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Úvod 

Milí čtenáři,  

vítám Vám u třetího a zároveň posledního časopisu Digi-H 

tohoto školního roku. V červnovém čísle se dozvíte, jak si v létě 

udělat zmrzlinu nebo kam vyrazit na výlet. Myslím si, že se u 

tohoto dílu mnohému přiučíte, také se zasmějete a pobavíte.  

Přeji Vám příjemnou zábavu. 

Váš robot Evžen a Digiháci 
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Aktuálka o škole  
Základní škola Halenkov pořádala 

„Branný den“ v halenkovském parku 

a okolí. Bylo plno bahna a deště. 

 

Žáci Základní školy Halenkov také 

poslední dobou uklízí školní pozemek, jako např. zametají schody, 

stříhají živý plot nebo vytrhávají plevel z příjezdové cesty ke škole. 

 

A dokonce teď nedávno byl na 

školní pozemek přidán objekt - 

venkovní třída, a k tomu tam žáci 

9. třídy nasadili jabloně. 

 

Pro žáky bylo ve škole divadelní představení. Představení Tučňáci na 

arše ztvárnilo divadlo Meteora. Myslím, že všem žákům se divadlo 

velice líbilo.   V. Š.                                                                       

                                                                            

 

                                                                                                                                                   

 

 

          V. Š. 



Vyhodnocení soutěže o maskota školy 

 

Minulý měsíc ve škole probíhala soutěž o návrh maskota školy. 

Děkujeme všem, co jste se zapojili. Všechny návrhy byly pěkné. 

V redakci jsme se shodli, že výhercem se stává Mariana 

Malíková ze 3.A. 

        😊 GRATULUJEME 😊                      

 

 
                                    S. S. 



Zmrzlina  

Původní zmrzlina se vyráběla pouze z ovocných šťáv a dělali ji již starověcí 
Egypťané,  nebo Řekové. Na zmrzlých mléčných nápojích si už pochutnávali 
Mongolové nebo Číňané. Původní zmrzlina byla jen pro vyšší společnost. První 
kavárnu na světě, kde se podávala zmrzlina, založil Francesco Procopio di Cultelli  

v roce 1683 a jmenuje se Café Procope. První výrobna zmrzliny v Praze byla 
založena v roce 1827 Philippem Paskou. Dnešní zmrzlina se převážně vyrábí 
z rostlinných tuků a barví se umělými barvivy kvůli nižší ceně a pestřejší barvě.  Z 
hlediska předpisů je zmrzlina totéž co mražený krém. Zmrzlina se dělí podle 
způsobu výroby a podle použitých surovin:  

mléčné – musí obsahovat nejméně 2,5 % mléčného tuku, nesmí obsahovat 
rostlinný tuk                                                                                             

 

 

 

smetanové – obsahují alespoň 8 % mléčného tuku, nesmí obsahovat rostlinný 
tuk                              

 

 

s rostlinným tukem – používá se rostlinný tuk, nejméně 5 %               

 

 

vodové – neobsahují tuk                                                                                   

 

 

 

ovocné – vyrábí se z vody, obsahují nejméně 15 % ovocné složky, nesmí se 
do nich přidávat tuk                                                                                                          

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Procopio_Cut%C3%B2&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Procope


sorbet – musí obsahovat nejméně 25 % ovocné složky, nesmí se do nich 
přidávat tuk     

      

 

 

 

 

nanuk – jakákoli zmrzlina akorát se mrazí ve formě a většinou se namáčí do 

čokolády  

 

 

 

“Zmrzlina“ 

Toto není recept, je to spíš návod, než kuchtění nebo mražení je to jen jednoduché 

vyrábění něčeho jedlého. A navíc u toho nemusí být rodiče.   

Potřebujete: 

Žlutý plastový vnitřek z Kinder vajíčka (může to být i                                   

z napodobeniny Kinder vajíčka)                                                                               

Vodu se šťávou (melounovou vodu, mléko atd.)                                                

Odměrku (ta nemusí být, ale líp se s ní přelévá voda atd.)                                    

(pokud použijete mléko, potřebujete čokoládu z Kinder vejce) 

Postup: 

Vodu se šťávou smícháme v odměrce a opatrně nalijeme do žlutého kinder vajíčka. 

Dáme zmrazit do mrazáku a necháme ho tam minimálně 12hodin do ztuhnutí.                                                                                            

Pokud zvolíte variantu s mlékem, nechte si čokoládu z Kinder                              

vajíčka. Čokoládu podrťte, nasypte do odměrky a nalijte i mléko.                                                                                                                     

Pokud variantu s melounem, meloun vymačkejte a vyndejte z melounové vody dužinu 

(ideálně v odměrce a pro ozdobu můžeme nechat i semínka).   

 

K. K.  



Rozhovor 

Tentokrát jsme pro rozhovor vybrali klučinu, kterého ve škole každý zná, 

myslím, že není tak těžké uhodnout, kdo to je. Je to Gumáčník. Tak si přečtěte, 

jak odpověděl na následující otázky. 

 

1. Ahoj jsi připravený mi odpovědět na pár otázek? 

Ano. 

 

2. Jak se jmenuješ doopravdy celým jménem? 

Jeroným Táborský. 

 

3. Kolik máš roků? 

Sedm. 

 

4. Proč ti dali přezdívku Gumáčník? 

Protože se všem líbí moje gumáky. 

 

5. Víš, proč jsi tak oblíbený? 

Protože hraju fotbal a chodím do koutku. 

 

6. Ty chodíš do první třídy. Baví tě škola? 

Ano. 

 

7. Je nějaký předmět, který ti nejde? 

Psaní. 

 

8. Co za předmět tě nejvíc baví? 

Tělocvik. 

 

9. Máš ve třídě hodně kamarádů? 

Neeee! 

 

10. Ty se bavíš skoro se všema. Koho sis nejvíc oblíbil? 

Devátou třídu.  

Děkuju za rozhovor. K. K. a V. Š. 



Tipy na výlet 

Moravský kras 

Moravský kras je krasová oblast plná jeskyní,  nejznámější 

z nich je Macocha.  

Nejnavštěvovanější jeskyně jsou Punkevní jeskyně. Projedete 

se v lodi a prohlédnete si propast Macochu zespodu. Za 

návštěvu stojí i Kateřinská jeskyně. V jeskyni se vytvořil útvar 

vypadající jako čarodějnice opírající se o hůl. Můžete se projet 

lanovkou nebo vláčkem. Celkově můžete navštívit 5 jeskyní: 

Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskyni Výpustek, jeskyni Balcarka, 

Kateřinské jeskyně a Punkevní jeskyně.                                                                                                                                                                         

Zoo Zlín 

Zoo Zlín se nachází ve Zlíně, místní části Štípa. Od 

centra Zlína je vzdálená 10km. I když se kvůli 

množství školních výletů může zdát ZOO Zlín 

nezajímavá, je tam 220 druhů zvířat a spousta 

nových atrakcí jako třeba nový pavilon damanů, 

jaguárů a “ochutnávka“ nového výběhu slonů 

Karibuni. V areálu ZOO je i zámek Lešná, který  vypadá opravdu pohádkově. Otevřeno 

je celý rok   

 

 Dolní Morava 

Dolní Morava se nachází na rozmezí Jeseníků a Orlických hor.  

Je tam hromada zábavy: bike park, lanové centrum pro děti. 

Děti tam mají daleko více zábavy, protože tam mají ještě atrakci, na které se i můžou 

zamokřit: JÍZDA NA VORU. 

Ale samozřejmě je tu i přespávačka v několika 

hotelech např. Chata Marcelka, Penzion 

Terezka nebo také Chata Slona. 

A někde u Dolní Moravy máte taky extrémně 

hodně adrenalinu. 

Je tam visutý most, který je nejdelší v Evropě. 

                                                                V. Š., S. S. a M. M.                             



Vtipy  

Strč mobil do čaje a máš T-mobile. Strč mobil do vody a máš Vodafone. Rozlom 

ho na dva kusy a máš Ó dva. 

 

Pepíček udělá úkoly a tatínek je zkontroluje. „Tohle máš dobře, tohle taky. 

Proč je tady moje fotka?" ptá se tatínek. „Protože učitelka chtěla vidět toho 

blbce, co mi kontroluje úkoly!" 

 

Rodiče chtějí, abychom se chovali 

slušně. Ale vždyť Tarzan žije 

polonahý, Popelka se vrací domů o 

půlnoci, Pinochio stále lže, Aladdin 

je král zlodějů, Batman jezdí 

rychlostí 480 km/hod., Šípková 

Růženka je lenivá, Sněhurka žije se 

sedmi chlapy. Neměli by být 

rodiče překvapení, vždyť to máme ze svých pohádek. 

 

Čech vysvětluje Američanovi, co znamenají barvy na 

české vlajce. “Naše vlajka představuje naše daně. Když o 

nich mluvíme, tak se červenáme. Když nám finanční úřad 

napíše, že máme nedoplatky na daních, tak zbledneme. 

A když zaplatíme, tak zmodráme." „U nás je to 

totéž," konstatuje Američan, „akorát přitom ještě 

vidíme hvězdičky." 

 „Hurvínku, já jsem byla už jako miminko 

inteligentní. V devíti měsících jsem běhala." "A 

tomu říkáš inteligentní?," podiví se Hurvínek, „to 

já se ještě ve třech nechal nosit." 

V. Š. 



Muffiny  

Ingredience 

• 1 hrnek cukr 

• 0.5 hrnku olej 

• 1 ks              vejce 

• 1 hrnek mléko 

• 1 balíček prášek do pečiva 

• 1 balíček vanilkový cukr 

• 2 hrnky polohrubá mouka 

 

Postup  

Muffiny můžete dělat složitým postupem, ale lze je udělat i jednoduše. Všechny přísady dáte 

do jedné mísy, mixérem zamícháte, můžete tam přidat třeba oříšky, čokoládu nebo kokos. 

A to je vlastně hotovo. Nalijete do formiček, dáte péct na 180° na 15-20 minut. Délka pečení 

bývá různá, proto můžete do muffinů píchnout špejlí, a pokud se nebude lepit, tak je vytáhnete 

(většinou pečete do zlatova).  

Tady jsem vyfotila jedny, co jsem pekla já s čokoládou a kokosem. A ještě inspirace 

z internetu.                                                                                                                                 K. K.  

 

 

 

 

                                    



Stojan na tužky a další věci 

Co budete potřebovat: barevný papír, ruličky od toaletního 

papíru, nůžky, tužku, centropen, karton, lepidlo, tavnou 

pistoly, vytahovací nůž a pokud chceš tak nalepovací oči. 

 

1. Vezměte ruličky, přiložte je k okraji papíru a odměřte tak, 

aby se tím dala rulička obmotat celá. Vystřihněte a lepidlem nalepte na ruličku.  

 

2. Až je nalepíte, každá rulička může mít jinou velikost, podle 

toho to můžete nožem nebo nůžkami rozstřihnout. 

 

3. Potom vezmete karton a 

vystřihnete (nebo vyřežete) z něj 

kolečko, čtverec, obdélník nebo co chcete. Pak zase vezmete 

papír, obkreslíte tvar, který jste si vystřihli, a nalepíte ho na 

karton. 

 

 

4. Na ruličky nakreslíte pusy a nalepíte oči 

(nebo tam můžete něco nakreslit, prostě co chcete). 

 

 

5. Nakonec vezmete tavnou pistoli a na karton nalepíte ruličky. A máte hotový stojan 

na tužky a další věci.  

 

 

 

 

 

 

K. K.  



Citáty 

 

„Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když 

jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli 

mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.“ 

 

„Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese ty správné.“ 

• John Lennon 

 

„Chytrý člověk vyřeší problém. Moudrý člověk se mu vyhne.“ 

 

„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat 

dopředu.“ 

• Albert Einstein 

 

„Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.“ 

 

„Neexistuje nic dobrého a nic špatného, to jen naše myšlení způsobuje tento 

rozdíl.“ 

• William Shakespeare 

 

„Vždyť se nepřihodí nic horšího než smrt, a smrt nás nemine.“ 

• Michail Jurjevič 

 

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale 

přestaneš žít.“             

• George Raymond                                                                                           T. M. 



Závěr 

Děkuju, že jste náš poslední časopis dočetli až do konce. Doufám, že jste se aspoň 

trochu pobavili, já tedy ano. Zaprvé chci poděkovat celé redakci, paní učitelce 

Marii Davidové a taky kreslíři, bez kterého bych nikdy nevzniknul, Ondřeji Bielovi. 

A za druhé Vám přeju, ať si prázdniny užijete NAPLNO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hezké léto, s láskou robot Evžen. :) 

 

 

 

 

 

PS: V prázdninové příloze najdete komiks s názvem „Příšera“ , který vytvářela Tinka a 

Bára. Pokud byste chtěli, můžete si vytvořit svůj na stránkách: Software pro storyboarding 

zdarma - online storyboard creator | StoryboardThat 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/

