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Ahoj! To jsme zase my časopis Bonjour. Už je to 3. vydání našeho 

časopisu! Určitě si říkáte, proč speciální vydání nebo v čem speciální 

vydání? Speciální je, protože vám prozradíme nějaké hezké výtvory, 

návody a recepty pro ty, kteří nemají žádný nápad, jak se doma 

zabavit. 

Nakonec vám prozradíme něco o nás vydavatelích časopisu. 

Už se těšíme, až si náš časopis přečtete!!! 

(Samozřejmě nechybí ani soutěž). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTÁZKY NA KÁJU 

Celé jméno: Karolína Kulová 

Věk:  11 let 

Narození: 17. 3. 2009 

Oblíbené zvíře: kůň 

Oblíbená barva: modrá 

Oblíbené jídlo: lasagne 

Oblíbené číslo: 13 

Oblíbený film: Harry Potter (všechny díly) 

Oblíbená knížka: Zelený strachem, mrtvý smíchy 

Čeho se bojím: klaunů, velkých pavouků, bafání, ohňostroje 

Zájmy: kroužek cheerleaders, volat si s kamarády, sledování filmů 

Domácí mazlíček: Pes Mia, potkan Natálka 

 

 

 

 

OTÁZKY NA VANDU 

Celé jméno: Vanda Marešová 

Věk: 11 let 

Narození: 3. 9. 2008 

Oblíbené zvíře: gepard 

Oblíbená barva: červená 

Oblíbené jídlo: smažený sýr 

Oblíbené číslo: 2 

Oblíbený film: Sebevražedný oddíl 

Oblíbená knížka: Deník mimoňky 

Čeho se bojím: berušek, psů 

Zájmy: tancování hip hop, volání si s kamarády, koukání na filmy, 

atletika, hraní na mobilu atd. 

Domácí mazlíček: želva, rybičky 

 

 

 



OTÁZKY NA LINDU 

Celé jméno: Linda Marešová  

Věk: 11 let 

Narození: 3. 9. 2008 

Oblíbené zvíře: tygr 

Oblíbená barva: zelená 

Oblíbené jídlo: lasagne 

Oblíbené číslo: 3 

Oblíbený film: Sebevražedný oddíl 

Oblíbená knížka:Velkej frajer Nate 

Čeho se bojím: vos a včel 

Zájmy: street dance, hraní na mobilu, atletika 

Domácí mazlíček: želva, rybičky 

  

 

 

 

OTÁZKY NA MÁJU 

Celé jméno: Marika Petříková 

Věk: 11 let 

Narození: 25. 11. 2008 

Oblíbené zvíře: sněžný levhart 

Oblíbená barva:bílá,černá,vínová 

Oblíbené jídlo:řízek s hranolkami 

Oblíbené číslo:6 

Oblíbený seriál:Krejzovi  

Oblíbená knížka: Diamantové holky 

Čeho se bojím: hmyzu 

Zájmy: tancování hip hopu, klavír, akrobacie 

Domácí mazlíček:6 želviček 

 

 

 

 

 



OTÁZKY NA EMMU 

 

 

Celé jméno:Emma Machalek 

Věk:11 let 

Narození:13.5. 2009 

Oblíbené zvíře:králík 

Oblíbená barva:tyrkysová, zelená, modrá  

Oblíbené jídlo:lasagne 

Oblíbené číslo:13 

Oblíbený film:Spider man 

Oblíbená knížka:Deník malého poseroutky 

Čeho se bojím:hmyzu, hlodavců 

Zájmy:atletika, plavání, psaní si s kamarády atd. 

Domácí mazlíček: králík 

 

 

Doufáme, že jste se o nás alespoň něco dozvěděli a tak už o nás něco  

víte:-) 

 

  

 

 



VYRÁBĚNÍ S VANDOU 

vyrábění kytičky 

POTŘEBUJEME: vidličku, libovolnou barvu bavlny, plyšový drát 

(jakékoliv barvy), nůžky 

 

 

 

 

Můžete si jich vyrobit víc a přidat tam lístek z papíru, nebo jak budete chtít, 

potom je to už celé na vás (hodí se i jako dárek, nebo dekorace). 

 

 



ŠITÍ S KÁJOU A MÁJOU 

Materiál a pomůcky: 

● dva čtverečky bavlněné látky (já jsem zvolila velikost 10x10 cm) 

● kousek fleecu nebo plsti na zobáček a hřebínek 

● asi 10 cm šňůrky, pokud budete chtít slepičku 

zavěsit třeba na rašící větvičku 

● dva korálky na očka nebo kousek bavlnky na jejich 

vyšití (jdou nakreslit i fixem) 

● materiál na vyplnění slepičky - nejlepší je duté 

vlákno, dále natrhané zbytky vatelínu nebo vata 

● slepičku můžete zkusit vyplnit i rýží nebo čočkou (bude sice těžší, 

ale zas vám dokáže pěkně sedět v misce s velikonočními vajíčky)  

Připravíme si dva stejně velké čtverečky látky, vhodná je 

pevná silnější bavlna. Z fleecu nebo plsti vystřihneme 

zobáček a hřebínek - velikost přizpůsobíme velikosti 

čtverců bavlny. 

 

 Na lícovou stranu jednoho čtverce si naaranžujeme 

připravený zobáček, hřebínek a přeloženou šňůrku (pokud 

má být slepička na zavěšení). Vše si rovnou nastehujeme 

nebo přišijeme opatrně na stroji, lépe se nám bude dále 

pracovat. 

 

Na čtverec s našitým zobáčkem, hřebínkem a šňůrkou položíme druhý 

čtverec lícem na líc - nahoře a vespod tak budeme mít rubovou stranu. A 

konečně budeme slepičku sešívat - budeme šít asi půl centimetru od 

kraje. Nejprve tu stranu, která je dole pod zobáčkem. Začneme na 

protějším rohu a šijeme asi do jedné čtvrtiny až třetiny, několika stehy 

zapošijeme, kousek vynecháme  (zůstane nám 

tam otvor pro konečné obrácení slepičky na líc a 

její naplnění) a pokračujeme asi jeden až 

jeden a půl centimetru do rohu (půl centimetru od 

kraje), látku pootočíme. Jako další stranu sešíváme 

tu, kde máme uvnitř připravený zobáček, 

 



přešijeme roh se šňůrkou uvnitř  a pokračujeme třetí stranou, tedy tou, 

kde je uvnitř připravený hřebínek. Na konci této strany nit zapošijeme, 

čtvrtá strana nám zatím zůstala nesešitá. Pokud jste použili silnější látku, 

doporučuji ještě zastřihnout přebývající látku v rozích. 

 

Teď přijde takové malé kouzlo. Nesešitou část 

rozevřeme a složíme ji tak, aby byl začátek a konec 

předchozího šití na sobě. 

 

Poslední nesešité strany čtverců se nám tím složily na 

polovinu a ze čtverců se vytvořil onen pravidelný 

čtyřstěn. Celou stranu sešijeme.Nesešitý nám teď 

zůstal jenom otvor na obrácení slepičky. 

 

Slepičku obrátíme na líc. Nůžkami opatrně zarovnáme 

všechny čtyři rohy a slepičku důkladně vyplníme. 

Dáme pozor, abychom měli pěkně vyplněné i všechny 

rohy, pomůžeme si třeba špičkou nůžek. 

 

 Nakonec zašijeme poslední dírku do těla slepičky, můžeme šít na stroji a 

nebo ručně skrytým stehem. A pokud vás zrovna napadlo, že by slepička 

byla hezká jako zápich, můžete doprostřed vsunout 

a všít špejli nebo slabší hůlku. 

 

 Nakonec slepičce dáme očička - našijeme korálky, 

vyšijeme očka bavlnkou nebo jen nakreslíme 

fixem.A máme hotovo. 

 Slepička se vám určitě povedla! 

 

 

 

 



KOKTEJLY S EMMOU 

Ovocný koktejl 

Co je potřeba:jahody, borůvky, banán, jablko, maliny, 

mléko, cukr a mixér 

Postup: Nejdříve umyjeme  

ovoce a nakrájíme jahody, banán a jablko (to i 

oloupeme). Potom všechno ovoce dáme do mixéru, 

zalijeme mlékem, přidáme 2-3 lžičky cukru a 20 

sekund mixujeme. Nakonec  to nalijeme do sklenice 

přidáme brčko, jahodu na okrasu a máte hotovo! 

 

A takto si můžete udělat jakýkoliv ovocný koktejl:) 

Tak dobrou chuť👍🏻 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIGAMI S LINDOU 

 

Přáníčko pro tatínka ke dni otců. 
POTŘEBUJEME: barevné papíry, nůžky, lepidlo, fixy, pastelky 

1) Ustřihneme z barevného papíru pruh, který přehneme na polovinu. 

2) Nastřihneme u té ohnuté části v tom místě tak, jak vidíte na fotografii, 

nastřihneme z obou stran cca 1-3 cm z každé strany a složíme límeček ohnutím a 

zarýhneme. 

3) Vystřihneme si kravatu nebo motýlka z bílého papíru, já si to ohnula, aby byla 

na obou stranách stejná, ty vymalujete různě – puntíky, proužky, kytičky, 

srdíčka cokoliv vás napadne. 

4) Můžeme domalovat knoflíky, kapsičku ( můžeme tam  dolepit kapesníček) 

Potom přilepíme kravatu nebo motýlka a je téměř hotovo – dovnitř můžeme 

napsat cokoliv to už je na vás. 

 

 



TAKHLE SE VÝTVORY POVEDLY NÁM 

 

   

 

Doufáme že se vám výtvory také povedou.😋   

 

 

  

 



KVÍZ😋 

 Pravidla hry: účelem hry je poznat co nejvíce 

obrázků. Dole pod obrázkem máte čárky a to znamená 

kolik má obrázek písmen. Kdyby jste nevěděli jak se 

to píše klidně se někoho zeptejte. Přejeme hezké 

luštění😉. 

_ _ _ _ _                                               _ _ _ _ _ _ _ 

 

 _ _ _ _                                                 _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _                                        _ _ _ _ _ _ 

 

 



                            

_ _ _ _ _ _ _ _ _                      _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

 

 

                   

      _ _ _ _ _ _ _                            _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 DOUFÁME, ŽE SE VÁM DAŘILO A VYLUŠTILI 

JSTE VŠECHNY ZNAKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECIÁLNÍ OMALOVÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 


