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1.číslo, září 2020 

Školní časopis tvořený žáky ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí 

A máme tady nový školní rok… Ten minulý byl hodně divoký, tento možná bude 

ještě větší dobrodružství… Využijme času, který můžeme strávit spolu – i když 

s rouškami – k tomu, abychom se něco dozvěděli, abychom zažili legraci, snědli 

tuny svačin, vypili hektolitry tekutin, smazali lány popsaných tabulí, vysoutěžili 

desítky bonbónů, tisíckrát vytočili své nebohé učitele 😊 Prostě ať je ten školní 

rok co nejdéle takový, jak jsme ho zažili už tolikrát… 

Přečti si: 

komiks – recenze hry – recenze knihy – módní rubrika – výlet – vtip – 

šmakózní receptík 😊 



2 
 

Doba prázdnin přeje výletům – o jeden prázdninový zážitek se s námi podělila Anet. 

Mimochodem – její rodina pochází ze Slovenska – to jen kdyby se vám nezdály 

některé názvy… 

Vršatec (Bílé Karpaty) 

Ráda bych vás pozvala na výlet do Bílých Karpat. Rozprostírají se na západu Slovenska 

a na východě Moravy, na československej hranici. Jedno místo, které mám ráda 

v Bílých Karpatech, je Vršatec a jeho okolí. Masiv vápencových skal vidíte už z dálky, 

když projíždíte touto částí Slovenska. Skály kdysi zdolávali skálolezci, dnes už patří do 

chráněné krajinné oblasti, stejně tak jako rostliny a živočichové. Také zde můžete 

spatřit motýla jasoně červenookého, který je přísně chráněný, já ho viděla už několikrát. 

Autem se sem dostanete přes Brumov, Nemšovú a Ilavu směr Vršatecké Podhradie 

(asi 1,5h cesty). Zaparkujete na parkovišti těsně pod vápencovými skalami, odkud je 

krásný výhled na celé Považie (podle řeky Váh, která teče přes území zapadného 

Slovenska), na Strážovské vrchy až po Velkú Fatru (dalekohled sebou). Zaparkovat 

můžete také kousek dál za skalní soutěskou. Jen pár metrů pěšky, asi 10 minut chůze 

po  značce, se můžete jít podívat na hrad Vršatec. Je to zřícenina, celkem lehce 

přístupná s pěknými výhledy. Zdatnější můžou i výš přes skalní komín. Pokud si budete 

chtít hrad vyfotit, zajděte po asfaltové cestě směrem k penzionu Vršatec, kde mimo jiné 

dostanete něco dobrého k jídlu nebo sladkou odměnu. Nejvyšší vrch Vršatce je 

Chmelová, leží na protější straně od hradu a tady můžete taky vyšlapat. Je to nenáročná 

asi půlhodinová túra. Na Vršatci je několik značkovaných chodníků a taky naučné 

tabule. Hlavně za soutěskami Vršateckých bral je klid, málo lidí a krásná příroda 

s výhledy do dalekého okolí. Určitě se Vám tady bude líbit a je to kousek za hranicemi, 

ideální místo pro jednodenní výlet. Vezměte rodiče, sourozence, příbuzné a přesvědčte 

se sami.   

   

No není to nádhera? Anet slíbila, že ve svých pozvánkách na výlety bude pokračovat 

– těšíme se na příští tip! 

Mimochodem: cesta ze Zlína do vesnice Vršatecké Podhradie je dlouhá asi 70 km. 

Můžete zvolit různé trasy, po cestě můžete navštívit třeba Valašské Klobouky nebo 

další historické městečko Brumov-Bylnice s úžasnou hradní zříceninou! 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:TouristicMarkingStripe-RAL_blue.svg
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Něco pro holky: BEAUTY rubrika. Dnes zaměřeno na 

oblíbené obchody a kosmetiku. Připravily Veru a Nelča.  

 

Hodnocení obchodů 

#1 New yorker: tento obchod se nám líbí, protože je tam hezké oblečení a dobré ceny 

a proto ho dáváme na 1. místo! 

#2 Takko: Takko je super obchod. Mají tam hezké a kvalitní oblečení a také super 

ceny, jen velikosti někdy nesedí (náš názor) a proto ho dáváme na 2. místo. 

#3 H&M: Tento obchod dáváme na 3. místo z toho důvodu, že ceny jsou zde vyšší a 

také velikosti občas nesedí, sice mají hezké oblečení, ale opravdu pro lidi ve věku 11-

13 let tam toho moc nenajdete. 

Kosmetika 

Každé z nás sedí něco jiného, ale co můžeme doporučit jsou řasenky od Oriflame. Je 

to švédská přírodní kosmetika, díky které by vám neměla natéct oční víčka ani nic 

podobného. Make-up bychom doporučili také od Oriflamu nebo od Essence. Ale je to 

na každé z Vás. 

Tip z přírody:  

Hodně puberťáků trochu bojuje s kvalitou své pletí. Vyzkoušejte levné a přírodní 

prostředky! 

- Uvař silný heřmánkový čaj. Tato bylinka má totiž vysušující a 

desinfekční účinky. Do vlažného odvaru namoč vatový 

tampón a otři si jím pleť. Zbytek čaje můžeš dát do skleničky 

a uložit v ledničce – ledový je na pusu také osvěžující (zvlášť 

po ránu…) 

- Pleťová maska pro problematickou pleť: potřebuješ jen půl najemno 

nastoruhané okurky (druhou půlku rozhodně nevyhazuj 😊) a 2 lžíce tvarohu. 

Můžeš přidat i lžíci medu. Nanes na obličej, nech působit 15 – 20 minut, umyj. 

 

Komentář: doufám, že zbytky této pleťové masky neucpou umyvadlo. Věřím, že vy 

nebylo vůbec špatné ji místo patlání na pusu i sníst… 

Do příštího čísla připravujeme fotopřehlídku cool outfitů pro 

podzimní dny. Možná i trochu inspirace pro nadcházející 

Halloween…  

Chceš se poradit? Chceš doplnit náš módní tým? Máš lepší 

nápady? Napiš na maybezelechovice@seznam.cz. 

 

mailto:maybezelechovice@seznam.cz
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Stránka nejen pro kluky 

FALL GUYS – už jsi to hrál? 

Tuto hru mám fakt rád. Je určena pro široký 

okruh populace a myslím, že se jí to fakt 

povedlo. Je totiž neuvěřitelně jednoduchá, 

nesmírně zábavná pro sovu hravost. Je to 

nečekaný hit letošního roku. Tuto hru si může 

zahrát opravdu každý. Trošku mi na hře vadí, 

že je pomalá a nemá rychlý spád. Někdy trvá 

velmi dlouho, než se hráč s figurkou dostane 

do finále. A velkou nevýhodou je také 

návykovost této hry, protože tě dokáže přikovat k obrazovce na celé hodiny. Naopak 

největší předností této hry je, že se v ní nestřílí a rodiče mi dovolí tuto hru hrát. 

Autorem recenze je Viktor. 

 

 

Vtípek: 

Svatý Petr podřimuje u nebeské brány, ze sna se tajemně usmívá, když tu ho vyruší 

netrpělivé bušení na vrata. 

„Co je?“ povykuje najednou čilý svatý Petr. 

„Neříká se co je, ale kdo je,“ ozývá se za dveřmi důležitý hlas. 

„Bože, další učitelka…“ 

BY MARTIN 



5 
 

U plotny stála… 
Tentokrát Kája a jako němčinářka si vybrala recept na pochoutku, která se hodí na 

večeři i jako originální překvapení pro rodiče, kteří se vátí unavení z práce (nebo 

naprdnutí z třídních schůzek…). Udělejte si pravý a nefalšovaný c. a k. 

 

císařský trhanec 
neboli Kaiseschmarn. 

Budete potřebovat: 2 vejce, vanilkový cukr, 100ml mléka, 100 g polohrubé mouky, 

něco na ozdobu a dochucení, máslo na smažení. 

 

 
 

Postup: oddělíme si žloutky od bílku. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a dáme ho do 

ledničky. Ke žloutkům přidáme 100ml mléka a 100g mouky a vanilkový cukr. Vše 

zamícháme, můžeme použít ruční šlehač. Mezitím si rozehřejeme na pánvi máslo. Ke 

žloutkové hmotě přidáme opatrně a pomalu sníh, zamícháme. Na rozehřátou pánev 

s máslem nalejeme asi dvoucentimetrovou vrstvu těsta. Smažíme podobně jako 

palačinky, ale na konci placku natrháme. Můžete servírovat s jablky a skořicí nebo 

jogurtem, marmeládou, oříškovým krémem, nastrouhanou čokoládou… Co máme 

rádi. 

Zajímavost: proč císařský trhanec? Velmi si ho oblíbil i František Josef I., který vládl také 

českým zemím celých 68 let… Kdo ví – možná právě díky pravidelné konzumaci trhance měl 

tak „tuhý kořínek“… 

Mimochodem: c. a k. znamená císařský a královský… 😊 Platí pro rakouskou monarchii 

v letech 1867 – 1918. 

 

 

Něco pro knihomoly a knihomolky… 

Jacqueline Wilsonová – Lízinka 
Kniha je o malé Elsie Lampové, která žije v roce 1953 a chystá se 

na korunovaci Alžběty II. Nečekaně ale onemocní tuberkulózou a 

všechny její sny a plány se jí zhroutí před očima. Dokáže se Elsie 

vypořádat s přísným nemocničním řádem? Zvládne se spřátelit 

s ostatními nemocnými dětmi, které jí neustále opovrhují? 

A co korunovace královny? 

Kniha se skvěle čte a je krásně napsaná. Ilustrací zde není mnoho, 

ale to kvalitu knihy nijak nesnižuje. 

Knihu za vás přečetla a její hodnocení napsala Bětka. 
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Rébus: provětrej svou mozkovnu! 

Pokud správně pojmenuješ předměty na obrázcích, z prvních písmen těchto slov ti 

vyjde název předmětu, který je nejen funkční, ale i módní – dokonce se prý podle 

jeho designu dá odhadnout osobnost jeho nositele… Tak na to pozor! 

Jo: obrázek číslo 3 prosím anglicky… A u posledního obrázku křestní jméno… 

 

             
Chceš se pochlubit tím svým předmětem? Vyfoť se a pošli nám foto na 

maybezelechovice@seznam.cz! 

 

Proč maybe? 
Když jsme vybírali jméno pro školní časopis, psali jsme na tabuli různé návrhy… A 

paní učitelka pořád jen říkala: „Možná…“. No a tak už mu to zůstalo…  

 

 
 

 

Do tohoto čísla přispěli:  

Tom návrhem super loga v úvodu časopisu, svými příspěvky Anet, Veru, Nelča, 

Viktor, komiksem Martin, kresbou úvodní stránky a příspěvkem Bětka, receptem a 

„vysvětlujícím“ logem Kája (se kterou vařila Anet). Jste skvělý tým! JH 

 

 

Moderní, akční, bláznivé, easy listy…  

Naší ambicí je, aby to i v budoucnu tak 

bylo! 

Chceš být posilou našeho týmu? Dej o 

sobě vědět a zkus to! Chybí ti zde nějaké 

informace, rubrika? Napiš nám! 

maybezelechovice@seznam.cz 

mailto:maybezelechovice@seznam.cz

