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anglicky storm = bouře    

   
Ptáte se proč 100rm? Je 

to lehká odpovědˇ, protože časopis 
proletí celou školou jako blesk 

z čistého nebe :) 
 

 
 
 
 
 
 
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!” 
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra. 
„Ale babka jo.” 
 
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček 
hoří!” 
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. 
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!” 
 
Paní Eva se přitulí k manželovi a přede: „Miláčku, copak mi dáš letos k Vánocům?” 
„Napřesrok zlaté náušnice,” povídá muž rozvážně. „A letos dvě dírky na ně!” 
 
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí 
pomohl s vánočním úklidem.” 
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel. 
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec, „věděl jsem, že je na vás spolehnutí.” 
 
„Aničko,” vyzvídá Pepa, „kolik máme ještě peněz na Silvestra?” 
„Na jídlo máme odloženou pětistovku a na alkohol stovku!” říká s úsměvem Pepova žena. 
„Poslouchej, zlatíčko, a ty nevíš nic o tom, že přejídat se není zdravé?” 
 
Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé 
bance. Z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.” 
Druhý povídá: „Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a 
za zbytek pojedu na cestu kolem světa.” 
Třetí praví: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr.” Ostatní se 
ho ptají: „A co zbytek?” 
Finančák odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče! 

bouřka 
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Omalovánka: 
        žlutě                                        černě 
 
        zeleně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najdi 8 rozdílů a vybarvi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominik Gurka, 6.třída 
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    Bylo nebylo, kdysi dávno se v jedné rodině narodila trojčata. Nebyla to 
ledajaká trojčátka. Byla to miminka mourovaté kočky Micinky: černý Filípek, 
sněhobílá Anička a mourovaný Ukukán. V té rodině žil taky jeden hodný malý 
chlapeček, který se jmenoval Honzík. Honzík měl také starší setru, Moniku. 
Honzík měl moc rád všechna zvířátka. Hlavně teda kočičky. 
   Když se tedy narodila ta koťátka, Honzík se zaradoval: ,,Hurá!!  Budeme si 
hrát!“ A opravdu, až koťátka trochu povyrostla, Honzík si s nimi hrál každou 
volnou chvíli. Ale Monice se to vůbec nelíbilo. Jednou dopoledne, když si spolu 
zase hráli (Honzík je za hrozného mňoukání vozil po dvoře v kolečkách a křičel: 
,,Heja hej, piráti útočíí !“) už Monči došla trpělivost: ,,Honzo! Okamžitě je nech 
být!!  Nevidíš, jak se trápí?!“ A Honzík je tedy nechal být. Potom už byla Monika 
klidná, a tak odešla za svou kamarádkou Janou. 
    Po obědě si Honzík řekl: ,,Monika tady teď není, takže určitě nebude vadit, 
když si budu chvilku hrát s koťátky. Měl bych je naučit plavat, než půjdou k 
novému majiteli.“ (Doma si totiž koťátka nechat nemohli, protože už měli dvě 
kočky, Lucindu a  Felindu) A tak vzal Honzík  koťata k bazénu. Ukukán z toho 
necítil nic dobrého:,,Aničko, Filípku! Náš konec se blíží!“(samozřejmě v kočičí 
řeči) A měl pravdu. Honzík začal vysvětlovat:,,Tak, Aničko, Filípku a Ukukáne, 
máte před sebou důležitou lekci, budete  se učit plavat! Teď vás hodím všechny 
tři do vody a budete reagovat podle vašich zvířecích reflexů.“  
   A to, co řekl, také hned nato udělal. Všechny tři je s velkým skřekem naházel 
do bazénu. ,,Táák, jen se nebojte, koťátečka, to zvádnete! Já vám věřím! No šup, 
šup do vody, myslím to s vámi dobře.“ Koťátka mňaukala, ale Honzíka to 
nezastavilo. Házela zběsile všemi končetinami, ale Honzík ne a ne jim pomoci. Jen 
je naváděl:,,No ! Zaberte !! Všechno je jednou poprvé.“  
   Vtom přišla Monika, slyšela podezřele hlasité mňaukání, které se ozývalo od 
bazénu. A tak šla k bazénu. Tam uviděla Honzíka zběsile pokřikujícího na koťata. 
Vše jí bylo rázem jasné. Neváhala a skočila do bazénu. Vytáhla skoro utopená 
koťata a šla je osušit. Vyfénovala je  a nechala odpočinout.  
   Pak se vydala za Honzíkem:,,Jane ! Okamžitě mi vysvětli, co to má proboha 
znamenat !!! Vždyť se málem utopili!“ A Honza jí na to odpověděl: ,,Já jsem je jen 
chtěl naučit plavat…“  A smutný odešel do pokoje. Monča ho už raději nechala 
být, protože viděla, jak je z toho Honza špatný.  Za chvíli se stavila u něj v pokoji 
a vysvětlila mu, že s koťátky si musí hrát opatrně, aby se jim nic nestalo. 
   Za měsíc putovala všechna koťátka k Janě a její rodina se divila, že koťátka se 
nebojí vody, ba že dokonce ráda plavou. Koťátka a jejich nová rodina se navzájem 
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zbožňovaly, Honzík si už hrál s novými koťátky opatrně, a tak všechno dobře 
dopadlo. 
    No, a teď už chybí ten konec, takže: ,,Na ocasu staré kočky Šedovousky byl 
zvonec,  jak ocáskem zatřepala, tak byl konec. A z toho plyne, že pohádky je co?? 
NO KONÉÉÉC ... 

Martina Výmolová, 9. třída 
 
 
 
 
 

 
 

Tak už  zase padá z nebe  to, co nás tak zebe. 
Tak už zase padá sníh, pojedeme na saních! 
 
Budeme se koulovat, postavíme sněžný hrad. 
Až nám bude velká zima, u kamen bude prima. 

 
Lucie Koblihová,  6. třída 

 
 
 
 

 
 
 

POVÍDKA                                                                                         
JEDNOHO DNE JSEM BYL DOMA. MAMKA ZDOBILA  CUKROVÍ,  
TÁTA SE DÍVAL NA TELKU A JÁ S JUSTÍNOU  SI HRÁLI, ALE ČAS 
UTÍKAL A MAMKA ŘEKLA:  „DĚTI, ČAS DO POSTELE.“  
TAK JSEM SPAL A ZDÁLO SE MI O JEŽIŠKOVI A O MNOHA 
SKŘÍTCÍCH, ALE PŘIŠEL ZLÝ SKŘÍTEK A CHTĚL JEŽIŠKA  
UVĚZNIT. JÁ JSEM BYL SMUTNÝ A SKŘÍTCI TAKÉ A NARÁZ  
JSEM SE  PROBUDIL A KŘIČEL JSEM. PAK PŘIŠLA MAMKA  
A TAŤKA A ŘEKL JSEM JIM: „ZDÁLA SE MI NOČNÍ MŮRA.“  
A 24. PROSINCE JSEM DOSTAL DÁRKY.PAK JSEM SI UVĚDOMIL, 
 ŽE JEŽIŠEK NEBYL VE VĚZENÍ. 
  
 KONEC ROSTISLAV 
 NEŠPOR, V. třída 
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Vánoční zvonečky a srdíčka 
1) Materiál: 
• překližka (3 - 5mm) 
• lepidlo na dřevo 
• potištěný balicí papír nebo obrázky vystřižené z časopisů 
• plochý štětec  
• stužka 

2) Postup: 
• Vystřižené obrázky nalepíme lepidlem na ozdobu 
• Postupujeme z jednoho bodu, ke kterému postupně přidáváme další a další obrázky 

tak, abychom pokryli celý povrch 
• Každý obrázek po nalepení uhladíme namočenými prsty  
• Nevadí, když se lepidlo dostane i na povrch papíru 
• Po zaschnutí zprůhlední, dokonce dodá ozdobě lesk 
• Na závěr k ozdobě přidáme stužku na zavěšení 

 
 
 
 

Ozdoby z hlíny 
 
1) Co budeme potřebovat? 
• hlínu (v obchodech s výtvarnými potřebami – na obalu musí být napsáno, že tvrdne 

uschnutím) 
• vykrajovátka na cukroví (nejlépe vánoční) 
• podložku, na které budete tvořit 
• podložku, na které budou ozdoby schnout 
• stužky, háčky a vše, čím budete chtít zdobit 
• váleček na rozválení hlíny 

2) Dáme se do práce 
• Z hlíny si vyválejte placku, ne příliš tenkou (cca 4 – 5 mm), zbytek hmoty uschovejte 

v sáčku, dávejte pozor, aby do něj nešel vzduch, protože jinak by hlína vyschla 
• Poté přijde na řadu váš talent, vykrajujeme různé vánoční motivy 
• Pokud plánujete, že ozdoby později někam nalepíte, nezapomeňte udělat doprostřed 

dírku (nejlépe brčkem) 
• Až budete s prací spokojeni, dejte vytvořené ozdoby na podložku a dejte je někam 

uschnout, nemusíte je dávat na topení (cca 1 den) 
• A na úplný závěr provlékněte otvor na pověšení stužkou nebo jednoduchým háčkem 

 
Přeji vám, aby se vám vše podařilo. A hlavně, ať si užijete Vánoce! 
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Vánoce 
 

Vánoce jsou krásné svátky, má je každý rád. 
Na Vánoce se všichni těší, jsou to opravdu krásné svátky, dostávají se dárky, 

ale není to jen o dostávání dárků, ale také i o dávání vánočních dárků. 
Vánoce má každý rád, na Vánoce se jedí ryby, rybí polévky, ale také smažený 
kapr. Zdobí se stromeček, peče se cukroví. Pouštějí se lodičky a plní se zvyky. 

Zapaluje se poslední adventní svíčka. Vánoce jsou většinou ve sněhu. 
Ze sněhu se dají stavět sněhuláci. Kluci i holky se koulují. Zamrzají rybníky, 

na kterých se dá bruslit. Ale nejlepší na  
Vánocích je, že je celá rodina pohromadě. 

Eduard Kuchynka, V. třída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoce  přicházejí 
O  vánočních prázdninách  
Vánoce jsou tady a pak zase  
Silvestr se k nám hlásí.  
Náš vánoční  stromeček 
svítí  u nás v obýváku. 
U stolu v kuchyni jíme  
kapra, jak dojíme, já jdu hrát. Jasně, 
že koledy. No - a pak se to stane.  
Zazvoním na zvonek a básničky je konec. 
                     Tereza Šimčíková, V. třída 
 

Bylo vánoční ráno. 
Medvídek Pú právě vstával a venku padal sníh. Vytáhl 
předposlední sklenici včelího medu a za chvíli je slyšet jen 
mlaskání. Podívá se na kalendář a na něm je 24.12. Pú si 
vzpomene, že jsou Vánoce. 
Oblékne se a s nacpaným břichem běží pro stromek. 
Vrátí se i s dotěrnými tygrovými rolničkami. 
Nachystá stromek a začne vymýšlet dárek pro prasátko. 
Za chvíli se začnou scházet kamarádi. A než přijde Santa 
s dárky, tak si budou  
povídat. 

Krobotová Kristýna, V. třída  
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Bohatý stůl, výtečnou rybu, sváteční večeři, co nemá chybu. Hromadu 
dárků, co srdce pohladí, přátele, rodinu, jež nikdy nezradí.  
 
Hvězdička stříbrná dopadla na zem a všechno kolem nás mění se rázem. 
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní, Vánoce přišly k nám, zvoneček zazvoní. 
V okně kvetou květy z ledu, těšíme se na koledu. Krátký den a dlouhá noc, 
už je blízko do Vánoc.  
 
Lásku a zdraví, štěstí a něhu, nechť Tobě přinese vánoční sen. Přání své posílám na vločce 
sněhu, zachyť ji na dlani v ten Štědrý den.  
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Zachytit do dlaně sněhovou vločku, z kuchyně vůně od kapra po vánočku a starý zvoneček 
lehounce zašlý, balíčky svázané stříbrnou mašlí, na kamnech purpura a v ruce part Tiché 
noci, takovou pohodu přeji všem o Vánocích. Až ze třpytu stromku a ze záře svíček pastýři 
sklánět se budete u jesliček, ať Gloria tmou světa zní, do nového roku, do všech jeho dní.  

Mráz namaloval na okna bílou krajinu a vánoční čas zase přišel k nám, 
svět na sebe vzal po roce bílou peřinu a každý začal věřit pohádkám. Ať 
se Vám splní po čem srdce touží a donese to na Váš práh, přejeme také, 
ať zdravíčko slouží a žijete jako v pohádkách. 

Vesele Vánoce, pod stromečkem balík zdraví, vzácný poklad, jak se 
praví. Dobrou pohodu a pevný krok a pak šťastný nový rok. 

Oheň v krbu praská, v našich srdcích klid a láska, z oblohy se sype sníh, 
vločky tančí v závějích. 
 
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není nic, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, 
pohlazení. Nad takový dar žádný není .* Krásné Vánoce 
 
Vánoční blahopřání, plamínky svíček prozáří domek, v pokoji zavoní vánoční stromek a mísy 
plné cukroví každému sladce napoví, že nastal večer vánoční, kdy vyplní se tajné sny * 
Krásné Vánoce 

Narodil se Ježíšek     
Narodil se Ježíšek, 

koupíme mu kožíšek  

Pěkně dlouhý, chlupatý, 

aby mu byl po paty.   

 

1. Kdo nosí dětem dárky v Americe?  

 Santa Claus 
 Ježíšek 
 Golem 

2. Kdy si americké děti rozbalují dárky?  

Adéla Benadová, 6. třída 
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 23.12. 
 24.12. 
 25.12. 

3. Kdo nosí dárky u nás?  

 Ježíšek 
 Klaus 

4. Vánoce jsou svátkem:  

 křesťanským 
 evropským 
 budhistickým 

5. Dárky jsou dávány pod:  

 poličku 
 stromeček 
 okno 

6. Tradiční vánoční jídlo je:  

 guláš s knedlíky 
 kuřecí řízek a kuřecím vývarem 
 kapr s bramborovým salátem 

7. Na Vánoce se pravidelně pouštějí:  

 koledy 
 rockové balady 
 swingové písně 

8. Která z těchto písní se nepouští na Vánoce?  

 Nesem Vám noviny 
 Hříšná těla křídla motýlí 
 Tichá noc 

9. Za týden po Vánocích je:  
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 Silvestr 
 Nový rok 
 Velikonoce 

10. Dárky se jdou rozbalovat:  

 před večeří 
 po večeři 

 

O JEŽÍŠKOVI…  
 
   Vánoce jsou oslavou narození Spasitele světa Ježíše Krista. Narodil se v 
městečku Betlémě v chudobě chléva. Jako první se o dítěti dozvěděli pastýři, 
kteří v okolí pásli svá stáda. Zjevil se jim anděl, který jim pověděl o narození 
Spasitele, a oni se vydali novorozeně pozdravit. V 8. století se objevují zmínky o 
volu a oslu, kteří prý stáli u jesliček a zahřívali dítě svým dechem. Bible nepřináší 
žádný údaj o datu narození Ježíše Krista a první křesťané je neslavili. Narození 
Krista se začalo slavit až kolem roku 330 v Římě a svátek připadl na 25. prosince, 
tedy na období zimního slunovratu. V České republice si v předvečer Kristova 
narození lidé dávají pod vánočním stromečkem dárky. Tomuto dni se říká Štědrý 
den a dárky přináší "Ježíšek". Dítě Ježíš, nadělující dárky, je ztělesněním 
křesťanské lásky a připomínkou toho, že ten největší dar byl lidstvu darován 
v Betlémě. Na Štědrý den jsou hojně navštěvované půlnoční mše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A už jsme zase 
v adventním čase, 
v krásném tom období, 
kdy pod stromkem se štěstí narodí, 
již hoří první svíce 
a já si přeji ponejvíce,  
by nejen na onom věnečku, 
hlavně v našem srdéčku 
planula ta sváteční světla 
a po celý rok láska byla                                      
na zlobu metla. 

 
Petr Slezák, V. třída 
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Půjdem spolu do Betléma 
Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
A Ty, Mikši, na housličky, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
A Ty, Janku, na píšťalku, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
Začni, Kubo, na tu basu, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat.  

 

Chtíc, aby spal 
Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi, 
matka, jež ponocovala, miláčkovi, 
nynej, rozkošné děťátko, synu boží, 
nynej, nynej, nemluvňátko, světa zboží. 
Dřímej památky radostné, holubičko, 
tobě se duše raduje, o perličko, 
nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, 
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd. 
Ó lilie, ó fialko, ó růže má, 
dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má, 
labuti má, ach loutno má, slavíčku můj, 
dřímej, má lásko líbezná, synáčku můj. 
Miláčku, spi a zmlkněte, andělové, 
před Bohem se mnou klekněte, národové, 

Vánoce 
Zelenej se, jedličko, 
narovnej se maličko, 
líbíš se mi, vezmu si tě, 
budeš vonět v našem bytě, 
zelenej se, jedličko. 
Dám ti hvězdu na čelo, 
večer bude veselo, 
můžu ti to předem slíbit, 
bude se ti u nás líbit.  

Tomáš Kašík, V. třída 

Vánoce  

Měsíc sVýM srpkeM do ledu sVítí, 
Vzal koleM pasu Vodní hráz, 
z oblohy padá čaroVné kVítí, 
hladinu zlíbal chladný Mráz. 
sonáty něžností led V ústech sVírá, 
Maluje kVětiny do oken lidí, 
když V srdci zůstane jen Malá škVíra, 
tak prsty po harfě dál slídí. 
ledoVá zVonkohra raMpouchy chytí, 
tisíce hVězd rozkVetlo za noc, 
z oblohy padá krajkoVí z nití 
a Všude Voní poezie Vánoc.              Jan Hůlek, 5. třída 
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sestoupil k pravdě boží syn, na naši zem, 
přinesl spásu pokoj svůj, národům všem. 
 
 
 
Narodil se Kristus Pán 
Narodil se Kristus Pán, narodil se Kristus Pán, 
toho dne, toho, toho dne, s velkým veselím. 
Na ubohé posteli, na ubohé posteli, 
toho dne, toho, toho dne, s velkým veselím. 
Matička ho kojila, matička ho kojila, 
toho dne, toho, toho dne, s velkým veselím. 
Ach můj synu, neplač již, ach můj synu, neplač již, 
toho dne, toho, toho dne, s velkým veselím.  
Kterak nemá plakati, kterak nemá plakati, 
toho dne, toho, toho dne, s velkým veselím. 
Mám křesťany vykoupit, mám křesťany vykoupit, 
toho dne, toho, toho dne, s velkým veselím. 
Štědrej večer nastal 
Štědrej večer nastal, 
Štědrej večer nastal, koledu přichystal, koledu 
přichystal, 
Štědrej večer nastal, koledu přichystal, koledu 
přichystal. 
Panímámo, vstaňte, 
panímámo, vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám 
dejte, 
panímámo, vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám 
dejte. 
Panímáma vstala, 
panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám 
dala, 
panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám 
dala. 

 

Jak jsi krásné, Jezulátko 
Jak jsi krásné, Jezulátko, vprostřed bídy nebožátko, 
před tebou padáme, dary své skládáme. 
Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, 
s ním si můžeš hráti, libě žertovati. 
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údičky, 
já zas trošku mlíčka, by kvetla tvá líčka. 
Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají, 
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.  

 

Veselé vánoční hody 
Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, 
o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo 
děťátko, 
o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo 
děťátko. 
Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svití mu 
hvězdičky, 
ty, jenž všechen oděv dáváš, samos nahé a nic 
nemáš, děťátko, 
ty, jenž všechen oděv dáváš, samos nahé a nic 
nemáš, děťátko. 
Přišli chudí pastuškové, zpívali písničky nové, 
vítej nám, andělský králi, tebe sme sa nažádali, 
děťátko, vítej nám, andělský králi, tebe sme sa 
nažádali, děťátko. 
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  Bylo nebylo, kdysi dávno se v jedné rodině narodila trojčata. Nebyla to ledajaká 
trojčata, byla to miminka mourovaté kočky Micinky: černý Filípek, sněhobílá 
Anička, mourovatý Petřík. 
   Až na ty barvy to byla normální koťata. Hravá a přítulná. Ale nikdo nevěděl, kdo 
je tatínek kocour.  Koťata rostla a po roce si už lidé na ně zvykli. Říkalo se jim 
barevná trojčata.  
   Jednoho dne se Anička ztratila. Mladší syn rodiny Tomáš udělal plakáty 
s jejími fotkami a rozvěsil je po ulicích. Jak ten plakát lidé uviděli, tak ji hned 
začali hledat. Až na řezníka, který nenáviděl všechny kočky. Pořád říkal, že mu 
kradou maso. Kdyby nebyl tak líný a zavíral vždy za sebou dveře, tak by mu tam 
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zvířata nelezla. Zasedl si právě na ta trojčátka. Takže když se Anička ztratila, 
všichni si mysleli, že ji má řezník na svědomí.  
   Když už rodina hledala celý týden, tak si řekla, že se ho půjdou zeptat. Ale ten 
jim řekl, že nemá čas se starat o ty darebáčky -  a zavřel dveře. Rodina si řekla, 
že je to kotě Micky, a proto si mysleli, že si ji najde sama. Jenže líná Micka se 
z domova ani nehnula.  
   Znovu navštívili řezníka. Zaklepali a řekli: „Řezníku, okamžitě nám vrať to kotě, 
jinak na tebe zavoláme strážníky!“  Řezník jim odpověděl: „Co mě zase 
otravujete? Už jsem vám řekl, že kotě nemám. A jestli si chcete stěžovat, 
můžete. Nemáte žádné důkazy.“  A zase práskl dveřmi. Jelikož neměl dobrou 
pověst, tak strážníci rodině uvěřili. A řezník šel do vězení.  
   Ale později zmizel i Petřík. Tak si rodina zašla za řezníkem do vězení a zeptala 
se, kde je jeho syn. Řezník se už opravdu rozzuřil: „Proč? Chcete do vězení 
dostat i mého syna? Nic vám neřeknu a dejte mi už pokoj!“ Rodina se s tím 
smířila, že jsou asi už mrtvé. A udělala jim dva pěkné hrobečky.  
   Tomáš se asi po čtrnácti dnech šel projít a uviděl kotě podobné Aničce. Rychle 
za ním běžel. Ale jak se k němu blížil, kotě se leklo a uteklo dírou v plotě do 
starého domu. Tomáš se tam šel podívat a uviděl Petříka, Aničku a nějakého 
černobílého kocoura. A už se všechno vysvětlilo.  Koťátka se toulala a najednou 
našla svého tatínka. A rodině a řezníkovi pěkně zavařila. Tomáš je dovedl do 
vesnice za Mickou. Micka je hned poznala i s kocourem. Rodina se šla do vězení 
omluvit řezníkovi. Všechno se vrátilo do normálu.  
   A co z toho plyne za ponaučení? Přece, že nemáme obviňovat někoho, když 
nevíme jistě, že to udělal.  A měli bychom se k lidem umět chovat, i když nám 
nejsou zrovna sympatičtí  :)             
KONEC 

Petr Hubáček, 9. třída 

      
                               
 
Po roce tu máme opět Vánoce a já vám s radostí oznamuji, že zde najdete 
výborný vánoční recept, který s pomocí dospělého hravě zvládnete   
 

Skořicové cukroví s oříšky  
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Potřebujete:  
- 10 dkg hladké mouky 
- 10 dkg moučkového cukru 
- 10 dkg vlašských ořechů 
- 4 lžičky skořice 
- 1 vejce 
- 10 dkg Hery 
- 2 lžičky citr. šťávy 
- oříšky na posypání 
- hladká mouka na podsypávání těsta 

   Ze žloutku a ostatních surovin zpracujete těsto, které si dáte ztuhnout na dvě 
hodinky do lednice. Cukroví můžete dělat klidně až druhý den. 
Ztuhlé těsto si vyválíte na tloušťku asi 3 mm a vykrojíte si požadované tvary. 
Položíte na pečicí papír, pomažete bílkem a posypete oříšky. Pečte v předehřáté 
troubě na 180-190 st. 

Přeji dobrou chuť :)  Martina  Výmolová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoce                   
 
 

My sedíme u večeře,                
Santa zvoní zvonečkem. 
Už se z toho klepou dveře, 
dárky jsou pod stromečkem.                      
 Iveta Vrbovská, 6. třída 
 

 
Vánoce přicházejí 

Vánoce jsou tady. Máma doma peče cukroví, už 
to tady krásně voní. Táta chystá stromeček a  
brácha něco kutí. Já jsem šel na ryby a chytil 
jsem kapra. Máma ho už peče a už se těšíme.  

David Zachara, V. třída 
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CHRISTMAS 
C for candle on the Christmas tree, 

H for holly in our house, 

R for reindeer for Santa Claus, 

I for ice cream, on the festive tables, 

S for snow is falling as the bubbles, 

Vánoce 
Z oblohy se sypou hvězdičky.  

Slyšet jsou koledy z dáli. 
Zvěstuje anděl maličký. 

Ať splní se vše, 
co k Vánocům jste si přáli. 

Zachytit do dlaně sněhovou vločku, 
z kuchyně vůně od kapra po vánočku 

a starý zvoneček lehounce zašlý, 
balíčky svázané stříbrnou mašlí, 

na kamnech purpura a v ruce part Tiché noci. 

David Redek, V. třída 

               VÁNOCE 
O Vánocích máme doma na talíři kapra. 
Vždycky dobrý, vždycky skvělý. Máma ho má ráda. 
Vánoční stromek svítí krásně, 
dárečky pod ním vyjímají se krásně.          

Dana Tučková, V. třída 
 



 - 17 - 

T for tree with lots of presents, 

M for magic love around us, 

A for angles in the heaven, 

S for stars, there are, I think, seven. 
žáci 5.třídy 

 

SUDOKU 
 

  1 8 2   4 5 9 6 
 6   7 1 5 3   8 

5 3 4 9   8 2 1 7 
6   1 8 4 2 9   3 
4   3   5 9 7 6 2 
9 2   3   6 1 8 4 
  9 6 4   1 8 7   
1 4   5 8 7     9 
8 5 7 6 9     2 1 
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Střelci 
Jak jistě víte, tohoto podzimku se věci trochu 
komplikují. Týká-li se vás to či nikoliv, 
nemůžeme podle obecného znamení Střelce 
určit. Víme však, že až do Ježíška pojedete na 
plné obrátky, což vám poskytne určité zadostiučinění, sebedůvěru a optimismus do příštího 
roku. Můžeme vám také říci pár slov o nejbližším roce, vašimi narozeninami počínaje. Pokud 
jste se narodili v listopadu či začátkem prosince, čeká vás intenzivní rok profesní stability a 
citového naplnění. Pokud jste se narodili okolo 10. až 20. prosince, váš rok 2009 bude 
nesmírně rušný, s množstvím překvapení a improvizace. Letos v prosinci se jediný odpočinek 
vyskytne až po 27. prosinci. Po celý měsíc se snažte vyhýbat se rizikům a podezřelým 
situacím. 
Berani 
Jestliže Střelci v prosinci lapají po dechu, Beranům se vede poměrně rozumně. Množství 
filozofických úvah a prohlížení si života vás vede k aktivnímu prožívání přítomnosti. Z 
problémů, které se kolem vás míhají, si nic neděláte. Nečekáte, až vás někdo vyzve z 
příležitostí si vzít užitek, příležitosti se blíží k vašim dveřím tak jako tak. Konec měsíce vás 
upozorní na napjatou situaci v práci, jinými slovy, bude vás po novém roce čekat hodně 
činností. Snažte se proto vytvořit si v prosinci co možná dost hezkých chvil a potěšení. 
Býci 
Prosincové dění jde velmi úspěšně mimo vás, což je vaše velké štěstí. Ke konci měsíce se 
dokonce trochu probudíte a začněte se zajímat, zda na vás nečeká za rohem nějaké štěstí. 
Veškerá rozhodnutí, která kolem svátků v nového roku učiníte, se ukážou jako správná, silná 
a šťastná. Zejména pokud jste narození před půlkou měsíce, ukáže se pro vás letošní prosinec 
jako výjimečně příjemný. A to i pokud byste si blízkou budoucností nebyli příliš jistí. 
Blíženci 
Jestliže byl pro vás listopad dosti namáhavý, v prosinci se vaše organizační a nervová 
soustava může dostat na pokraj vašich možností. Proto budete potřebovat fungující citové a 
domácí zázemí. Dny okolo 6. prosince budete dělat zkušenost s improvizací tváří v tvář 
drobným výpadkům. Okolo 12. prosince lze očekávat překvapivé novinky, vyžadující po vás 
okamžité reakce. Uleví si vám v posledních dnech měsíce, kdy spatříte výhled na šťastnější 
měsíce. Za rok touhle dobou na tom budete o poznání klidněji. 
Raci 
Po většinu měsíce se budete zdržovat v poměrně nenáročném rozpoložení. A to i navzdory 
situacím, které budou mezitím řešit lidé kolem vás. Poslední prosincové dny vám naznačí, že 
pracovní tempo po Novém ruce bude intenzivní. Intenzivní neintenzivní, víte dobře, že máte 
dobře postavené základy. A není moc, která by vám vaše dosavadní úspěchy zpochybnila. I 
tak se ale nevystavujte zbytečným rizikům, nedělejte nic, co by mohlo vést k nedorozuměním 
nebo stresu vašich bližních. 

 5 2   4 6   9   
  1   7 9     4   
4   3   2   7   6 
5   7 6   9   1   
  4   5   2 8   7 
2   1   7   9   5 
  3   9   7 6 2   
9 7             1 
8 2       1   7   
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Lvi 
Lvi na tom letos v prosinci budou nečekaně dobře. Nikdo vás k ničemu nenutí, nic se vám 
neplete do cesty, jenom musíte tančit v poměrně rychlém tempu. Vyskočit z rozjetého vlaku 
nelze. Dbejte na detaily, poslouchejte svou intuici. Pokud jste narození okolo 1. až 7. srpna, 
můžete na počátku měsíce dělat rozhodné a úspěšné kroky. Od ledna vás bude čekat nová 
užitečná lekce: umět se dělit o sebe a o váš čas. Už nyní se na to můžete vnitřně připravovat. 
Ne nadarmo se říká, že připraveným štěstí přeje. 
Panny 
To není jednoduchý měsíc, co zrovna nadešel. Ale když už jsme se dostali až sem přes tolik 
překážek a složitostí, tak už nás nějaký prosinec nedostane. V prvním týdnu měsíce vám vaše 
profese přinese několik příjemných kontaktů a situací. Na stranu druhou vám doporučujeme 
nastavit si prosincový diář co možná volně, nic neplánujte na doraz, protože se organizační 
okolnosti beztak budou neustále měnit. Určitě si odpusťte přestavby počítače, pokud musíte 
dávat auto do servisu, první týden se na to hodí více než týdny zbývající. 
Váhy 
Prosinec po vás bude vyžadovat řadu společenských povinností, na stranu druhou budete 
překypovat elánem, a tak váš výskyt tam či onde vás nepřipraví o schopnost se vším si 
poradit. Výtečné bude období svátků a konec roku. Užijte si to, poněvadž v lednu bude opět 
všechno jinak. Větší pracovní nasazení a na druhé straně potěšení z přátelství a nových plánů. 
Okolo 11. prosince se vyhýbejte konfrontačním situacím, kdo má na ně mít nervy. Okolo 13. 
prosince se zase nenechejte znejistit tím, že všechno půjde pomaleji, než by mělo. 
Štíři 
Prosinec se bude dít poměrně neutrálně pro vás. Žádná překvapení, žádné reklamace na vaši 
adresu. Pokud jste narození v půlce listopadu, sáhnete si začátkem prosince na hodně hezké 
pocity lásky. Toužíte-li po novém setkání, přelom listopadu a prosince vám má co nabídnout. 
Buďte pozorní vůči detailům, nenechejte se vyprovokovat do situací, abyste o lidech, které 
dobře neznáte, pronášeli nepatřičné výroky. Jste-li přátelé sportu, v okolí desátého se na něj 
dívejte raději v televizi 
Kozoroh 
Neděje se vám nic, kvůli čemu byste si museli stěžovat. Máte o čem přemýšlet, máte se s kým 
potkávat. Poměrně silné období. Lidé kolem vás mají oči navrch hlavy z toho, jak je nervový 
tlak vyčerpává. Jak to děláte, že se vás samotných nervózní prosincové okolnosti netýkají? 
Nezdráhejte se nabídnout své pochopení a svou pozornost těm, kdo je budou potřebovat. 
Riskantní operace jsou něčím, na čem v prosinci nemůžete vydělat. Jste-li narození okolo 21. 
prosince, jistě se zájmem sledujete, co všechno se kolem vás mění. 
Vodnář 
Poměrně rušný prosinec si na vás nepřijde. Jste plní aktivity, děláte věci rychle a správně. 
Tato podpora se v závěru měsíce někam ztratí, ale v lednu nebudete potřebovat nikam 
spěchat. Jste-li přátelé citového života, zejména konec měsíce vám může nabídnout řadu 
okouzlujících situací. Dostaví se však jen tehdy, pokud budete ochotní sedět jinde než doma. 
Celý prosinec budete přemýšlet o přesahu vašich aktivit do zahraničí. Můžeme vás v tomto 
směru povzbudit. Příští rok se vaše možnosti týkající se ciziny mohou zhmotnit a zúročit. 
Ryby 
Drahé rybky, letošní rok vám mnohé dal a kupodivu nic nevzal. Prosinec může od této 
bohulibé tendence uhnout někam, kam byste neradi. Pokud bude nutné, abyste si přiznali, že 
došlo vaším přičiněním k nějakým chybám, neřešte s tím související ztráty či nepříjemné 
pocity ega. Mějte před očima váš dlouhodobý cíl. Mějte na paměti, že bez nových začátků a 
sloní trpělivosti nespatřilo ještě nikdy nic světlo světa. Vřele vám doporučujeme, neřídit po 
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probdělých nocích, neexperimentovat s počítačem. Rozvíjejte své krásné vlastnosti, čistěte si 
srdce od toho, co tam nepatří. 
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Andrea Veselá, 6. třída 

  

Drahomír Dlabaja 

Kráká to 
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