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Úvodník 

Proutek vohnoutek, sedí na něm zlatej kohoutek 
 
Milé čtenářky a milí čtenáři, 
 
čeká nás čas plný legrace, vtipů, barvení vajíček, pečení sladkých i slaných pokrmů, 
řehtání, koled a pomlázek s mašlemi. Víme ovšem, odkud tyto zvyky přicházejí? Naše 
velikonoční zvyky jsou zbytky nejstarších rituálů, kterými pohanští předci vítali jaro 
a oslavovali nový rok.  
 Velikonoční beránek odkazuje na křesťanského beránka božího, který také 
nahrazoval mladé jehněčí, které si lidé nemohli dovolit.  
 Velikonoční zajíček je symbol, který je ještě starší než velikonoční beránek. Dnes 
ho můžeme vídat hlavně v čokoládové podobě. Velikonoční zajíček k nám přihopkal od 
Germánů, kteří ho přebrali od Keltů. Králíček byl totiž obřadní zvířátko, které 
pomáhalo keltské bohyni Ostaře. Zajíček nebo králíček byl v podstatě symbol plodnosti, 
symbol, který probouzel přírodu k životu.   
 Barevné kraslice a pomlázka jsou v Česku symbolem lidových Velikonoc. Již 
staří Peršané si dávali kraslice, ale jako dárek do nového roku. A jak to bylo 
s vyšleháním pomlázkou? Dříve se vyšlehávali všichni navzájem, ale zvyk se později 
změnil na vyšlehávání žen a děvčat. Nejspíš proto, že muže nebavilo švihat po zadnici 
starší korpulentní pány, ale raději švihli mladou a pěknou dívku.  
  
Proto prosím za všechny dívky, až se na nás budete chystat s pomlázkou, buďte na nás 
hodní.  
 

Tereza Staňková 
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Život ve škole 

První masopustní průvod naší školy 
 
Masopust, Masopust – do kola se, holka pust! 
Na starýho Masopusta, tancuje i bába tlustá! 
 
Tímto pokřikem jsme zahájili náš první masopustní průvod masek, který se uskutečnil  
v pátek 23. února 2018 a vycházelo se v 10.00 hodin od školy směrem k parku Výstaviště. 
Prvního průvodu masek, na který se naše „Dvojka“ pod vedením paní učitelky Ivany  
Křivánkové připravovala tři měsíce, se zúčastnilo okolo 200 dětí z 1. a 2. stupně společně 
se svými třídními učitelkami a přidali se i roztomilí motýlci z Lesní školky. 
 

V čele průvodu pochodovala kapela složená z hudebníků z Bakova nad Jizerou a Mělníka, 
žáků a žákyň naší školy a na housle hrál ředitel školy Mgr. Roman Král. V průvodu bylo 
možné vidět tradiční masky, masky inspirované říkadly Josefa Lady i masky, které si děti 
samy navrhly. 
 

Když celý masopustní průvod došel na Výstaviště, začal pestrý program, během kterého 
děti předvedly scénky spojené s říkadly a písničkami. Rodiče, prarodiče a náhodní ko-
lemjdoucí odměnili celé vystoupení hlasitým potleskem. Celá akce se velice vydařila a my 
doufáme, že to nebyl první ani poslední masopustní průvod, který naše škola pořádala. 
 

Tak příští rok na shledanou. 

Mgr. Žaneta Koutová 
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Život ve škole 
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Život ve škole 

Mgr. Žaneta Koutová 

Přednáška Letem světem – Thajsko  
  
Ve středu 31. 1. 2018 proběhla na naší škole přednáška Letem světem – Thajsko, kterou 
vedl Pavel Bergman, který v Thajsku od roku 2011 žil a jeho děti navštěvují od  
tohoto školního roku naši školu. 
 
Pan Bergman nás velice poutavou formou provedl touto exotickou zemí, dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavých věcí o thajském modelu rodiny, náboženství, školství, jídlu, počasí, 
zdravotnictví apod. Také jsme lépe poznali rodinu pana Bergmana, zjistili jsme, co se jim 
tady nejvíc líbí a co jim zase dělalo největší problémy, když se sem z Thajska  
přestěhovali. 
 
Na závěr přednášky byla připravena ochutnávka thajského jídla. Maminka Wii (2. B)  
a Tifa (4. A) připravila závitky, salát ze zelené papáji a rýži.  Bylo to tak výborné, že  
nezbylo ani jedno sousto. Pokud vás tato úžasná země zajímá, můžete navštívit tento web, 
který pan Bergman od roku 2012 provozuje. 
  

www.thajskyraj.com 
 

http://www.thajskyraj.com/
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Život ve škole 

Výlet do České televize 
 
Dne 24. 1. 2018 jeli třídy 2. A, 2. B a 2. C na exkurzi do České televize. Žáci  
byli následně rozděleni do dvou skupin a se svými průvodci se vydali na  
prohlídku. Zastavili se u zmenšeného modelu Kavčích hor a dozvěděli se, aby prochodili 
všechny chodby tak by museli nachodit 40 kilometrů. Zahlédli krátký dokumentární film 
o České televizi. Zjistili, že v televize nepracují jenom herci, ale i režiséři, kameramani, 
truhláři, kulisáci, módní návrháři, elektrikáři. 

 

K závěru si mohli žáci vyzkoušet kostýmy a zahrát si na kameramany. Před koncem  
prohlídky se zastavili u krámku se suvenýry, kde si mohli koupit suvenýr na památku. 

 

 

Filip Veselý 
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Náš poslední den v roce 2017 - 6.A 

 

Poslední den školy v roce 2017 jsme si společně pěkně užili. 
 
Rozdávali jsme si dárečky, ládovali se dortem, objednali jsme si pizzu a hráli na PS. :-) 

Život ve škole 
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Život ve škole 

Výsledky soutěží 

 

Recitační soutěž 
I. kategorie: 

 1. místo –  Magdaléna Kropáčková (3.A) 

 2. místo – Karolína Procházka (3.A) 

 3. místo – Bára Hamorská (2.A) 

 

II. kategorie: 

 1. místo – Anežka Plešková (5.C) 

 2. místo – Gabriela Rytířová (4.B) 

 

III. kategorie: 

 1. místo – Jan Louda (6.A) 

 2. místo – Radek Štrobach (7.B) 

 3. místo – Karolína Kalabisová (6.A), Marie Čubanová (7.B) 

 

IV. kategorie: 

 1. místo – Riana Řepová (8.B) 

 2. místo – Erika Halasová (9.B) 

 

Matematická olympiáda 
Dne 24. 1. 2018 se uskutečnila okresní Matematická olympiáda v DDM pro 5. a 9. ročník. 
Žáci naší školy za 5. ročník obsadili  5.– 6.  místo (Anežka Plešková – 5.C) a 7.– 8. místo, 
(Václav Krecl – 5. C). I ostatní účastníci naší školy si vedli dobře, Adéla Hudcová (5. C)  
a David Koželuh (5.C) obsadili 16. – 18. místo ze 44 řešitelů. V 9. ročníku byla převaha 
řešitelů z obou gymnázií v Mladé Boleslavi a ze 7. ZŠ se zaměřením na matematiku.  
I v této konkurenci 28 řešitelů obsadila Erika Halasová z 9. B pěkné umístění (12. – 14. 
místo). 

 

Turnaj v basketbalu 
Žáci 4.B  získali 2. místo v konkurenci škol z Mladé Boleslavi  
a Kosmonos. 

 

Gratulujeme!  
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Mini rozhovory s našimi spolužáky…. 
Otázky: 

1) Děláš nějaký sport? 

2) Co děláš po škole? 

3) Máš nějakou přezdívku? 

4) Kdyby ses mohl/a jmenovat jinak, jak by ses jmenoval/a? 

5) Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

6) Co jsi naposled četl/a? 

7) Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? 

8) Jaké je tvé oblíbené roční období? 

9) Věříš na mýtické postavy? 

10) Jaké je tvé oblíbené ovoce a zelenina? 

11) Čím bys chtěl/a být? 

12) Co ti dělá radost? 

 

Karolína Kalabisová (6.A) 

1) ano, fotbal                               7) kočka 

2) jdu na trénink                          8) všechny stejně 

3) říkají mi Kájo                          9) ne 

4) líbí se mi to moje                    10) banán, paprika 

5) čeština                                     11) právnička 

6) Deník malého poseroutky       12) kamarádi 

  
Matěj Hrabal (6.A)                                    Josef Kučera (6.C)                                         

1) ne                           7) želva                      1) ne                    7) králíka v troubě   

2) úkoly, PC               8) zima                       2) ne                    8) středa 

3) ne                           9) ne                           3) prase Jozífek   9) ne 

4) Kryštof                  10) banán, hrášek        4) Kaufland        10) banán   

5) informatika            11) elektronika           5) přestávky        11) sedět na gauči    

6) nevím                    12) PC hry                   6) čítanku           12) ne 

  

Terka Salačová (6.B)                                 Honza Burián (6.C) 

1) ano                       7) surikata                   1) fotbal                  7) pes 

2) učím se                 8) léto                         2) jdu na trénink     8) léto 

3) ne                         9) ne                            3) Bury                    9) ne 

4) Míša                     10) jahody, okurky      4) nevím                 10) hruška, rajče 

5) matika                  11) vlastní krámek       5) matika                11) „fotbalika“  

6) nějaké báje           12) kamarádi                6) báje                    12) jídlo 

  

  
  

Život ve škole 
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Filip Rada (6.B)                                         Franta Najman (7.A)  

1) jo                        7) šimpanz                   1) ne                      7) kráva 

2) jdu domů              8) léto                          2) hraju na PC       8) zima 

3) Filda, Felície        9) ne                            3) Najmek             9) jo 

4) asi jinak                10) jablko, meloun     4) Rudolf               10) jablko, okurka 

5) žádné                    11) nic                         5) anglická kon.     11) překladatel 

6) /                            12) dobrý známky       6) Malého prince   12) rodina 

  

Mariana Pečenková (7.A)                         Markéta Hermannová (7.C)                                        

1) jo                           7) koala                      1) ano                     7) kůň 

2) jdu na trénink       8) jaro                         2) chodím zpívat    8) léto   

3) ne                          9) jo                            3) Maky                    9) ne 

4) Eliška                   10)           4) netuším             10) jablko, mrkev 

5) tělocvik                11) architektka            5) angličtina           11) nevím 

6) nevím                   12) kamarádi               6) nevím                 12) kamarádi 

  

  

Markéta Hašlová (7.B)                              Adam Zítka (7.C) 

1) tenis                         7) kočka                  1) ano                        7) slon 

2) jdu s kamarády ven 8) léto                      2) nevím          8) léto  

3) ne                              9) ne                       3) nemám        9) ano 

4) Valerie                   10) jablko, meloun    4) Martin         10) jahoda 

5) matika                    11) nevím                  5) tělocvik     11) rozhodčí fotbalu 

6) Eragon                   12) nevím                   6) Deník malého poseroutky  12) nevím  

  

Honza Jedlička (7. B)                                Adéla Kočová (7.C) 

1) jezdím na koni      7) kůň                        1) ano                7) kočka 

2) jdu na autobus       8) léto                        2) jdu domů      8) jaro 

3) ne                           9) ano                       3) Áďa              9) ano 

4) to nevím                10) banán, okurka     4) Lucka           10) banán, rajče 

5) tělocvik, dílny       11) právník                5) němčina        11) fotografka 

6) Hraničářův učeň   12) koně                     6) čítanku         12) když vidím Filipa  

                Jaroše a on mě   
                pozdraví 

 

 

 

 

 

Život ve škole 
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??? Krejčík (7.C)                                           Filip Hložek (9.A) 

1) ano                      7) delfín                   1) ano                      7) prase 

2) jdu domů             8) zima                     2) jdu na trénink      8) léto 

3) ne                        9) ne                         3) ***** Hložek      9) jo 

4) Pavel                   10) banán                 4) asi jinak              10) grapefruit 

5) anglická kon.      11) lcs                       5) -                 11) ministr obchodu 

6) Šmouly v 1.třídě 12) hry na PC         6) Honzíkova cesta 12) přátelé 

        

Karel Kraus (8.B)                                  Lukáš Novotný (9.A) 

1) házenou               7) pes                        1) ne                        7) pes 

2) nic                        8) léto                       2) jdu domů             8) léto 

3) Krauka                 9) ne                         3) no, radši ne          9) ano 

4) Pepa                     10) rajče, meloun    4) Amanda               10) žádný nejím 

5) tělocvik                11) právníka              5) hudebka, dějepis 11) být v televizi 

6) Hraničářův učen   12) postel                  6) něco v 1. třídě     12) růže 

  

Veronika Kupcová (8.B)                        Petr Šíma (9.B) 

1) ano                      7) kůň                      1) ano                     7) pijavice      

2) nic                       8) léto                      2) jdu na trénink     8) zima 

3) Váví, Verunka     9) ano                       3) Peťánek              9) ano 

4) Barbora               10) mandarinka         4) Adolf                  10) banán  

5) anglická kon.       11) vystuduji v Thajsku  5) hudebka             11) nic 

6) Dívka ve vlaku    12) kamarádi            6) Bílý tesák           12) Eliška 

  

Aleš Balák (9.B) 

1) ne                       7) hlemýžď                      

2) učím se               8) mezi jarem a zimou    

3) úžasný kluk        9) ne                                

4) aldaplay           10) nektarinka 

5) hudebka  11) youtube 

6) Krtečka              12) Kuba Smýkal, Petr Šíma       

 

 

 

 

 

Nicol Vávrová 
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6.C 
Třídní učitelka: Mgr. Věra Machová  

Starostka: Julie Žitná (má maličkost) 

Zástupce: Matylda Suchá  

Obecné koníčky: kecání, honění se po třídě, zkoušení si filtrů ze Snapchatu, kreslení atd. 

Naše jazyková skupina se učí : Španělština 

Jsme jedna třída už: půl roku. 

Kde jsme: První patro vedle dívčích WC. 

Naše paní učitelka Mgr. Věra Machová také učí: tělesná výchova, angličtina a český jazyk  

Zažili jsme spolu: adaptační kurz a výlet do Jumpparku  

Naší paní učitelku najdete: kabinet tělesné výchovy  

Jsme jedním slovem: blázni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Žitná 

 

Představujeme třídu... 
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… s paní učitelkou Dášou Pletkovou 
 
1. Chtěla jste být učitelkou od malička? 

Ano. 

 

2. Jste spokojená, že učíte 1. stupeň? 

Ano. Na 2. stupni bych učit nechtěla. 

 

3. Chtěla jste učit jiné předměty, než učíte? 

Učím všechny předměty, co jsou možné na 1. stupni. Žádný jiný předmět bych učit nechtěla. 

 

4. Umíte hrát na nějaké hudební nástroje? 

Ano. Na klavír, na který jsem se učila hrát od první třídy a na flétnu, na tu od vysoké školy. 

 

5. Proč jste si vybrala tenhle styl práce? 

Moje mamka je učitelka a také mě vždy bavilo opravovat sešity a psát na tabuli. 

 

6. Jaké je vaše šťastné číslo? 

Sedm, protože vždycky, když, jsem si na závodech v krasobruslení vylosovala sedmičku, 
povedlo se mi to. 

 

7. Chtěla byste se jmenovat jinak? Jak? 

Ano, chtěla jsem se jmenovat jinak, ale nikdy jsem neměla konkrétní jméno jak. 

 

8. Děláte nějaký sport? 

Dělala jsem krasobruslení. 

 
9. Vaše oblíbená barva? 

Modrá. 

 

10. Vaše oblíbené předměty, které ráda učíte? 

Tělocvik, angličtina a hudební výchova. 

 

 

 

Viktorie Richtrová 

 

 
 

Rozhovor 
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Sport 

Víceboj 
 
Dne 25. 1. 2018  naše škola pořádala soutěž ve víceboji: 
 
1. místo: 7. ZŠ Mladá Boleslav 
2. místo: 6. ZŠ Mladá Boleslav 
3. místo: 2. ZŠ Pražská, Benátky n. Jizerou 
4. místo: 2. ZŠ Mladá Boleslav 
Nejlepší starší dívka (4., 5. třída) Hrdá Kateřina (2. ZŠ MB) 
 
 
Dne 15. 2. 2018 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo víceboje žáků 1. stupně. Utkalo se 
8 škol ve čtyřech disciplínách – přeskoky švihadla za 1 minutu, odbíjení míče o zeď za 1 
minutu, šplh na tyči a hod medicinbalem.  Naše 2. ZŠ obsadila pěkné 4. místo. Děkujeme 
těmto žákům, kteří nás reprezentovali: Alžběta Hrdá, Nela Motlová, Kateřina Hrdá, Linda 
Nedělová, Matyáš Chromý, Michal Holubec, Václav Kunc a Ondřej Ruml. 
  
 
 



 16 

 

Perličky našich žáků 

Z diktátu ve 3. ročníku: 

Soňa Fraňková je zdí na koni. 

Prvouka 3. ročník:  

Na co je pes? Pes sní zbytky domácnosti. 

Hřbitov je místo, ve kterém leží naši přetci, abychom je mohli pochovávat. 

Napiš název značky. Prochopřechodce. 

V naší obci si prohlédneme patník padlým obětem. 

Jaká známe měřidla času? Kukačkačky. 

Předmět denní potřeby našich předků: lapapa (lopata) 

Základní jednotkou času je fteřina. 

Čím měříme čas? Teploměrem. 

Přírodověda 4. ročník: 

Napiš 2 důvody, proč může být hmyz užitečný: hezký, lítající 

Diktát 4. ročník: 

Řeka pod splavem prudce prudila. 

Vlastivěda 4. ročník:  

Horymír a Přemýk 

Šemík, když byl ještě kůzle. 

Praotec Čech vylezl na horu Sněžka. 

Hudbu k české hymně napsal Karel Gott. 

Jakou operu napsal W. A. Mozart, když mu zemřela matka? 

  Únos se synem (Únos ze Serailu)  

  Nebreč mami 

Napiš tři země, kde W.A. Mozart koncertoval: 

  Praha, Vídeň, Maďarsko 

  Praha, Hamburg, Vídeň, Brno, Česko 
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Škola a okolí školy před 100 lety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 
hor-

ním snímku je prodejna                            Parčík před poštou na Komenském náměstí. 
masna Nucený Výsek, tato prodejna byla 
v provozu do roku 1997, na spodním snímku 
je tělocvična Jana Železného od roku 2001. 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště na Ko-

menském náměstí. 

       Kostel Panny Marie. 

Zajímavosti 
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Parkoviště na Českobratrském náměstí.                        Pohled na budovy  naproti parkovišti na 
                                                                                  Českobratrském náměstí.       

 

Zajímavosti 

Pohled z náměstí Míru na kostel Panny                         Pohled na Městské divadlo.     

Marie a Magistrát Města Mladá Boleslav.              

Filip Veselý 
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Velikonoční vyrábění 

 
Čas velikonoc se blíží pojďme si něco vyrobit! Nebo raději upéct? 

 

Velikonoční zajíčci  

 

Lahodné „zajdy“ vytvoříme z těsta, které vytvarujeme do kuličky, poté lehce upravíme do 
tvaru skrčeného zajíce. Následně špejlí přidáme zajíčkovi oči a pomocí čisté pinzety do-
tvoříme ouška. Pak už jen upečeme.  

 

Svíčky ve vajíčku 

 

Roztomilou svíčku ve vaječné skořápce z věcí, které bychom vyhodili, vyrobíme  
jednoduše. Stačí do vaječné skořápky dát knot (tip: pokud si chcete ulehčit práci, stačí ho 
přivázat na dvě párátka, která položíme na okraje vajíčka, jako vidíme na obrázku), poté 
do ní nalejeme roztavený vosk, pokud ho doma nemáte, stačí roztavit zbylý vosk 
z dohořelých svíček, zlámaných voskovek, čajových svíček aj. Poté obarvíme podle  
vkusu. Nakonec vše necháme zatuhnout, pak odstraníme párátka a je hotovo. 

 

   

 

Zábava 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBlKaDktDYAhVQYlAKHc4aAB4QjRwIBw&url=http://doma.nova.cz/clanek/galerie/velikonocni-diy-napady-ktere-zvladnou-i-vase-deti.html&psig=AOvVaw11ylNQrfjzRnjdsBc8ktt1&ust=1515
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf9dnfk9DYAhUMPFAKHcepDHgQjRwIBw&url=https://inspirace.bonami.cz/velikonocni-diy-domaci-svicky-ve-skorapkach-od-vajicek/&psig=AOvVaw3wHktLGWbZuirw4MTihtpF&ust=151576846
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Vajíčko z provázků na koledu  

Roztomilé vajíčko, do kterého můžete dát všechnu vaši koledu, vytvoříme 
opět snadně. Nafoukneme balónek do vajíčkovitého tvaru a zavážeme  
provázkem. Pak omotáme bavlnkou libovolné barvy. Poté vše natřeme  
bílým lepidlem ve stylu Herkules, do kterého můžeme přidat malinko vody. 
Vše necháme zaschnout 24 či více hodin. Poté vyfoukneme balonek uvnitř. 
Nakonec ve vajíčku vystřihneme díru, vyndáme vyfouklý balónek. Můžeme 
dozdobit umělou trávou či  kokosovým vláknem. Pak už stačí jen dodat pár 
čokoládových figurek či jiných dobrot. 

 

 

 

Zajíček z bambulí  

Z bavlny si vyrobíme dvě bambule, které  tavnou pistolí přilepíme  
k sobě. Následně vystřihneme ouška z filcu a taktéž přilepíme .  
Nakonec dodáme očka z korálků  

 

 

 

Jak na velikonoční vajíčka? Kreativně! 
 Nevíte jak letos originálně natřít kraslice? Poradíme vám. Tady je pár populárních nápadů. 

 

 

Superhrdinové, známé osobnosti, politici  
i roztomilí mimoni vždy potěší.  

 

Seriáloví hrdinové, to je sázka na jistotu!        

 

 

    
 
 
 

A co takhle berušky?                 

 

 

 

Julie Žitná                                              

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3peWpvPYAhVRLFAKHSpWBfEQjRwIBw&url=http://www.fabartdiy.com/diy-cute-pom-pom-easter-bunny/&psig=AOvVaw273HqmI45sbjm2Eb4MusO-&ust=1516976010739337
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Povídá pan učitel Pepíčkovi. „Doufám, že tě už nikdy neuvidím opisovat.“ Pepíček na to:  
„Já taky doufám.“ 

 
„Jeníku skloňuj slovo chléb.“ 
„Kdo co? –  Chléb.“ 
„S kým, čím? – Se salámem.“ 
„Komu, čemu? – Mně.“ 

 
Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Který pták je nejchytřejší?“ 
„Vlaštovka.“ 
„Proč zrovna vlaštovka?“ 
„Protože když začíná školní rok, tak odlétá.“ 
 

 

To se takhle jela zvířátka projet… 
Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd zrychluje a ptá se ježka: „Nebojíš se?“ 
„Nebojím,“ odpoví hrdinsky ježek. 
Na druhý den si to vymění a když se motorka řítí 150 kilometrovou rychlostí, ptá se ježek 
medvěda. 
„Bojíš se?“ 
„Nebojím,“ odpovídá medvěd. 
„Ale měl bys, nedosáhnu na brzdy!!!“ 
 
 
Baví se dva spolužáci o přestávce:  
„Hele, proč říkáte Jirkovi z béčka Vegeta?“ 
„Míchá se do všeho!“ 
 
 
Otec sleduje losování sportky a stěžuje si: 
„Neuhádl jsem ani jedno číslo!“ 
„Nic si z toho nedělej, tati,“ uklidňuje ho synek.  
„ Já na tom byl včera při zkoušení z matematiky stejně!“ 
 
 
„ Má žena mi dělala strašné scény, když jsem se vracel pozdě z fotbalu. Ale zatrhl jsem jí 
to.“ 
„A jak, prosím tě?“ 
„Přestal jsem chodit na fotbal.“ 
 
 
 
 

 

Vtipy 
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Na tomto čísle se podíleli: Filip Veselý, Nicol Vávrová, Julie Žitná, Viktorie Richtrová,  
Mgr. Marie Tomsová (vedení tvorby časopisu) a Mgr. Žaneta Koutová (korekce). 

Veselé Velikonoce, 
spoustu sluníčka, 
bohatou pomlázku, 
radost, 
smích  
a malovaná vajíčka! 


