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Opět po roce máme tu zas Vánoce! 

 Milí čtenáři a čtenářky,  
 Vánoce už jsou za dveřmi a naše redakce Vám 
přináší nové číslo školního časopisu s vánoční tematikou. 
V tomto čísle na Vás čeká mnoho zajímavých článků jako 
např. rozhovor s novým panem učitelem, vztah měsíce, 
Vánoční pohádka a mnoho dalších.  
 Doufáme, že se Vám naše práce bude líbit a za celou dívčí redakci Vám 
přejeme klidné prožití vánočních svátků. 
 

Vánoční akademie 

 
 

 Jako každý rok, tak ani letos na naší škole nesmí chybět 
všemi oblíbená Vánoční akademie. Žáci 2. stupně předvedou, co 
si pro nás připravili, ve čtvrtek 19. 12. 2019 v auditoriu naší školy. 
Generální zkouška se uskuteční dne 18. 12. a to 1. - 4. vyučovací 
hodinu dle rozpisu na nástěnce u suplování. 

 Těšíme se na originální nápady našich žáků a doufáme, že si 
představení užijete.  

n Naty a Verča, 9. B 

Klub mladého diváka 

 
 

 27. 11. jsme vyrazili na 1. divadelní představení letošní sezóny do 
pražského Divadla v Celetné na hru Zabít draka. 
 Pohádka začala tím, že se neznámý muž přišel zahřát do cizího domu. 
V domě potkal kocoura. Ten mu řekl, že mají v jejich městečku draka, který jim 
rozkazuje a bere jim většinu věcí a jídla. Muž se rozhodl, že proti drakovi bude 
bojovat. Majitelé domu se mu boj snažili rozmluvit, protože se o něj báli. Také 
velitelé města mu bránili s ním bojovat, jelikož jim drak pomáhal rozkazovat. 
Muž se však nedal a potají si sehnal meč a brnění. K těmto věcem dostal i 
létající koberec. Když nastal den boje, všichni se na boj chtěli dívat. Vše se 
psalo do novin, na letáčky atd. Na začátku si všichni mysleli, že je jasné, že 
vyhraje drak, ale nakonec vyhrál muž! Všichni, až na velitele města, se 
radovali. Muž byl velmi zraněn, ale po delší době se do městečka vrátil. 
Požádal dceru majitele cizího domu o ruku a tím pohádka skončila.  
 Představení bylo zajímavé a těšíme se na další v lednu. 

Nelča, 7. A 

Vánoce, Vánoce přicházejí 

 Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. 
Hlavní svátek připadá na 25. prosince (V ČR se slaví 24. 
prosince). Předchází mu doba adventní končící Štědrým 
dnem. K Vánocům se pojí mnoho lidových zvyků jako je 
koleda, vánoční stromeček, jesličky, dárečky, které podle 
české tradice nosí Ježíšek a především vánoční cukroví. 
 Vánoce patří k nejkrásnějším a nejklidnějším svátkům 
v roce. Je to svátek pokoje, klidu, rodiny a lásky. 

Eliška, 8. B 
 

S panem učitelem Ivanem Mezlíkem nejen o Vánocích 

Jak dlouho učíte na naší škole? 
Asi 9 let. 
Proč jste si vybral zrovna tuto školu? 
Byla mi sympatická vzhledem, byla v místě mého bydliště 
a znal jsem se s panem ředitelem. 
Co byste změnil na naší škole? 
Chtěl bych postavit multifunkční venkovní sportoviště. 
Na jakou základní školu jste chodil, když jste byl malý? 
Na základní školu v Kolíně. 

Čím jste chtěl být jako malý? 
Profesionální sportovec. 
Jaké vánoční tradice dodržujete? 
Psaní dopisů, zdobení stromečku, pečení cukroví a vánočky, občas lejeme 
olovo. Je toho hodně. 
Kdy zdobíte vánoční stromeček? 
Zdobíme ho poměrně brzy, abychom si ho užili. Protože na Vánoce nebýváme 
úplně doma, tak ho zdobíme třeba i týden předem. 
Jaké je Vaše nejoblíbenější vánoční cukroví? 
Nejím sladké, ale když už, tak třeba rumovou kuličku. 
Jaká je Vaše nejoblíbenější vánoční pohádka? 
S čerty nejsou žerty.  
Co byste si přál pod stromeček? 
Zdraví pro sebe a mé blízké a do dopisu jsem si napsal hliníkové štafle. 

Esťa a Stelča, 7. A 



Učení je lepší, než jsem si představoval 
 

Určitě jste si všimli našeho nového pana učitele na druhém stupni, jmenuje se 

David Král. Něco málo jsme o něm pro Vás zjistily. Čtěte a dozvíte se o panu 

učiteli více. 

 

Věk: 25 

Bydliště: Kostomlaty  

Znamení: Lev 

 

Jaký je Váš osobní život?  

Mám doma jako mazlíčka kotě a na zahradě další 

dva kocoury a kočku. 

Jaké máte zájmy? 

Mezi mé zájmy patří hudba, hraji na kytaru a 

flétnu. Krom toho také rád vařím. 

Jaké předměty učíte na naší škole? 

Učím dějepis, češtinu a zeměpis. 

Jakou školu jste vystudoval a kde?   

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Studoval jsem tedy 

v Praze. 

Jaké předměty jste měl a naopak neměl rád jako malý? 

Měl jsem rád dějepis, němčinu, zeměpis. Moc mě nebavil přírodopis. 

Je učení takové, jaké jste si ho představoval? 

Je to lepší, než jsem si představoval. 

Jak jste spokojený s učitelským kolektivem? 

Stoprocentně. 

Už jste navštívil naši jídelnu? Popřípadě chutnalo Vám?  

Ano, školní jídelnu jsem navštívil. Velmi jsem si pochutnal. 

Stal se Vám už nějaký trapný zážitek na naší škole? 

Ano, šlo o to, že se mi dvě kolegyně představovaly v jeden den, a tak se mi 
stalo, že jsem si nakonec jejich jména v hlavě prohodil, takže když jsem asi za 
14 dní jednu z nich hledal v kabinetě, tak mi hledaná otevřela dveře a já se jí 
samotné zeptal, jestli tam je. 

Verča a Naty, 9. B 

Talent školy 
 
Víte, kdo je Nikol Šerclová? Co dělá za sport? Čtěte následující řádky a vše se 
dozvíte… 
 

Kolik ti je?  
Je mi 14 let. 
Jaký sport děláš? 
Dělám mažoretky. 
Co tě k tomu přivedlo? 
Ve škole se rozdávali lístečky a zaujalo mě to,  
tak jsme to zkusila. 
Jak dlouho se mažoretkám věnuješ? 
Mažoretkám se věnuji 8. rokem. 
Kolikrát týdně máš tréninky? 
Tréninky mám 4x týdně - v pondělí, ve středu,  
ve čtvrtek a v pátek. 

Kde trénujete? 
V tělocvičně Základní školy Letců R.A.F. 
Jaký je tvůj cíl? 
Můj cíl je dostat se na mistrovství světa. 
Máš nějakého idola? 
Můj idol je twirlerka Veronika Kadlecová. 
Kolik máš doma medailí a pohárů? 
Mažoretky poháry nedostávají, ale medailí mám okolo 80, nikdy jsem je 
nepočítala. 
Baví tě mažoretky i po tolika letech? 
Jo baví a moc. 

Kája, 8. D 
 

Twirling je poměrně nová disciplína kombinující mažoretkové 
umění, gymnastiku a balet. Někdy bývá mylně zaměňovaný 
za klasické mažoretky, protože se při něm používají tradiční 
hůlky, náplň vystoupení se však liší. Zatímco vystoupení 
mažoretek jsou založena na pochodování, v twirlingu je důraz 
kladen na práci s hůlkou a taneční kroky. Twirlerky často 
ovládají doslova dechberoucí triky s hůlkou včetně vysokých 
výhozů, při nichž se kombinují náročné pohybové prvky. 

 



Pan učitel Maršík: „Miluju Spartu a…“ 
 
Chcete vědět něco zajímavého o panu učiteli, který Vám často opravuje 
počítače a dataprojektory? Věříme, že se dozvíte něco nového. 

 
Jaké jste znamení? 
Jsem blíženec. 
Kde jste se narodil? 
Narodil jsem se v Kolíně. 
Co děláte ve volném čase? 
Sleduji Spartu. 
Jaký je váš oblíbený sport? 
Mám rád fotbal. 
Jaký máte telefon? 
Huawei. 
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 
Řízek s kaší. 
Máte domácího mazlíčka? 
Ano mám psa. Je to rasa čaučau.  

Jak dlouho jste tady na škole?  
Jsem tady už dvacet let. 
Jaké učíte předměty? 
Učím matematiku, IKT a tělesnou výchovu. 
Co jste chtěl dělat jako malý za práci? 
Chtěl jsem být pilotem. 
Byl jste někdy třídní učitel? 
Ano, mnohokrát. 
Učil jste i na jiné škole? Kde? 
Ano, v Českém Brodě, v Klučově a ve Svojšicích. 
Dělal jste i jiné povolání? 
Byl jsem policejní vyšetřovatel a pracoval jsem ve ŠkoFINu na osobním 
oddělení. 
Co máte nejraději na této škole? 
Líbí se mi tady mezilidské vztahy. 
 
Na přání pana učitele zařazena otázka: Co milujete? 
Miluju Spartu a dobré jídlo   

 Karolína 8. A, Naty 8. B 

Oblíbený vánoční film/pohádka 

Jste zvědaví, u které pohádky nebo filmu si učitelé 1. a 2. stupně nejraději 
odpočinou o Vánocích?  

1. stupeň: 
pí Šuková-S Čerty nejsou žerty 
pí Kuhnová-Tři oříšky pro Popelku  
pí Radoňová-Vánoční koleda 
p. Mezlík-S čerty nejsou žerty 
pí Tykvová-Anděl Páně 2 
pí Křížková-Tři oříšky pro Popelku 
 

2. stupeň:  
p. Král-Pelíšky 
pí Pavlíčková-Anděl Páně, Láska nebeská 
pí Farníková-Šíleně smutná princezna, Tři oříšky pro Popelku 
pí Chmelíčková-Tři oříšky pro Popelku 
pí Černá-Anděl Páně, Tři oříšky pro Popelku 
pí Kroulíková-Mrazík, Anděl na horách a na Silvestra Kristián  
p. Danzer-Anděl Páně, Pelíšky 

Naty a Maruška, 7. A 

Anketa: Vaše nejoblíbenější vánoční tradice 
 

1. Dárky  

2. Pečení cukroví 

3. Sváteční večeře 

4. Zdobení vánočního stromku 

5. Házení bačkory 

6. Rodina společně 

7. Šupina pod talíř 

8. Rozřezávání jablka 

9. Pouštění lodiček 

10. Prskání prskavek 

 
 
 
 

Nelča, 7. A 
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Vánoční otázky  
 
Blíží se zase Vánoce, proto jsme zavítaly na 1. stupeň a položily pár otázek 
dětem právě na toto téma… 

 

1. Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví? 
2. Co si přeješ k Vánocům?  
3. Jaké jsou vaše vánoční zvyky? 
4. S kým budeš trávit Vánoce?  
5. Co jíte o štědrovečerní večeři?  
6. Co je pro tebe o Vánocích důležité? 
7. Jak se těšíš na Vánoce?  

 

Anežka Nehebová 1. B 
1. Moje nejoblíbenější cukroví jsou rohlíčky. 
2. Přeji si panenku. 
3. Pečeme cukroví. 
4.  Vánoce trávím s rodinou. 
5. Jíme řízek a bramborový salát. 
6. Nejdůležitější jsou pro mě dárky. 
7. Těším se jenom trochu. 

 
Lukáš Klaus 1. B 

1. Mám nejradši rohlíčky.  
2. K Vánocům si přeji štěně. 
3. Na Vánoce pečeme cukroví. 
4. Trávím je s tatínkem. 
5. Jíme řízek a bramborový salát. 
6. Pro mě jsou asi nejdůležitější dárky. 
7. Hodně se těším na Vánoce. 
 

Denisa Karásková 1. C     
1. Mám ráda perníčky. 
2. Přeji si tablet a 3 třásničky. 
3. Zdobíme stromeček. 
4. Vánoce trávím s rodinou. 
5. Jíme rybu a bramborový salát 
6. Že dostáváme a rozbalujeme dárky. 
7. Těším se hodně moc. 

Tereza Šebková 1. C 
1. Nejvíc mám ráda linecké cukroví. 
2. Chtěla bych chodícího pejska. 
3. Pouštíme lodičky. 
4. Trávím je s rodinou. 
5. Jíme rybu a bramborový salát. 
6. Hrajeme s rodinou hry. 
7. Těším se hodně. 

Sárka a Kačka, 7. A 
 

Sourozenecký tag  

Každý rok se na škole najdou nějací sourozenci. 
Tentokrát jsme si vybrali Adélu Brázdovou ze 4. A a 
Nikolu Brázdovou ze 7. A… Všechny odpovědi jsou 
nečekaně správné, pouze s jednou výjimkou. Bravo! 

 

 
Kačka a Sárka, 7. A 

 Nikola o Adéle Adéla o Nikole 

Datum narození 13. 5. 2010  19. 12. 2006 

Věk 9 let 12 let 

Datum svátku 2. září 20. listopadu 

Oblíbená barva Modrá Černá 

Oblíbené jídlo Kuřecí řízek Guláš, zapečené 
brambory 

Neoblíbené jídlo Koprová omáčka Koprová omáčka 

Oblíbený předmět Tělocvik Přírodopis X 

Neoblíbený předmět Český jazyk Tělocvik 

Nejlepší kamarád/ka Anička, Sabina, Vojta, 
Adam 

Nerozděluju 

Záliby Fotbal, plavání Plavání 



Nikdo není dokonalý 

Co ví osmandy o Vánocích? A jak byste odpověděli vy? 
 
1. Vánoce jsou jakým svátkem? (křesťanským) 

2. Na jaké datum připadá hlavní svátek vánoční? (25. prosince) 

3. Jaká květina symbolizuje Vánoce? (jmelí nebo cesmína) 

4. Odkud pochází tradice zdobení vánočního stromku? (z Německa) 

5. Co ukázalo Třem králům cestu k narozenému Ježíškovi? (Betlémská hvězda) 

6. Co je to Betlémské světlo? (plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v kostele) 

7. Kdo má svátek 6. prosince? Co se podle tradice dětem nosí? (Mikuláš, hodným 

dětem nosí sladkosti a zlobivým uhlí) 

 

Johana Chadalíková 8. B 

 

1. Nejspíš křesťanským 

2. 24. prosince 

3. To bude asi jmelí 

4. Z Ameriky 

5. Zlatá kometa 

6. Nějaká hvězdička 

7. Mikuláš, hodným dětem nosí čokolády a sladkosti a zlobivým dětem uhlí 

                                                                                                                                                                                      

Sandra Petráková 8. C 

 

1. Svátkem vánočním 

2. Myslím 24. 12. 

3. Asi jmelí 

4. Nevím…Německo 

5. Vánoční stromeček 

6. Něco nad Betlémem, nějaké světlo 

7. Mikuláš a dětem nosí různé věci jako třeba sladkosti, bonbony nebo třeba 

uhlí 

Esťa a Stelča, 7. A 

Znáte se na 100%?    
 
Jakub Jakoubek z 9. A a Filip Kiapeš z 8. A jsou dobří kamarádi. Přesvědčili jsme 
se, jestli se opravdu znají na 100%. Některé jejich odpovědi nás překvapily. 
Podívejte se, co nám o sobě navzájem řekli. 

 
1. Jak se jmenuje sourozenec toho druhého? 

2. Nejoblíbenější barva? 

3. Kdo je třídní toho druhého? 

4. Nejoblíbenější jídlo? 

5. Nejoblíbenější předmět? 

6. Co si přeje ten druhý k Vánocům? 

7. Jakou velikost nohy má ten druhý? 

8. Nejoblíbenější značka oblečení?  

9. Zájmy toho druhého? 

10. Nejoblíbenější sport? 

11. Nejoblíbenější film? 

12. Nejoblíbenější zpěvák/skupina? 

13. Datum narození? 

  
Filip o Kubovi   Kuba o Filipovi 
1. Denisa  x 1. Kamil  x  

2. fialová  ✔ 2. černá  ✔ 

3. pí uč. Bartošová ✔ 3. pí uč. Chmelíčková ✔ 

4. hranolky  x 4. kebab  ✔ 

5. tělocvik  ✔ 5. tělocvik  ✔ 
6. mě   x 6. určitě boty  x  
7. 43   x 7. 42-42,5  x  

8. Nike   x 8. Nike   ✔ 

9. fotbal  ✔ 9. chození ven  x 

10. fotbal  ✔ 10. ragby  x 
11. Harry Potter x 11. My Little Pony x 

12. One direction x            12. Sensey  ✔ 
13. 18. 8.  x            13. 31. 6.  x 

 
Naty 8. B, Karolína 8. A 



Děti vám to řeknou  

Zašli jsme na první stupeň, abychom se zeptali našich mladších spolužáků na 
pár vánočních a zimních otázek. Doufáme, že vás odpovědi alespoň trochu 
pobaví. 

1. Kdy slavíme Vánoce? 

 24. prosince (Denis Chodera, 5.C) 

 O Vánocích (Anna Sajdlová, 1.A) 

 Každej rok (Jaroslav Bacík, 2.D) 

1. Kdo nosí v Americe dárky? 

 Santa Klaus (Natálie Hanušová, 1.C) 

 Santa Klaus (Adéla Petrášková, 5.A)  

 Santa Klaus (Anna Sajdlová, 1.A) 

2. Jaká je typická večeře pro sváteční večer? 

 Řízek s bramborovým salátem (Natálie Hanušova, 1.C) 

 Kapr, bramborovej salát (Denis Chodera, 5.C) 

 Kuře (Eva Hejtmenová, 1.B) 

 Kapr (Jaroslav Bacík, 2.D) 

 Kapr, ale já jím řízky (Lukáš Černý, 5.B) 

3. Kdy děti rozbalují dárky v Americe? 

 Nevím, ráno (Natálie Hanušová, 1.C) 

 Den po Vánocích (Filip Davidel, 3.B) 

 Na Vánoce (Eva Hejtmenová, 1.B) 

 25. prosince (Barbora Šídová, 5.C) 
 

6. Co si přeješ pod stromeček? 

 Kryt na telefon (Natálie Hanušová, 1.C) 

 Knížku (Veronika Lehká, 5.B) 

 Panáčky, bezzubku a škyťáka (Eliška Horalíková, 2.C) 

 Rybu, beta bojovnice (Lukáš Černý, 5.B) 

 Novou grafickou trasu (Jaroslav Bacík, 2.D) 
Naty a Niky, 8. D 

Co bys byla, kdybys byla…? 
 

Kačce Holé, Zorce Tiché a Natce Nebáznivé z 8. B jsme položily otázky spojené 

s Vánocemi. Každá z nich by chtěla být něco jiného.. 

 

1. Co bys byl/a kdybys byl/a cukroví? 

2. Co bys byl/a kdybys byl/a vánoční dárek?  

3. Co bys byl/a kdybys byl/a vánoční pohádka? 

4. Co bys byl/a kdybys byl/a ozdoba na stromeček? 

5. Co bys byl/a kdybys byl/a druh stromečku? 

6. Co bys byl/a kdybys byl/a vánoční zvyk? 

 

Kačka Holá 
1. perníčky 
2. elektronika 
3. asi nějaká se Santou 
4. hvězda na špičce stromu 
5. v tom se nevyznám 
6. krájení jablek 
 
Zorka Tichá 
1. rohlíčky 
2. jídlo 
3. Grinch 
4. ta největší (abych byla nejvíc vidět) 
5. jedle 
6. Štědrovečerní večeře 
 
Natka Nebáznivá 
1. vanilkové rohlíčky 
2. koláč 
3. Sám doma 
4. nějaká hezká 
5. jedle 
6. pouštění lodiček 

 

Kája 8. A, Nadi 8. B 



 „Líbí se mi na ní/něm všechno.“ 

První vztah letošního roku je tady! Vyzpovídali jsme Natálii Ledenovou (8. B) a 

Matyáše Procházku (8. B). Pověděli nám, jak jsou na tom se svým vztahem. 

Více se dozvíte v našem článku. 

1. Jak dlouho spolu jste? 

2. Co na tom druhém máte nejraději?   

3. Jaký je váš nejoblíbenější společný zážitek? 

4. Kdy se ten druhý narodil? 

5. Jak se jmenují toho druhého sourozenci? 

6. Máte nějaký společný trapas? 

7. Jaký je její/jeho nejoblíbenější seriál? 

8. Jaké jsou zájmy toho druhého? 

9. Jaká je jeho/její nejoblíbenější barva? 

10. Pohádali jste se někdy? 

11. Co si ten druhý přeje k Vánocům? 

 
Odpovědi Natálie: 

1. Jsme spolu od 26. 8. 2019, 3 měsíce. 

2. Mám na něm ráda úplně všechno. 

3. To nejde říct, protože všechny společné zážitky jsou s ním nezapomenutelné 

a dokonalé. 

4. Matyáš se narodil 30. ledna 2006. 

5. Má jednu sestru, která se jmenuje Charlotte Procházková. 

6. Ano, máme. Naše třídní, paní učitelka Kroulíková, si všimla, jak se držíme za 

ruce a Matyášova cucfleku na krku.  

7. Jeho nejoblíbenější seriál je Blackberry. 

8. Chodí na basketbal.  

9. Jeho nejoblíbenější barva je černá a šedá. 

10. Ano, ale už se to vyřešilo. 

11. No přece mě. 

 
 

Odpovědi Matyáše: 
 
1. Jsme spolu od 26. srpna. 

2. Mám na ní rád všechno. 

3. Nevím, mám je rád všechny. 

4. Narodila se 5. 6. 2006. 

5. Jména si nepamatuji, ale vím, že má 3 sestry - 1 vlastní a 2 nevlastní. 

6. Ano, paní učitelka si nás všimla, jak se spolu držíme za ruce. 

7. Natky nejoblíbenější seriál je Sexeducation. 

8. Její záliba je balet a dramaťák. 

9. Nejvíce má ráda černou barvu. 

10. Ano, ale už je to všechno v pořádku. Moc velká hádka to ale nebyla. 

11. Nejvíc si přeje mě.  

Eliška a Ester, 8. B 
 

 
Anketa top 10 
 
Po roce tu máme opět Vánoce. Je to jeden z nekrásnějších a nejklidnějších 

svátků. Patří k nim klid, pohoda, dárky a hlavně pečení cukroví a vůně, která se 

line po kuchyni. Cukroví je dle vašich odpovědí na tuto anketu nejoblíbenějším 

pokrmem. Zjistěte, co dalšího si naši spolužáci dávají dobrého o Vánocích. 

  
1. cukroví 

2. bramborový salát s řízkem 

3. kapr s bramborem 

4. vánoční perníčky 

5. losos                                                                                     

6. klobása 

7. vanilkové rohlíčky 

8. KFC 

9. včelí úly 

10. sushi 

Ester a Eliška, 8. B 



To nebo to 

Otázky:  1. Ježíšek x Santa 
               2. Pohádka x horor 
               3. McDonald´s x KFC 
               4. černá x bílá 
               5. kniha x film 
               6. léto x zima  
               7. slaný x sladký 
               8. Vánoce x narozeniny  
               9. mobil x počítač 
               10. jídlo x pití  
               11. dům x byt 
               12. ovoce x zelenina 
               13. město x vesnice  
               14. den x noc  
               15. koukat na film v kině x koukat na film v televizi  
   

Nikola Jelínková z 5. A             Vojtěch Tomek ze 3 . C   
                               
1. Santa   1. Ježíšek 

2. Pohádka   2. Pohádka  

3. KFC    3. McDonald´s 

4. Bílá    4. Bílá 

5. Film     5. Kniha  

6. Léto    6. Léto  

7. Slaný    7. Sladký 

8. Vánoce   8. Vánoce 

9. Mobil   9. Mobil 

10. Pití    10. Jídlo 

11. Dům   11. Dům 

12. Ovoce   12. Ovoce 

13. Město   13. Vesnice 

14. Den    14. Den 

15. Koukat na film v kině 15. Koukat na film v kině                         

Zuzka, 8. D 

Filmové novinky - Last Christmas 
 

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, 
než je ona sama, v Kate by se určitě trefila do 
černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý ďáblík, 
ale ve skutečnosti je magnetem na špatná 
rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s vlastní 
rodinou, nevyzná se sama v sobě, neumí si najít 
normálního chlapa a navíc pracuje v obchodě s 

vánočními potřebami. To se pozná tak, že chodí ve  skřítkovském kostýmku, 
neustále cinká rolničkou a v hlavě jí pořád jede vánoční hit George 
Michaela „Last Christmas“. Přitom přesně před rokem balancovala mezi 
životem a smrtí, když podstoupila velmi komplikovanou operaci. Jeden by řekl, 
že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale Kate je evidentně všechno fuk. 
Okázale kašle na všechno a na všechny a životem proplouvá cestou 
nejmenšího odporu. Pak ale potká Toma, trochu záhadného mladíka, který se 
jí čím dál víc začne plést do cesty a do života. A i když je Kate odhodlaná 
pokračovat ve svém dosavadním stylu života, vlivem tohohle kluka, vánoční 
atmosféry a magického Londýna začne její srdce velmi rychle tát. 
 

Černé Vánoce 
Studentka Reily má po lehce traumatickém zážitku 
ze střetu s opačným pohlavím pifku na všechny 
chlapy a její spolubydlící na koleji ji v tom mohutně 
podporují, protože od čeho jiného jsou kámošky, že? 
Všechny se těší, jak si užijí vánoční svátky ve 
vyprázdněném univerzitním kampusu, z něhož 
většina studentů odjela strávit prodloužené volno     
s rodinami. Dokonalou idylu plnou sněhu a blikajících 
světel naruší série znepokojivých textových zpráv, 
která jim začne chodit na mobily. Následně jedna      
z nich zmizí a další zavraždí maskovaný útočník. Než 

si Reily a ostatní dívky uvědomí, že jim všem jde o život, ztratí jakoukoliv naději 
na únik. Mají jen dvě možnosti pasivně čekat, než si smrt přijde i pro ně, nebo 
se postavit na odpor. Klíčová otázka zní, kdo proti nim vlastně stojí, a jestli 
můžou věřit některému z kluků, kteří jim přišli na pomoc. 

Niky, 8. D 

 



Jak slon a myška pekli cukroví 

          Jednoho krásného, zasněženého dne se nejlepší 
kamarádi slon Hubert a myška Bertička rozhodli, že upečou 
vánoční cukroví. 
           Myška došla nakoupit potřebné suroviny a slon mezitím doma uklidil všechen 
nepořádek. Když se myška vrátila z nákupu, vrhli se do pečení. Hubert chobotem 
zavadil o pytel s moukou. Mouka pokryla půlku kuchyně a zahalila Bertičku. Znenadání 
se ale myška vynořila s papírkem. Ukázala ho slonovi. Na papírku stálo:  
 
 

SUROVINY:  
50 dkg hladké mouky, 25 dkg cukru moučka, 2 vejce, 10 dkg 
másla, 2 lžíce medu, 2 lžíce rumu, 1 lžíce perníkového 
koření, trochu kakaa, 1/2 lžičky sody 
 
 

           Se slonem je napadlo, že by to mohl být recept, a tak podle toho zkusili připravit 
cukroví. Všechny suroviny na těsto smíchali dohromady a vzniklo jim tuhé těsto. Při 
přípravě přemýšleli, co by mohlo z receptu vzniknout. Povídali si a dohodli se, že je to 
recept na perníčky. Připravené těsto nechali zhruba 12 hodin v lednici. Po uplynulém 
čase vyndali těsto z lednice a nechali ho povolit.  Po chvíli těsto vyváleli na placku a 
vykrájeli z něho různé vánoční tvary. Připravili si plech a vymastili ho trochou oleje. 
Troubu rozehřáli na 165°C. Perníčky dali na plech a šoupli je do trouby. První várku 
trochu spálili, ale druhá se jim povedla. Povedené perníky ozdobili a snědli.  
           Perníčky jim moc chutnali a byli spokojeni, že se jim povedly.  

Maruška a Naty, 7. A 

 
 

Vánoční přání 

 Byla jednou jedna rodina jménem Novákovi.             
Na Štědrý den ráno se rozhodli, že se jako každý rok půjdou 
projít.  
 Když procházeli parkem, malý Adámek najednou 
zaslechl vzadu v keříčku něco jako tiché zamňoukání. Šel se 
tam tedy podívat a ve větvích uviděl přikrčené malé bezmocné 
chvějící se koťátko. Běžel tedy za maminkou a prosil ji, jestli by si ho nemohli nechat. 
Maminka nejdřív nechtěla, ale nakonec svolila pod podmínkou, že se společně pokusí 
najít jeho majitele.  
 Ještě to odpoledne šli vyvěsit letáky, jestli se někomu neztratila kočka. 
Adámek samozřejmě tajně doufal, že se nikdo neozve. Čekali velmi dlouho, a když se 
ani další dny nikdo neozval, rozhodli se, že si kočičku nechají.  
 Dali jí jméno Rolnička a od té doby na Štědrý den myslí jako na den, kdy se jim 
splnilo takové malé přání. 

Kája 8. A, Nadi 8. B 

Anketa: Co si přejete pod stromeček?  
 
 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

1. lego mobil mobil mobil mobil koláč najít lásku 

2. mobil xbox počítač počítač počítač peníze airpody 

3. panenka mikina výbuch 
školy 

oblečení playstation mobil aby šel 
Póšovi 
basket 

   Kája 8. A, Nadi 8. B 

Vánoční kvíz 
 
1. Kdy se slaví Vánoce?   2. Kdo nosí dárky v Americe? 
a) 25. 12.    a) Santa Klaus 
b) 26. 12.    b) Ježíšek 
c) 24. 12.     c) rodiče 
3. Co se peče na Vánoce?  4. Svátek Tří králů je…? 
a) bábovka     a) 26. ledna 
b) cukroví     b) 7. ledna 
c) štrůdl     c) 6. ledna 
5. Koho přivedla Hvězda betlémská do Betléma? 
a) koně 
b) tři krále 
c) Marii a Josefa 
6. Píseň Tichá noc je…? 
a) heavy metalový song zvaný „Velkej vodvaz“ 
b) koleda 
c) hip hopová písnička pro pokročilé 
7. Advent, období očekávání narození Vykupitele, trvá… 
a) 26 dní, 4 hodiny, 12 minut 
b) čtyři týdny 
c) dva týdny 
8. Co je to Štědrý den? 
a) první svátek vánoční, slaví se 25. 12. 
b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil Ježíš Kristus 
c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol Vánoc  
v Česku 
 
(1c,2a,3b,4c,5b,6b,7b,8b) 

Kája, 8. D 


