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                                     MIKULÁŠ  
 
Ve středu měli Mikuláš, čerti a andělé v naší škole napilno, aby stihli rozdat 
dárečky ,,našim dárečkům“. Vše vyšlo bezvadně - andělé se ,,andělsky“ usmívali, 
čertům (a samozřejmě čerticím) to ,,po čertech“ slušelo a Mikuláš to všechno s 
přehledem řídil. Nakonec to dopadlo jako každoročně, hodní byli odměněni po 
zásluze, hříšníci slíbili polepšení a peklo opět ostrouhalo. Připravený program ve škole 
i v tělocvičně se moc líbil a užili si ho všichni společně. 

                                                                                    Tereza Volfová, Tereza Netková 



                                          KRAMPUS 
 
A abychom měli srovnání, jak ti naši čerti byli v podstatě roztomilí, přinášíme Vám 
něco o těch opravdu hrůzostrašných. Každý z nás už je určitě viděl, když ne naživo, tak 
alespoň na obrázku, ale odkud se vlastně ti ,,Krampusáci“ vzali? 

 
Krampus je Alpské strašidlo, které se objevuje především okolo Adventu. Je to 

starověká tradice, která 

vznikla v rakouských 

Alpách, odkud se postupně 

rozšíř i la  do ce lého 

Rakouska a postupně i do 

okolních států – Německa, 

Slovinska, Maďarska, 

severní Itálie a Chorvatska. 

Jméno Krampus vzniklo 

z rakouského KRAMPAS – 

něco neživého. 

V období inkvizice byla tato tradice zakázána pod hrozbou trestu smrti. 

V mnoha  alpských vesničkách a městech jsou dodnes pořádány takzvané Krampuslafy 

- průvody krampusů a jejich skupin, 

které mezi sebou soutěží o nejlépe 

vyřezanou masku, udělaný kostým i 

celkový projev celé skupiny. Každá 

skupina je něčím zajímavá, jsou 

doprovázeny projížďkami na 

pekelných vozech, lesními lidmi, 

různými strašidly,  rachotem 

kravských zvonů, řetězů, hlasitou 

hudbou, kouřem a dýmem. 

Každá maska je vlastně takové malé 

umělecké dílo. Jsou ručně vyřezávané z lipového nebo borového dřeva a ručně 

malované. Na každé masce jsou přidělané pravé rohy, které jsou používány především 

z muflonů, beranů, kamzíků a koz. Kožichy jsou šity z pravé kůže horských koz nebo 

ovcí, jsou dělané jako kombinézy, dvoudílné obleky a v posledních letech je hodně 

oblíbená lisovaná – tvarovaná kůže.  

Každý Krampus by měl mít kolem pasu připevněný kravský zvon, který by měl viset 

skoro až ke kolenům, měl by mít kravský ocas, vrbové proutí na šlehání, někdy i řetěz. 

Na zádech by měl mít nůši, do 

které dával podle pověsti zlobivé 

děti. 

Hlasité zvonění kravských zvonů 

mělo zahánět zlé lidi. 
Svátek Krampusů je 5. prosince, 
ale po horských vesničkách a 
městech chodí většinou od 
listopadu až do ledna. 
 
             Štěpán Brůžek, Tomáš Král 
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                                ZDRAVÁ PĚTKA 
 
V prvním prosincovém týdnu se na naší škole uskutečnil již tradiční projekt 
Zdravá pětka. Proběhl napříč celou školou. Mladší žáci se seznamovali s 
pravidly zdravého stravování, poznávali ovoce, hráli hry. Pro nás starší již kromě 
teorie byla připravena i praxe –  příprava zdravých pokrmů. Byli jsme rozděleni 
do skupin, každá skupina připravovala jiný pokrm. Jídelníček byl takovýto: 
 
1. Thajská čočková polévka 
2. Domácí pizza 
3. Pečené jablko 
4. Nápoj lásky 
 
Původně jsme trochu pochybovali, jak nám to vše bude chutnat, ale nakonec 
jsme byli mile překvapeni a skutečně jsme si pochutnali. 
Určitě můžeme říci za všechny, že nás příprava zdravých pokrmů bavila a celý 
program jsme si skvěle užili. 
 
                                                                              Marie Jeništová, Tereza Vášková 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

RECEPTY 

Thajská polévka z červené čočky: 

Ingredience: 

1 malá cibule, 2 větší mrkve, 1 lžíce olivového oleje, 

lžička mletého koriandru, lžička mletého kmínu, 200 

g červené čočky, 500 ml  zeleninového vývaru, 1/2 

lžičky soli, 200 ml kokosového mléka, petrželka 

kudrnka 

Postup: 

Očištěnou cibuli nakrájíme nadrobno, mrkev 

nastrouháme nahrubo. Na lžíci olivového oleje 

osmahneme cibuli doměkka, pak přidáme koření a 

asi půl minuty smažíme za stálého míchání. Přidáme mrkev a čočku a krátce 

orestujeme. Zalijeme vývarem a vodou, přidáme sůl a vaříme pod pokličkou asi 10-15 

minut, až mrkev změkne. Do polévky přidáme kokosové mléko a podle chuti 

okořeníme. Ozdobíme lístky čerstvého koriandru. 

 

Domácí pizza: 

Ingredience: 

200 g pomazánkového másla, 200 g polohrubé mouky, sůl, 190 g Albert rajčatová pasta 
v plechovce, 150 g kvalitní šunky, 150 g eidamu vcelku, zelenina (cuketa, červená 
paprika) provensálské koření 

 
Postup: 
 Těsto připravíte smícháním kelímku pomazánkového másla a stejného množství 

mouky a lehce osolíme. Plech vyložte pečícím papírem a na něj rozválejte ( nebo  prsty 

rozprostřete) těsto. Potřete rajčatovou pastou a posypte provensálským kořením. 

Navrch ozdobte kousky šunky a nadrobno nakrájené zeleniny. Lehce dosolte. Troubu 

předehřejte, plech vložte do trouby a pečte na 180°C  asi 30 minut. Po 20 minutách 

přisypte nastrouhaný eidam. Troubu hlídejte a kdyby se pizza připalovala, přikryjte 

alobalem a stáhněte teplotu na 160°C. Hotovou vytáhněte a nechte lehce vychladnout, 

rajčatové pyré je po vytažení z trouby vařící !      

 

Pečená jablka s dipem: 
 
Ingredience: 4 velká „moučná“ jablka, 250 g polotučného tvarohu, 3 lžíce medu anebo 
rozinek, lžička mleté skořice, lžíce másla, hrst vlašských ořechů nebo mandlí 
 

Postup: 
Omytá jablka rozkrojíme od stopky k „ bubáku“ a opatrně vykrojíme jadřince. Na 
vrchol každého jablka ukrojíme oříšek másla a lehce posypeme skořicí. Pekáč / plech 
vysteleme pečícím papírem a pečeme v předehřáté troubě asi 15 minut při teplotě 180 °
C. Hotová jablka vyjmeme z trouby a dáme na talířky lehce vychladnout. 
 
Mezitím si připravíme dip. V míse vymícháme tvaroh s medem a rozinkami. Ozdobíme 
vlahá jablka dipem a zasypeme nadrobno nakrájenými ořechy nebo mandlemi. 

 



                         
                              
                             ADVENTNÍ KALENDÁŘ JINAK    

V naší třídě jsme se rozhodli vytvořit si adventní kalendář s různými úkoly. Zezačátku 
jsme si vymýšleli úkoly sami, ale pak nám začala pomáhat i paní učitelka. Například 
jsme měli mít ve dvojicích svázané nohy, holky měly přijít v oblečení jako kluci a 

obráceně a nebo jsme si měli 
vymyslet originální pozdrav na 
začátek hodiny. Úkoly se nám moc 
líbily.   Za  6. třídu      Zuzka Roušarová 
V 7. třídě jsme měli některé úkoly 
podobné jako šesťáci, některé jsme 
měli jiné, např. jsme se jeden den 
učili jako prvňáci, místo zvonění 
jsme zpívali vánoční koledy, přinesli 
jsme ozdoby na stromeček, natáčeli 
jsme videa, jak holky vidí kluky a 
naopak. Také jsme společně 
posvačili s paní učitelkou. Určitě 
nám tyto zábavné úkoly pomohly 
ukrátit čas do Vánoc. 

                                                                                       Natálie Jelínková, Alena Zavadilová 



                                         VÁNOČNÍ KONCERT 

V pátek 14. prosince se v sokolovně uskutečnil vánoční koncert všech školních 

pěveckých sborů, dopoledne pro školu, navečer pro veřejnost. Pěvecké sbory Žluťásci, 

Prosečánek i Červánek předvedly svá pásma s doprovodem různých hudebních 

nástrojů. Zajímavou novinkou bylo také vystoupení dětí z tanečního oboru ZUŠ, které 

v Proseči nacvičují pod vedením p. uč. Lepori-Paličkové. Díky všem, kteří se  

jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění této akce, měli posluchači v zcela zaplněné 

sokolovně  mimořádný hudební  i estetický zážitek.                                     redakce 

  

 

 

 



                                        PARDUBICKÉ STŘÍPKY    

                                                  Náhodný zachránce 

Jednoho dne k nám měla přijet teta Eliška s dcerou Luckou. Najednou 

slyšíme: „Už jsme tady!“ Mamka běžela po schodech dolů otevřít. Tetě říkáme 

Iška, ale jí to nevadí.  

Iška přivezla plno věcí po Lucce, tak jsme si je společně s Luckou vzaly 

nahoru do mého pokoje. Udělaly jsme si módní přehlídku.  

Čas tak rychle uplynul a teta s Luckou musely jet zase domů. Mamka je 

přemlouvala, aby přespaly, ale teta povídá: „Ne, ne, děkujeme musíme jet domů, 

je tam plno práce a Eliška se má ještě učit.“ Teta nastartovala a už jely.  

Cestou domů se stavily v obchodu. Nakoupily, co bylo potřeba, a 

pokračovaly dál. Eliška přidala plyn, jenže před ní cestoval nějaký starý děda a jel 

velice pomalu. Teta se ho pokoušela předjet, ale marně. Vždy se objevilo naproti 

nějaké auto. Když pak jeli do mírného dlouhého kopce, vůbec neviděla, jestli 

něco jede proti ní. Rozhodla se, že ho prostě předjede. Lucka na mamku spustila: 

„Ani se o to nepokoušej!“ Ale ta jí na to jen odpověděla: „Prostě ho předjedu, už 

na to nemám nervy,“ a přidala plyn a začala ho předjíždět. Jenže zrovna v té chvíli 

se v protisměru objevilo menší osobní auto. Teta začala „vyšilovat“, avšak na 

přemýšlení bylo již pozdě… Auto, které jelo v protisměru, do nich narazilo.  

Mezitím kolem projelo několik vozidel, ale žádné nezastavilo. Až po 

chvilce projížděl okolo nějaký člověk a ten zastavil. Byl to vysoký pán, představil 

se jako Honza. Když přiběhl k našemu  autu, ptá se: „Jste v pořádku?“ Lucka  jen 

vyděšeně odpoví: „Prosím, zavolejte sanitku, mamka je celá od krve!“ Honza jen 

kývl hlavou: „Dobře, dobře. Už volám.“ Když hovor ukončil, spěchal se podívat 

k druhému autu, jestli jsou v pořádku. Těm se téměř nic nestalo, jen byli 

zaklíněni v autě a nemohli se dostat ven. I oni volali záchranku. Nedočkavě 

čekali na záchranku, jenže sanitka stále nikde. Pak se pan Honza rozhodl. Lucku 

i Elišku odveze do nemocnice sám.  

Za několik minut dorazili do nemocnice. Následovala různá vyšetření a 

pak již  Lucka jen čekala, zda jí řeknou, jak na tom její mamka je. Po dlouhé 

době přišel pan doktor Hrdlička a řekl jí: „Tvoje maminka se již cítí dobře, má 

jen pár drobných zlomenin a lehký otřes mozku. Eliška se zaradovala a  panu 

doktorovi odpověděla: „To jsem velmi ráda, měla jsem strach, že to bude horší“.  

O dva měsíce později už byla teta Eliška v pořádku, ale řídit auto se už 

neodvážila. Nejsmutnější na tom všem je, že pan Honza byl až několikátý 

v pořadí, kdo zastavil.                                                          

                                                                          Veronika Marková, 7. ročník 
 

 

                                              

                                 Psi ze skládky 

 
Jednou jsem šla ven a tu jsem slyšela něco zakňučet. Ohlédla jsem se a 

poslouchala, odkud ty zvuky vycházejí. Když jsem popošla doprava, hned jsem 
slyšela ony skřípavé zvuky poněkud lépe, ale stále jsem nemohla přijít na to, 
odkud vycházejí. Bylo to jen  kousek místní skládky. Obávala jsem se, že tam 
uvízlo nějaké roztomilé stvoření. Pomalu jsem se přibližovala k tomu zvuku a ten  
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mě dovedl opravdu až na skládku.  
Před ní stála malá lavička. Zlehka jsem se na ni posadila a přemýšlela 

jsem, co budu dělat dál. Vedle lavičky se nacházel  takový vysoký smrk. Vstala 
jsem z lavičky a popošla jsem až k němu. Tu  z ničeho nic za mnou něco 
proběhlo. Nevěděla jsem, co to bylo, ale vylekala jsem se, a  tak jsem raději utíkala 
domů. Když jsem doma vše řekla, rodiče to jen  rozzlobilo a zakázali mi tam 
chodit. 

Já jsem ale neposlechla a další den jsem se tam vydala znovu, ale s 
nějakými pamlsky. Tušila jsem, že by to mohl být nějaký opuštěný pes. Zkrátka 
jsem ho chtěla nějak nalákat.  

Když jsem dorazila na místo, opravdu seděl uprostřed skládky menší pes. 
Pomalu jsem se k němu přibližovala. Nejdříve se mě bál, ale pak si dodal odvahy 
a jeden pamlsek si přeci jen vzal.  

Nastal poslední den před prázdninami a maminka mi radostně oznámila, 
že jedem do Bulharska.  

O čtrnáct dní později…  
Myslím si, že tam pes již nebude, ale tajně jsem doufala, že ano. Když jsem 

přišla ke skládce, pes tam ležel a vedle něj ještě jeden. V kapse jsem měla opět 
připravené pamlsky, a tak jsem se  pomalu blížila k oběma psům. Báli se, ale 
nakonec si pamlsek vzali. Po týdnu si již na mou přítomnost zvykli, a hlavně 
čekali, co jim zase přinesu. Postupně jsme se spřátelili. 

Jednoho dne jsem se konečně rozhodla. Koupím vodítka a psy vezmu 
k veterináři. Po 
škole jsem spěchala ke skládce. Vzala jsem oba psy na vodítko a šla s nimi k 
veterináři. Ten mi řekl, že jsou naprosto v pohodě, a také je  odblešil a odčervil. 

Cestou domů jsem přemýšlela, jak přemluvit rodiče, abychom si psy 
nechali. Když jsem mamince vyprávěla, jaký k nim mám vztah, maminka  brzy 
souhlasila. Horší to bylo s tatínkem. Ten zásadně psy odmítal. Ale tak dlouho 
jsem ho přemlouvala, slibovala a prosila, až i on ustoupil. 

O tři roky později…  
Máme doma dva psy Bleka a Fleka. Šťastnější psy jsem ještě nikdy 

neviděla.                                                                       
                                                                            Olívie Nevolová, 7. ročník 
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                                         CESTOMÁNIE                                                        

Už z dálky se line vůně svařáku a cukroví, veselé koledy hrají na plné pecky a z tisíců vánočních 
světýlek vám až oči přecházejí. Nebuďte o adventu doma a vyrazte na některé z míst, které se 
pyšní úžasnou vánoční atmosférou! Pohodový advent si nemusíte vychutnávat jenom doma u 
krbu. Pokud jste cestovatelé tělem i duší, určitě se vydejte do půvabných měst v Evropě, v nichž 
vás dostane podmanivá vánoční atmosféra. Na návštěvníky zde čekají krásně nasvícené domy a 
ulice, veselé adventní trhy a pokaždé i něco navíc. 

Belgické Brugy připomínají opravdu 

dobře propracované filmové kulisy. Za 

jejich úžasnou malebností paradoxně stojí 

úpadek, kterému čelily ve středověku. 

Právě díky němu si totiž zachovaly svůj 

půvabný středověký ráz. Brugy nikdy 

nejsou tak krásné jako v prosinci, kdy z 

nich světelná vánoční výzdoba udělá 

město jako z pohádky. 

 

Na samém severu Finska, v Laponsku, se nachází Rovaniemi, což je jen tak 

mimochodem nejrozsáhlejší město Evropy. Za toto málo známé prvenství vděčí 

r o z s á h l ý m 

lesům, které k 

němu náleží. 

Zamrzlá krajina 

Rovaniemi toho 

může nabídnout 

opravdu hodně. 

V ě t š i n a 

návštěvníků ale 

j e d n o z n a č n ě 

míří do vesničky 

Santa Clause, 

kterou také 

prochází severní 

polární kruh. Přes záplavy turistů a ne úplně nejlevnější atrakce, jako je jízda se psím 

nebo sobím spřežením, má toto místo své kouzlo, samozřejmě hlavně pro děti. 

 

Hlavní město Estonska Talin patří stejně jako mnohá další krásná místa baltských 

zemí k těm nedoceněným. 

Historické Staré město 

obklopené hradbami, jež 

skoro brázdí zamrzlé 

moře, má půvabné 

adventní trhy plné 

místního pleteného zboží 

a dalších tradičních 

výrobků.  

Navíc je toto město 

sympatické nízkými 

cenami. 
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Pokud se každý rok obligátně vydáváte do Vídně, známého města Vánoc, zkuste se 

letos na rakouské mapě posunout západněji, a dostanete se do Salzburgu. Skalisky 

obklopené horské městečko, nad nimž ční dominantní pevnost, má kouzelné vánoční 

trhy se stejně dobrým punčem jako Vídeň, avšak s mnohem komornější, a možná i 

podmanivější atmosférou.         

Impozantní moskevská vánoční výzdoba ohromí i ty,  kteří jsou jinak spíše zastánci 

minimalismu.  

Pokud si totiž někdy chcete dopřát 

trochu kýče, tak právě na Vánoce! 

Rudé náměstí  se v prosinci zaplní 

vánočními stánky, zlatými kolotoči a 

také rozsáhlým kluzištěm.  

Památky jako chrám Vasila Blaženého 

nebo Kreml, které náměstí lemují, 

svátečního ducha ještě několikrát 

podtrhnou.    

      

Poslední uvedené vánoční místo pro Vás asi nebude znamenat žádnou novinku, přesto 

v tomto článku nesmí chybět -  a sice nádherná adventní Praha. O její úchvatné vánoční 

atmosféře doslova básní i světová média. A my a nimi samozřejmě souhlasíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať již tedy strávíte advent kdekoliv, přejeme 

Vám, ať se Vám vydaří na 100%. 

                                                                                Lada Zindulková, Nina Sodomková 
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                           DIVADÉLKO PRO ŠKOLY 

Ve čtvrtek 13. 12. jsme absolvovali divadelní představení, aniž bychom museli někam 

jezdit. Tentokrát  přijelo divadlo za námi - a sice herci  z Divadélka pro školy z Hradce 

Králové. Pro děti z MŠ a pro žáky 1. stupně si připravili  hru Poklad kapitána Baltazara, 

žáci 2. stupně si mohli rozšířit vědomosti o autory a díla období romantismu. Obě 

představení probíhala velmi zábavnou a 

zajímavou formou, jen jsme si někdy nebyli 

úplně jisti, jestli jsme právě v roli diváka 

nebo  herce, obojí se totiž dost často 

prolínalo. Každopádně jsme se skvěle bavili 

a určitě jsme se i něco nového dozvěděli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

V pondělí 17. 12. 2018 se 6. třída zúčastnila vánoční výstavy v Litomyšli. Viděli jsme tam 

různě naaranžované rostliny, také různá  zvířata a nebo jsme se tam mohli vyfotit s 

různými doplňky. Byly tam samozřejmě i věci k zakoupení nebo k vyrobení. Pokud  

jsme si nic vyrobit nechtěli, tak jsme si mohli vyluštit vánoční kvíz s pohádkami. 

Odměna nás neminula, jelikož se místnost jmenovala „Tři oříšky pro Popelku“, tak 

nám za vyluštěný kvíz dali vlašský ořech. 

Všechny vystavené věci byly moc krásné a 

my jsme si to moc užili.  

 Zuzana Roušarová, Karolína Kynclová   

 

                                                                     

                              



                                        KOLEDA 

Koledu ,,Jak jsi krásné“ všichni známe. Šesťáci při RKD vymýšleli další sloky, co vše 

by Ježíškovi donesli, tak si můžete novou verzi zkusit zazpívat. 

 
Já ti nesu zdraví, štěstí, k tomu ještě krásné dětství. 
My tě budem chválit, na věky velebit. 
  
Já ti nesu kobereček, aby tě neštípl mraveneček, 
buď hodný a spokojený, měj se Ježíšku a užij si svátky. 
 
Přejeme Ti krásné svátky, k tomu ještě pěkné dárky, 
Hodně cukroví, stromeček nazdobený. 
 
Já ti nesu teplý čajík, by ses mohĺ dobře napít. 
Je pěkně červenej - a taky ovocnej. 
 
Já ti nesu jídlíčko, abys měl plné bříško. 
Já ti nesu marcipán, abys byl velký pán. 
 
Já ti nesu ponožtičky, šedé jako malé myšky. 
Máš tu i stromeček, velký jak domeček. 
 
Já ti nesu stojáneček, aby sis měl kam dát stromeček. 
Budeš tam mít hodně dárků, dostaneš jich plnou várku. 
 
Já ti nesu stromeček, abys měl přístřešek. 
Já zase dvě kozičky, aby byly slovní hříčky. 
 

A kromě slok koledy jsme se ještě zabývali tím, jak by asi vypadala  v 
dnešní době SMS o Ježíškově narození: 
 
 
Josef: Ahoj, Tři králové, narodil se Ježíšek, přijďte na oslavu mého syna. Bude 
určitě spokojený a já taky. 
PS: Přijďte, a nezapomeňte na dary! 
 
Josef: Hej, ty Balťo a vy dva další, narodil se nám Ježíšek, doufám, že dorazíte. 
Mařenka už snad bude v pohodě, tak to hezky oslavíme. A vezměte kadidlo! 
 
Díky za info, ale metro se zpozdilo a tak dorazíme dýl.                                                                      
KMB 
                                                                                  
                                        Mgr. Lenka Tomášková 
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         VÁNOČNÍ  PROJEKT aneb VÁNOCE 6 x JINAK 

Ve středu 19. prosince  si žáci 5. třídy připravili pro své mladší spolužáky vánoční 

projekt. Jejich cílem bylo přiblížit nám oslavu Vánoc v jiných zemích, nejen v  těch 

tradičních, ale i tam, kde se slaví Vánoce jiným způsobem. Měli jsme tak možnost 

zavítat do Finska, okusit pravou ,,ruskou“ zimu, se Santou si prolézt komínem v 

Americe, zatančit si pod australskými palmami,  v Mexiku si zazpívat a vyrobit piňatu. 

V Japonsku jsme si zacvičili tradiční rozcvičku. Každopádně jsme se dozvěděli mnoho 

nového a navíc jsme se bezvadně pobavili. Všem žákům 5. třídy a paní učitelce patří 

naše pochvala a díky.                                                                                      redakce 

 

 

 

 



                                 RETRO VÁNOCE 

 

Už jsme si zvykli, že v dnešní době je moderní retro. To, co naše babičky a maminky 
vyhazovaly, protože to považovaly za nemoderní a zastaralé, to my teď mnohdy pracně 
sháníme a často i draze platíme. Ale jaké byly retro Vánoce? 

Jak vypadaly takové typické socialistické Vánoce? Nebylo k sehnání základní 

pečivo, veky na chlebíčky, rohlíky na jednohubky a pivo. Kdo měl dědu hajného, 

sehnal hezký stromeček, kdo neměl, získal jen stromeček vypelichaný. 

Nebyly prskavky, ozdoby, řetězy ani 

svíčky na stromeček, na druhou stranu 

byli kapři a brambory, hlavní součást 

vánočního bramborového salátu. Dělníci 

a rolníci dostávali od ROH ( revolučního 

odborového hnutí) takzvanou kolekci 

neboli velkou krabici figurek z nedobře 

chutnající čokolády 

Samotný Štědrý den se od toho 

současného zase tolik nelišil.  

Rodina pospávala u televizoru, z něhož 

hřímali strašidelnými hlasy vodníci, čerti 

a další ve skutečnosti neexistující 

postavy, tatínek pil rum, maminka 

smažila kapry, babička s dědou na 

všechno nadávali a děti zlobily.  

Pak ovšem přišlo vybalování dárků - a tady už bychom nějaké ty odlišnosti 

vystopovali. 

Maminka vybalila papuče a soupravu 

látkových kapesníků, tatínek vybalil 

papuče a láhev vína Jihočeský šohaj.  

Babičce Ježíšek přinesl mýdlo značky 

Jaro, dědečkovi lahev výčepní lihoviny, 

pubertální Mařence svetr z kousavé 

vlny (nekousavou měli jen v Tuzexu) a 

prepubertální Janičce populární stolní 

hru Kloboučku, hop!  

Ale ta byla doopravdy legrační, děti i 

babička s dědečkem se při ní hezky 

pobavili a koutkem oka se dívali na 

Popelku - jak jsme ostatně zvyklí i dnes. 

                                              Petra Kynclová 
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                                           Christmas anagrams 
FLASNOWKE  -                                                                
SCHTMRIAS - 
TESNPRE - 
MEHBETHLE - 
ACDLEN - 
TSAR - 
ETRE - 
SLLBE - 
GANLE - 
WMSANON - 

 
Výsledky:    1. SNOWFLAKE 

CHRISTMAS 
PRESENT 
BETHLEHEM 
CANDLE 
STAR 
TREE 
BELL 
ANGEL 
 SNOWMAN 

 
  

 
 
 

                                           
                                           DEUTSCH 
  
Vylušti a přelož: 

 
 
JECAK 
RESTN 
EGSCHKEN 
FETELIS 
LEVOLUPR 
 MZTE 
FAUNESIKL 
NELDOR 
 
 

 
 
   
 
 
 
 



               N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

 

 Máme tu krásnou bílou zimu - alespoň prozatím - a ta panuje i v naší škole, 
samozřejmě jen obrazně! Chodby i třídy jsou krásně zimně a vánočně 
vyzdobené, tak Vám přinášíme alespoň malou ochutnávku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá redakce Vám přeje krásné Vánoce a těšíme se na Vás v novém roce! 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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