyhřáté na 150 °C asi 30 minut. Čokoládu nalámejte na kousky a 

rozpusťte nad vroucí vodou. Čokoládou spojte k sobě vždy dva 

stejné upečené tvary a vložte mezi ně nanukové dřívko. 

NA OZDOBU: Polevu připravíte tak, že zlehka prošleháte bílek s 
cukrem. Sušenky potřete polevou a hned posypte kokosem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Knížky 

1. Počátek 

2. Stříbrná labuť  

3. Víš, že tě potřebuju? 

4. Šest vran 

5. Bára krotí rodinu 

Filmy  

1. Padesát odstínů svobody 

2. Coco 

3. Tvář vody 

4. Já, Tonya 

5. Tátova volha  

Písničky: 

1. Shawn Mendes – In my blood  

2.  Ofenbach – Katchi 

3. Alan Walker – The Spectre 

4. Tom Walker – Leave a Light on 

5. Selena Gomez – Wolves 

 

 

 

 

TOP 5 



 

 

 

 

Beran: 

V dubnu se Beran může těšit na vyhlídku úspěchu. Tvrdá 

práce se opravdu vyplatí a tak není od věci očekávat 

dokonce postup. Pokud je tohle opravdu odměna, po které 

toužíte. Pokud se dostanete do konfliktu, rozhodně se 

vyplatí asertivní přístup. Obzvláště na veřejnosti, kde je ve 

hře například i vaše pověst.  

Býk: 

Přestaňte mít spoustu řečí o tom, co byste rádi změnili a 

opravdu konečně něco udělejte. Podpořte svá slova činy. 

Vaše okolí už si možná říkalo, že na to nemáte, tak je 

přesvědčte o opaku!  

Blíženci:  

I když vás baví být středem pozornosti ve společnosti a 

rádi se bavíte s přáteli, nebylo by na škodu udělat si čas i 

na vašeho spolužáka. Mezi vámi a vašimi spolupracovníky 

to může drhnout, zkuste zjistit, co mají za problém a 

promluvit si. 

Rak: 

Pokud něco chcete změnit, nebojte si říct.  Nečekejte, že 

pro vás druzí udělají něco sami, protože jsou z vás spíše 

zmatení. Pokud nikdy nedáte najevo, co se vám líbí, 

nemůžete přece očekávat, že se k vám tak druzí budou 

chovat. 

 

HOROSKOPY 



Lev: 

Někdy je cesta důležitější než cíl, protože právě ta vás 

nejvíce utváří. Po překonání všech strastí a starostí budete 

mnohem silnější a pak už vám nic nebude bránit si užít 

zaslouženou odměnu v cíli. Je ale třeba být trpěliví. 

Panna: 

Ukažte všem kolem co ve vás je. Jeďte na maximum. 

Uvidíte, kolik lidí si všimne vašeho nasazení a energie. 

Možná na sebe strhnete i nevyžádanou pozornost, ale to se 

stát může. Na ostatní se ohlížet nemusíte. 

Váhy: 

Hvězdy vám nakloněny příliš nejsou. Budete muset pečlivě 

volit slova, pokud se budete pohybovat na tenkém ledu. 

Mohli byste se dotknout druhého člověka, pokud byste své 

myšlenkové pochody interpretovali špatně. 

Štír: 

Nesnažte se utéct. Zůstaňte, bojujte a vyjednávejte. 

Rozumnou domluvou dokážete vše urovnat. Takovému 

jednání ovšem musí být nakloněny všechny zúčastněné 

strany, jinak to fungovat nebude. To mějte na paměti.  

Střelec: 
Sice se hájíte a bojujete za sebe, ale ve skrytu duše tušíte, 
že by se nedalo říci, že jste čistí jak lilie. Zameťte si proto 
před vlastním prahem a zpytujte svědomí, než se pustíte do 
dalších rozepří. Není se čemu divit, když nevnímáte okolí. 
Raději otevřete oči, ať si z vás ostatní nezačnou utahovat. 
Co můžeš udělat teď, neodkládej na zítra. Právě v této chvíli 
to platí dvojnásob. 

 



Kozoroh: 
Není divu, že jste ve skvělém rozpoložení, až se možná divíte, 
co se to s vámi děje. Hvězdy totiž působí velmi silně a nadmíru 
pozitivně právě na vás. Tak toho využijte a vytěžte z tohoto 
dne to nejlepší. 

Vodnář: 

Duben je pro vás měsícem dobrých příležitostí. Hlavní roli 
hrají dvě oblasti. Tou první je škola a druhou blahodárnou 
zónou je cestování a získávání nových kontaktů. Finanční 
sféra, a hlavně radost a láska, se stávají doménou! 

Ryby: 

Milé Rybky, v tomto měsíci si určitě přijdete na své a 
prožijete řadu příjemných okamžiků. V lásce se vám po 
většinu tohoto měsíce kupí šance jako houby po dešti, 
nastává ochutnávka radostných zážitků!  

 

 

 

 

 

Vážený pane prezidente, rád bych vás požádal o zproštění vojenské 

služby v důsledku situace, ve které se teď nacházím. Můj otec se 

oženil s mojí dcerou, takže moje dcera je moje macecha a jsem její 

tchán, narodil se jim syn a tak jsem i bratrem svého vnuka a zároveň i 

jeho strýc, jsem tedy sám sobě dědečkem!  

Žádám vás tedy o zproštění vojenské služby, protože nemůžete 

přijmout dědečka, otce, tchána a vnuka z jedné rodiny! 

 

 

VTIPY 



 

 

 

 

1. Z jaké země pochází Apríl? 

a) Itálie 

b) Írán 

c) USA 

 

2. Co je to Apríl? 

a) 1. duben, den plný žertíků 

b) Svátek na oslavu příchodu jara 

c) Sleva v obchodě 

 

3. Jak se jinak říká pálení čarodějnic? 

a) Svatojánská noc 

b) Cyrilometodějská noc 

c) Filipojakubská noc 

 

4. Kdo napsal 1. máj? 

a) Karel Jaromír Erben 

b) Karel Hynek Mácha 

c) Karel Čapek 

 

5. Kdy začíná jaro? 

a) 23. března 

b) 20. března 

c) 21. března 

 

 

KVÍZ 
 



 

 

 

 

Turnaj v bowlingu se konal dne 21. 3. 2018 a byla na něm velká 

spousta zábavy. Nejprve si hráči vyzkoušeli cvičné kolo, aby si 

otestovali své zkušenosti v této hře. A potom se hrálo už o to, kdo 

získá více bodů pro svou třídu ve dvou kategoriích. A jak to dopadlo? 

Můžete se podívat na tabulku…  
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průběžné 
pořadí 

celkové 
body 

třídní kolektiv - tým 
UNIVERSAL 

RUN 
6.10.2017 

BETLÉMY 
16.11.2017 

SNĚHULÁK 
28.2.2018 

KOJETÍNSKÁ 
PÍSNIČKA 
22.2.2018 

BOWLING 
21.3.2018 

KATEGORIE I. - mladší žáci 

4 410 6.A ZŠ nám. Míru -SUPER TEAM 60 100 100 100 50 

6 370 6.B ZŠ nám. Míru - EN VY US 50 100 100 50 70 

5 400 Prima GKJ - PRIMA ŠKRTULKY 70 100 100 70 60 

1 480 7.A ZŠ nám. Míru - KINGOVÉ 100 100 100 100 80 

3 470 7.B ZŠ nám. Míru - EXTATUS 90 100 100 80 100 

1 480 Sekunda GKJ - KŘEPELKY 80 100 100 110 90 

KATEGORIE II. - starší žáci 

6 210 8.A ZŠ nám. Míru - KAPPATEAM 50 100 0 0 60 

5 260 8.B ZŠ nám. Míru - RED DEVILS 70 100 0 0 90 

1 420 
Tercie GKJ - JIŘÍKOVO MÍROVÉ 
POSELSTVO 

90 100 100 80 50 

4 320 9.A ZŠ nám. Míru - INFEKCE 80 0 100 60 80 

2 400 9.B ZŠ nám. Míru - HELL RIDERS 60 100 100 70 70 

2 400 Kvarta GKJ - NULY 100 100 100 0 100 

BOWLING 



 

 

 

Sešli jsme se o velikonočních prázdninách na „zelený čtvrtek“, 

abychom si popovídali o tradicích, vytvořili jarní věnce na dveře nebo 

na stůl, upekli jidáše a po obědě jsme hledali šipky, které odkazovaly 

na úkoly kolem rybníka Na hrázi. Taky jsme hledali zelené vajíčko a 

v cíli jsme jej objevili… Domů jsme odcházeli spokojení a s plnými 

rucemi výrobků na velikonoční svátky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


