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  ČTVERÁK         

Ahoj holky,  

právě čtete historicky první virtuální vydání našeho oddílového časopisu. Jak už se Vám doneslo, Junák 

musel přerušit kvůli pandemii koronaviru skautskou činnost. V historii se tak stalo jen během II. světové 

války a během fungování komunistického režimu, kdy skauti sice fungovali, ale tajně a pod hlavičkami 

tělovýchovných organizací. Oproti nim máme tu výhodu, že se sice před sebou skrýváme doma, ale 

rozhodně nemusíme dělat žádné tajnosti s tím, že jsme skautky a bát se kvůli tomu o život, ale 

fungujeme dál alespoň po internetu. Roveři pro Vás denně chystají pestrý program, o kterém se více 

dočtete v tomto čísle. A rozhodně stojí za to se zúčastnit! Už proto, že máte šanci vidět se aspoň na on-

line oddílových schůzkách, něco nového vyzkoušet nebo poznat nová místa díky on-line výpravám. 

V březnu jsme ještě o fous stihli jarní prázdniny. Dorazily nám zvací dopisy do Školy čar a kouzel 

v Bradavicích a taky seznam všeho, co budeme ve škole potřebovat. Vyrazili jsme pro to na nákupy 

do kouzelnického světa, do legendární Příčné ulice! Jenže kdo chce utrácet, musí mít taky za co, takže 

jsme museli plnit různé úkoly, aby nám pěkně přibývaly galeony v našich trezorech v kouzelné 

Gringottovic bance. Za týden jsou tu Velikonoce, a i když Vám asi nebudou stát u dveří zástupy 

koledníků a kluci z klučičích oddílů Vás tentokrát nevyšlehají, není důvod Velikonoce úplně vynechat! 

V tomto čísle pro Vás máme inspiraci, jak si vyzdobit hezky domov, můžete si nanečisto vyzkoušet nové 

techniky zdobení vajíček, ať máte na příští rok natrénováno, máme pro vás recept na 3D perníková 

vejce a jidášky a nezapomeňte si pořídit něco nového pro radost alespoň přes e-shop,  

ať Vás ne…       Navzdory situaci přeju Vám i Vašim rodičům, abyste si hezky užili Velikonoce 

a nezapomínejte v té záplavě aktivit a školních povinností najít i chvilku jen pro sebe a pro věci, co 

děláte rádi! 

Ahoj v květnu! 

 

 POZOR!!! ODSTARTOVÁN ČTVERÁČÍ KORONAPROGRAM!!! 

Jak už jsme psali v úvodu, koronavirus (nebo taky lidově 
kůrovec či breberka) nás nezastaví, a roveři pro Vás 
pravidelně chystají tzv. Koronaprogram. Veškeré informace 
k němu najdete na našich webovkách, www.ctveraci.cz. Na co 
se můžete těšit? Jednak na pravidelné pondělní online 
schůzky, pomocí hromadné videokonference. Dále na kuchtění 
s Clouí a Kryštůfkem. Copak asi chystají za specialitu před 
Velikonocemi? S Osikou a jejími brášky si můžete potrápit 
tělo cvičením, Frenkáč s Můrou pro vás nachystali online 

výpravu nebo 
akci vaříme 
oběd pro celou 
rodinu, Kéťa vás 
učila šít roušky, 
po lekci 
s Keliškou už 
budete vědět jak 
na origami, 
Tlapka přidala 
video, jak si 
nabatikovat 
tričko a čeká vás 
spoustu dalších 
zajímavých věcí! 
Plus tu máme pro 

vás pravidelné výzvy a úkoly! Je na co se těšit, tak nažhavte doma stroje a připojte se k oddílovému 
dění!  

JSI KORONABOREC? 

Pozor pozor! V dubnu probíhá velká oddílová soutěž KORONABOREC! A to nejen mezi členy družinek 
ale účastní se i naši roveři! Kdo bude historicky první oddílový Koronaborec? To se necháme překvapit! 
Každopádně vítěze čeká nehynoucí sláva, možnost získat do stezky splnění úkolu „Modrý život“, kromě 
něj budou ohodnoceni i vítězové jednotlivých kategorií a rozdávat se budou i tři speciální ceny pro 
mladší členy oddílu. A samozřejmě všechny oceněné čeká rovněž exkluzivní rozhovor pro Čtveráka! A 
jaká jsou pravidla?  

Koronaborec se plní stejně jako modrý život. Vaším cílem je každý den splnit alespoň jeden úkol z 
každé kategorie. V každé kategorii máte na výběr z 5 úkolů, jeden si každý den zvolíte, a pokud ho 
splníte, zaškrtnete si příslušné políčko. Vaše výsledky se automaticky zobrazují na našich stránkách, 
pro motivaci ostatních. POZOR! Pro účast v této soutěži se musíte přihlásit přes naše webovky v sekci 
koronaprogram-koronaborec. Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte kohokoliv z roverů! 

A jaké jsou úkoly? Dozvíte se na další straně! 
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SOUTĚŽ O MUSTANGY 

Kdo v minulé soutěži tipoval, že se v Liberci točí Carnival Row a hraje v něm slavný Orlando Bloom 
(znáte ho třeba jako Legolase z Pána prstenů a Hobbita nebo z Pirátů z Karibiku), hádal správně! 
Bohužel zúčastnily se jen Vlčice a Okurka, a proto obě oceníme 15 mustangy! Bacily nebacily, jde se 
soutěžit dál! A protože se potřebujeme smát jako sůl, zvlášť v této ne úplně veselé době, vyhlašuje se 
soutěž o nejlepší vtip! Svůj oblíbený vtip pošlete do konce dubna na e-mail: 
zuzana.skodova@seznam.cz, ten nejlepší, za 15 a 10 mustangů vybere naše roverská porota. 
Všichni, co se zúčastnili, získají 5 mustangů a všechny vtipy otiskneme v příštím čísle Čtveráka! A 

vykopávám, tady je jeden můj oblíbený       

Jednoho dne se Karkulka rozhodne, že pojede na svém kole za babičkou. Když Karkulka dorazí k lesu, 
vybafne na ni vlk! Karkulka se sice lekne, ale poté se s vlkem dohodne, že když jí kolo svaří, tak ho 
nenahlásí. Vlk souhlasí a Karkulce kolo svaří. Druhý den jede Karkulka znova k babičce, ale zase před 
lesem na ni vybafne vlk! Tak se zase dohodnou, že když jí to kolo svaří tak ho nenahlásí. Třetí den jede 
schválně Karkulka jinudy, a vlk si to namíří rovnou k babičce. Když dojde k babiččině domu, sežere 
babičku, vleze si do jejích šatů a čeká na Karkulku. Když za chvíli Karkulka dorazí a začne klepat na 
dveře, ozve se: "Jen pojď dál Karkulko!" Karkulka poslechne a vejde do chaloupky. A hned se začne 
vyptávat: "Babičko, proč máš tak velké uši?" Vlk: "No to abych tě dobře slyšela, Karkulko!" Karkulka: "A 
babičko, proč máš tak velké ruce?" Vlk: "No to abych tě mohla dobře obejmout, Karkulko!" A Karkulka 
zase: "A babičko, proč máš tak velké oči?" Vlk už to nevydrží a zařve: " TO MÁM OD TOHO 
SVAŘOVÁNÍ !!! 

VELIKONOČNÍ PŘÍLOHA  
 

RECEPT NA VELIKONOČNÍ JIDÁŠE (pečou se 
na škaredou středu) 

co potřebujeme: 500g polohrubé mouky, 100 
g tuku, 0,3l mléka, 1kostku droždí, 1balíček 
vanilkového cukru, 2 vejce, 1 špetka soli, 1lžíce 
cukru, 1 hrst rozinek, 1hrst mandlí  

jak na to: Připravíme kvásek (200 ml vlažného 
mléka, rozdrobené droždí, lžíce cukru). Do 
mísy dáme mouku, rozehřátý tuk, cukr, žloutky 
a kvásek. Vařečkou vypracujeme vláčné těsto 
a přidáme rozinky nebo mandle. Necháme 
kynout. Vykrajujeme kousky těsta, rukou uděláme válečky a stáčíme do tvarů. Potřeme bílky a pečeme 
v troubě do růžova. Při podávání mažeme medem.  

VELIKONOCE VE SVĚTĚ 

Francie - Ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou Velikonoce, kdy 
od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty oněmí. Říká se, že odletěly do Říma, aby tam byly požehnány a 
zpátky se vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A když letí nad Francií, všechny ty dobroty - 
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vajíčka, kuřátka, zajíčci - k velké radosti dětí popadají dolů. Ty pak odpoledne vyrážejí do zahrad, 
aby tam poztrácené sladkosti posbíraly. 

Itálie - Kněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu a okolo nich 
rozmístí nádoby s jídlem. 

Irsko - Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, kdo chce 
získat velikonoční koláč, musí zatančit. 

Mexiko - V předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata 
- papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. 

Německo - V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak jejich rodiče naplní 
barevnými vajíčky a schovají doma nebo na zahradě. Ráno na velikonoční pondělí je děti vyrážejí 
hledat. 

Řecko - V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva. Účastníci se snaží házením 
svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se pronáší věta: "Christos anesti". 

 

 

 

 

 

 

TIPY NA ZDOBENÍ VAJÍČEK (zdroj: carujeme.cz) 

             

Vejce polepená papírem nebo vyzdobená kytkami 

Omotané bavlnkou – koledníkův trest       

 Vajíčka polepená lesklým papírem 
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TIPY NA VELIKONOČNÍ VÝZDOBU DOMOVA 

 

https://primanapady.cz/clanek-1885-velikonocni-zajicci-do-kvetinace-dekorace-na-svatecne-
vyzdobeny-stul-ci-okno 

 

http://www.josephkingsley.cz/blog/tvoreni-na-velikonoce-5-tipu-na-zabavne-velikonocni-
tvoreni-s-detmi/ 

 
 https://kreativnitechniky.cz/velikonocni-girlanda-vyroba-dekorace/ 

A NA ZÁVĚR SKUTEČNÁ PEKAŘSKÁ VÝZVA! 

 3D velikonoční perníčky 

Obrňte se trpělivostí, zvlášť při zdobení a slepování, ale výsledek stojí za to! Recept na těsto na 
perníčky klidně použijte váš osvědčený domácí. Formičky můžete objednat z e-shopu. Hodně štěstí při 
tvoření! 

https://www.youtube.com/watch?v=9cNgradgAbY 

 

 

 

 

Na další stránce si ještě můžete na závěr potrápit hlavy u velikonočního lustění! 
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VELIKONOČNÍ LUŠTĚNÍ 

Najdi 7 rozdílů 
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