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Něco málo na ÚVOD… 

Milí čtenáři časopisu Jemňáček,  

právě vyšlo jiţ druhé číslo našeho časopisu. 
Pevně doufám, ţe se Vám zalíbí stejně nebo moţná 
ještě víc neţ to první podzimní. Toto číslo je totiţ 

zimní, ale nejvíce vánoční! 
Seznámíte se s různými vánočními zvyky a 

tradicemi u nás i v zahraničí. Přečtete si, co teď 
vychází z kin a co si obléct, abyste vypadali nejen 
hezky, ale i moderně. Taky si opět můţete něco 
vyluštit (doporučuji na fólii) a dozvědět se, co o Vás 
říkají hvězdy. Nezapomeňte nalistovat stránku se 

školními informacemi. Vtípky Vás také určitě pobaví a 

rozesmějí i přes chmurné školní dny. 
Teď uţ mi nezbývá nic jiného, neţ Vám všem 

popřát za celou redakci krásný advent a veselé a na 
100 % proţité Vánoce. Také přejeme, abyste do 
nového roku 2014 vstoupili tou správnou nohou! 

  Vaše redaktorka Romča :D
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Čerti u nás ve škole 
 

 Stejně jako v předchozích letech i letos nás do 
školy přišli vystrašit čerti.  
 Ţáci devátých ročníků, jmenovitě čerti Andrea 

Mrázková, Jaroslava Meidlová, Libor Bartoš, Pavlína 
Nevěčná, Valérie Svobodová, Viktorie Pechová, Vít 

Tříletý, Martina Kšírová, Ludmila Vaňurová, Kateřina 
Šprinclová, Daniela Boudová, David Lukš, Renata 
Holíková, Mikuláš Petr Vevera a anděl Matěj Fresl, se 
na nás připravovali uţ několik týdnů předem 

v dramatické výchově pod vedením paní učitelky Jany 
Šroufekové. Ráno 5. prosince se oblékli do úţasných 
kostýmů a během dne s připraveným programem 
obešli všechny třídy. Nadělili nám bonbóny a varovali 

nás před peklem.  
 Představení se jim velmi povedlo a my jim 

děkujeme.  
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VÁNOČNÍ PROJEKT  

1. STUPEŇ 
 

Chcete vědět, co se bude ve škole dít poslední 

předvánoční týden? 

 Je pro nás připravený bohatý program! Učit se 

bude pouze v pondělí a ve čtvrtek, v ostatních dnech 

se pobavíte a určitě se i něco naučíte ve vánočních 

dílnách. Nejdříve se zapíšete, kam chcete jít, a pak 

budete po skupinách chodit k jednotlivým vyučujícím 

do druţiny nebo do nějaké třídy. V dílnách budete 

vyrábět např. přáníčka, zvonečky, vánoční řetězy 

apod.    

Doufáme, ţe si ten poslední týden ve škole 

uţijete!  

Hlavně hodně štěstí, radosti a splněných přání 

pod stromečkem.  

 

Rozvrh na poslední týden ve škole pro 1. stupeň 

 

Pondělí 16. 12.  

 

 výuka podle rozvrhu  

 

Úterý 17. 12. 

 

 malá tělocvična – „kouzelná pantomima“ 
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 1. – 3. třída rozdělení ţáků do jednotlivých dílen 

pod vedením učitelů 1. stupně, stejně i 4. a 5. 

třída 

 po odchodu do tříd ţáci budou pracovat na 

zadaném tématu – mediální průřezové téma 

  a ) vymyslí název výrobku  

  b ) vymyslí reklamní slogan 

 c ) vytvoří reklamní „spot“ 

 

Středa 18. 12. 

 

 nachystání JARMARKU v jídelně 

 prezentace výrobků  

 vánoční muzicírování před školou  

 

Čtvrtek 19. 12. 

 

 výuka podle rozvrhu  

 

Pátek 20. 12. 

 

 třídní besídky  

 vánoční koncert 

 Jemnická vánoční laťka – 2. ročník 
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Kdy končíme? 

 

DEN 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 

PO dle rozvrhu dle r. dle r. dle r. dle r. 

ÚT 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 

ST 11:40 11:40 12:40 12:40 12:40 

ČT dle rozvrhu dle r. dle r. dle r. dle r. 

PÁ 11:40 11:40 11:40 12:00 12:00 

 

 

PROGRAM v pátek 20. 12. 

1. stupeň 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

8:00 besídka besídka besídka 
skok 

vysoký 
skok 

vysoký 

9:30 koncert koncert koncert koncert koncert 

11:00 

vlastní 

program 
nebo 
diváci na 
skoku 

vlastní 

program 
nebo 

diváci na 
skoku 

vlastní 

program 
nebo 

diváci na 
skoku 

besídka besídka 

 

 

  Vaše redaktorky Natka :D a Bára :* 
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PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN  

NA II. STUPNI 

 Na poslední týden před Vánocemi si pro nás 

učitelé i děti připravili bohatý program.  

 Můţeme se těšit na projektové dny, a to ve 

středu a ve čtvrtek. V pátek proběhne soutěţ ve skoku 

vysokém, vánoční koncert a pobavíme se na třídních 

besídkách.  

 Naštěstí se v tomto týdnu učí na II. stupni jen v 

pondělí a v úterý…  

 

Kdy končíme? 

 

DEN 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

PO dle rozvrhu dle rozvrhu dle rozvrhu dle rozvrhu 

ÚT dle rozvrhu dle rozvrhu dle rozvrhu dle rozvrhu 

ST 12:40 12:40 12:40 12:40 

ČT 11:45 11:45 12:15 12:15 

PÁ 12:15 12:15 12:30 12:30 
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Témata projektů (2. stupeň) 
 

VEDOUCÍ NÁZEV 

J. Petrák             4 hodiny EVROPSKÁ GASTRONOMIE 

J. Strebelová       4 hodiny REDAKTOŘI VE ŠKOLE 

K. Veselá            4 hodiny DOROZUMÍVÁNÍ DŘÍVE A DNES 

L. Pešková          4 hodiny 
PRODLOUŢENÝ VÍKEND 

V EVROPSKÝCH METROPOLÍCH 

A. Krajčí             2 hodiny 
VLIV REKLAMY NA VÝŢIVU 

ČLOVĚKA 

M. Kovárníková+J. Kadlecová   

                                 4 hodiny            
WC A JINÉ ZÁLUDNOSTI 

M. Nováčková+A. Komendová  

                                 4 hodiny 
ZIMA V DĚJINÁCH 

M. Švanda          4 hodiny 
ST – MOJE PŘÁNÍ 

ČT – VYSÍLÁNÍ ŠKOL. ROZHLASU 

J. Šroufeková      4 hodiny EVROPSKÁ GASTRONOMIE 

I. Chvojka VÁNOČNÍ TURNAJ KOŠÍKOVÁ 

M. Kašpar           4 hodiny VZTAH K TRADICÍM 

R. Krajíčková      2 hodiny MEZI DVĚMA SVĚTY 

B. Navrátil          4 hodiny HISTORIE VÝROBY MÝDLA 

J. Novák             2 hodiny ZIMNÍ OLYMPYJSKÉ HRY 

B. Bulín              4 hodiny VÁNOCE 2013 - KONCERT 
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PROGRAM v pátek 20. 12. 

ročník 6. 7. 8. 9. 

8:00 koncert koncert koncert koncert 

9:30 
skok 

vysoký 
skok 

vysoký 
besídka besídka 

11:00 besídka besídka 
skok 

vysoký 
skok 

vysoký 

 
     Vaše redaktorka Naty :-* 
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Školní 

ROZHOVORY

Speciál 
  Tentokrát jsem pro naše školní rozhovory 
připravila malou změnu. Nebudu se totiţ ptát pouze 
dvou lidí, ale rovnou sedmi! A mezi tázanými budou i 
učitelé! Dozvíte se např. jaká je nejoblíbenější vánoční 
pohádka pana učitele Kašpara a na jaký vánoční 

dárek nikdy nezapomene paní učitelka Krajíčková. A 
pokud budete pozorně číst, jistě se i dozvíte, jaké je 

nejoblíbenější „cukroví“ viceprezidenta našeho 
školního parlamentu Libora Bartoše. 
 Přeji příjemnou zábavu při čtení. 
 

1. Pečete cukroví? Jaké je Vaše nejoblíbenější? 

Miroslav Nevěčný: Ano, cukroví peču s maminkou a 
nejraději mám perníčky. (smích) 

Libor Bartoš: Řízek… 

Paní učitelka Kaluţová: Ano a perníčky! 

Věra Fuksová: Já a péct cukroví? Perníčky. 
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2. Jaký vánoční dárek Vás za celý život nejvíce 
překvapil? 

Paní učitelka Krajíčková: Nejvíce jsem měla radost, 
kdyţ jsem jako malá na Vánoce přišla do pokoje a 
uviděla jsem tam pod stromečkem dřevěnou kolébku. 
V ní byla panenka, která hýbala ručičkama i 
noţičkama. To mě asi nejvíce překvapilo. 

Anna Leitkepová: To mi bylo asi 4 nebo 5 let. Všichni 
jsme se chystali na Vánoce. Potom jsem si pod 
stromečkem mezi dárky našla a přečetla dopis, kde 

bylo napsáno, ţe nás čeká další dárek v pokoji. Kdyţ 
jsme se tam šli podívat, byly tam ţebřiny! Doteď 
nevím, jak to mohli za tak krátkou dobu stihnout. 

Věra Fuksová: Asi můj nový sexy tablet! (smích) 

3. Kterou pohádku si na Vánoce nikdy 
nenecháte ujít? 

Libor Bartoš: Popelku. 

Pan učitel Kašpar: No přece Mrazíka! 

Miroslav Nevěčný: Tři oříšky pro Popelku. 

 Děkuji Všem za rozhovory. 

Vaše redaktorka Romča: D     
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Vánoční zvyky… 
K vánočním svátkům se váţe asi nejvíce pověr, 

tradic a zvyků. V tomto článku naleznete zvyky a 

tradice, které znáte, ale třeba i ty, o kterých jste nikdy 

neslyšeli. 

 Vánoční stromeček 

  Pro většinu z nás je právě vánoční stromek 

symbolem Vánoc. Z historického hlediska je to tradice 

velmi mladá. Poprvé se u nás v českých zemích objevil 

v roce 1812. V Praze – Libni jej v salonu nazdobil 

ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. 

Stromek vzbudil opravdu velkou pozornost a jiţ příští 

rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. 

Na vesnici se začal zdobit aţ téměř o sto let 

později. Ovšem stále to nebyl stromek, který dnes 

známe. Na vesnicích se zavěšoval nad štědrovečerní 

stůl špičkou dolů a zdobily ho převáţně jablka, ořechy 

a později i perníčky. 

 

Jmelí 

 Lidé si jeho zelené, pozlacené či postříbřené 

snítky nejčastěji připevňují na lustr nebo nad dveře 

jako ozdobu nebo symbol lásky a štěstí.  

 Pod zavěšeným jmelím má muţ právo políbit 

jakoukoli dívku či ţenu. A darované jmelí prý nosí 
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také štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí 

s sebou jmelí přinést. 

 

Zlaté prasátko 

Při zmínce o zlatém prasátku si jistě většina 

vybaví malou holčičku z jedné známé reklamy a její: 

„Ne, ne já nemusím, já uţ ho vidím…“ Jedná se o 

tradici, kdy se tvrdí, ţe pokud vydrţíte celý Štědrý den 

nejíst, tak se vám pak večer zjeví zlaté prasátko, které 

vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na další rok. Ale 

zřejmě málokdo se zabývá zajišťováním úrody, tak se 

málokomu podaří zahlédnout stín zlatého prasátka, 

jak běţí po stěně nebo stropu.  

 

 A další… 

Jistě většina z vás zná další zvyky, které třeba 

dodrţujete nebo o nich ani nevíte.  

Patří mezi ně například kapr ke štědrovečerní 

večeři a jeho šupiny pod talíři, rozkrajování jablíčka, 

lití olova, skořápkové lodičky, házení střevícem, 

rozkvetlá Barborka, koledování, Mikuláš a Ježíšek… 

       Juju :3 
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Zajímavosti, vesmír a 

móda 

Vaše zajímavosti jsou tu zpět! Tentokrát se 

dozvíte něco o Vánocích v zahraničí – jaké tam mají 

zvyky, co na Štědrý den jedí, kdo jim naděluje dárky 

atd. Také Vás opět neminou neuvěřitelná fakta o 

vesmíru a samozřejmě móda. Tu jsem pro tentokrát 

přenechala své nové kolegyni Báře, která Vám 

připravila super rady jak zazářit i v zimě!    

  Zajímavosti:   

 Vánoce v Anglii:  

Původně se jedná o svátek hlavně farmářů! 

Jedí se horké koláče a popíjí cider (nápoj 

podobný jablečnému dţusu). Anglický Jeţíšek se 

jmenuje Father Christmas (otec Vánoc), dává 

dárky do punčoch, které visí na krbu. 

 Vánoce ve Francii: 

Ve znamení bohaté výzdoby a trhů mají 

Vánoce Francouzi. Stejně jako my zdobí 

stromeček a pod něj jim 24. prosince přinese 

dárky Pere Noël. Hostina má tři chody. Předkrm 

– ústřice, hlavní chod – krůta s kaštany, dezert – 

tzv. Buche de Noel – zmrzlina s piškoty. 
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 Vánoce ve Španělsku: 

Tady se štědrovečerní večeře začíná jíst 

kolem desáté hodiny večer a pokračuje dlouho 

do noci! S oblibou se konzumují máslové 

sušenky a vše se zapíjí španělským 

šampaňským Cava. Dárky děti dostávají aţ 6. 

ledna na Tři krále. 

 Vánoce v Německu: 

Hodně se podobají těm našim. Dekorace 

ale bývají mnohem honosnější a Jeţíška nazývají 

Weihnachtsmann (Vánoční muţ) nebo Chriskind 

(Vánoční dítě – slovo napůl z angličtiny). K večeři 

se podává pečená štika nebo konšelská mísa 

(obsahuje mix vepřové pečeně, kachny, husy, 

krůty a klobásy). 

 Vánoce v Polsku: 

Místo stromku se tu většinou pouţívají 

jesličky. Dárky, které jim přináší sv. Mikuláš, si 

rozbalují uţ před hostinou. Ta se skládá 

z dvanácti chodů symbolizujících měsíce v roce. 

V noci chodí lidé do kostela. 

 Vánoce na Slovensku: 

Mysleli jste si, ţe jsou stejné jak ty naše? 

Omyl! Na Slovensku jí totiţ místo naší rybí 

polévky kapustnici, coţ je taková zelňačka. Na 

stole jim nikdy nechybí oplatky, které si 

vychutnávají s česnekem a medem. A místo 

vánoček pečou bábovky s koláči. 
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Vesmír: 

 Víte, ţe hory na Marsu dosahují výšky aţ 25 

km? 

 Víte, ţe délka léta nebo zimy na Uranu trvá 21 

let? 

 Určitě jste nevěděli, ţe délka dne je 23 hodin, 56 

minut a 4.09 sekundy! Proto máme kaţdé čtyři 

roky v únoru o jeden den více, aby se tento 

schodek srovnal. 

 Moţná nevíte, ţe pokud byste do lţičky nalili 

hmotu z neutronové hvězdy, byla by její 

hmotnost přes 100 milionů tun! 

 Věděli jste, ţe kdybyste stáli na planetě Merkur, 

Slunce by se vám zdálo 2,5x větší neţ na Zemi? 

Móda: 

Je tu zima. Máte rádi módu? Chcete vědět, co se nosí? Právě 

pro Vás jsou určeny následující řádky.  

 Letošní zimu se nosí pestrobarevné bundy.  

 Módní návrháři doporučují obléct si i 

pestrobarevné kalhoty.   

 Nohy vám zahřejí sněhule s bambulkami.  

 Pokud obléknete dţíny, určitě zvolte ty 

s motivem sobů a vloček.  

 I na svetrech se budou sobi a vločky krásně 

vyjímat a ostatní vás nepřehlédnou. 

 Na hlavách vám budou slušet čepice typu panda  
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grafitová s bambulkami. 

 Muţům doporučujeme stejně jako ţenám péřové 

bundy a pestré svetry. 

 

Vaše redaktorky 

 Romča :D a Bára :* 
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Vánoce v televizi 
 

 Po celý rok si mnoho lidí stěţuje, ţe v televizi 
nedávají nic pořádného, a ona je to většinou pravda. 
O Vánocích ale nic takového nehrozí – různé televizní 
stanice vysílají mnoho filmů a seriálů od pohádek po 

sci-fi. To svoje si tak najde určitě kaţdý. 
 V pátek a v sobotu 20. a 21. prosince ještě 

vlastně ţádné vánoční filmy nenajdete. Určitě se ale ti 
z vás, co mají rádi dobrodruţné filmy, podívají na 
Počátek s Leonardem DiCapriem.  
 V neděli 22. prosince začíná období, kdy o 

reklamách přepínáte mezi kanály, protoţe vás mrzí, ţe 
něco prošvihnete. Hned v poledne na Primě vysílají 
americký vánoční film Santa Claus. V osm hodin 

večer Česká televize zařadila pro nejmenší diváky 
loňskou vánoční pohádku Dvanáct měsíčků, Nova 
osvědčenou komedii Slunce, seno a pár facek a na 

Nově Cinema si komiksový fanoušek smlsne na 
akčním snímku Spider-Man 3. 

 V pondělí 23. prosince si můţete jít po zdobení 
stromečku ve dvacet hodin „dáchnout“ k televizi. 
Vysílají rovnou dvě pohádky – klasiku O princezně 

Jasněnce a létajícím ševci a komedii s Ivanem 

Trojanem v hlavní roli Anděl páně. Ti „větší“ z vás se 
mohou podívat na romantickou komedii Láska 

nebeská na Primě. Pro ty, co i před Štědrým dnem 
chodí spát pozdě, je na Nově za deset deset skvělá 
krimikomedie Můj soused zabiják. 

 A je to tady – Štědrý den. Pro diváky je 

připravené nepřeberné mnoţství pohádek, vánočních i 
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nevánočních komedií a českých filmů. Je 

samozřejmostí, ţe ve dvacet hodin na Nově uvidíte Tři 

oříšky pro Popelku a v půl deváté na ČT 1 Pelíšky. 

Televize Prima si letos na osmou hodinu, kdy uţ dárky 

bývají vybalené a tácky s cukrovím zpola prázdné, 
nachystala americkou komedii Sám doma, kterou 
určitě kaţdý zná. „Jednička“ začíná svůj hlavní 
program uţ v 19:00 tradičně naprosto novou 
pohádkou Duch nad zlato. Doporučuji kaţdému 

pořídit si televizní program, aby vám případně něco 

neuteklo.  
 Na Boţí hod vánoční toho dávají skoro stejně 
moc jako na Štědrý den. Tato středa se opět nese 
hlavně na vlně pohádek a pokračování filmů 
z předešlého dne. Pro pohádkáře – přepněte na ČT 1 a 
máte vystaráno – Princezna ze mlejna, 

RumplCimprCampr a Sněžný drak jsou jen výběr 
z toho, co program nabízí. Celá rodina se můţe 
podívat například na Marley a já (16:30 na Primě) 
nebo na Garfield (Prima, 13:20). 
 Ve čtvrtek na Štěpána je připravena další porce 
pohádek. Z filmů si lze vybrat například snímek 

Limonádový Joe aneb Koňská opera (15:15, Prima), 
Jak se budí princezny (20:20, Nova), Modrý tygr 

(20:00, Čt 1) nebo Shrek Třetí (16:35, Nova). 
 Z dalších dnů, jiţ ne tak všestranných co se 
pořadů týče, můţu vybrat 27. prosinec a film Doba 

ledová 3: Úsvit dinosaurů (20:15, Prima) a S tebou 

mě baví svět (20:20, Nova). 28. prosince se můţete 
těšit na nefalšovanou vánoční klasiku Mrazík (20:20, 
Nova) nebo třeba na komedii Johny English (17:40, 

Prima).  
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 Tohoto malého „průvodce“ vánočním týdnem 

plným televizních hvězd bych chtěla ukončit 
upozorněním pro skalní fandy sci-fi. Stanice Fanda 
totiţ naprosto exkluzivně odvysílá všech šest epizod 

kultovních Star Wars během šesti dní (23. – 28. 12.), 
vţdy ve 20 hodin. I ti z vás, kdo jste je neviděli, 
můţete je zkusit.   
 To by ode mě bylo vše, přeji Vám všem krásně 
proţité svátky a bohatého Jeţíška!  

       

        Kája :-P 
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HOROSKOPY 

Beran (21. 3. – 20. 4.):  

Milí Beránci,  

 své letošní Vánoce proţijete s ohledem na Vaši 

ohnivou povahu aţ v neobvyklém klidu. Přípravy budete 

zvládat s nadhledem a mnohdy i s koledou na rtech. 

Býk (21. 4. – 21. 5.):  

Drazí Býčci,  

 Vaše hlavní vánoční činnost bude hlavně sledování 

pohádek a mlsání cukroví. 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.):  

Milí Blíţenci,  

 vánoční dny jsou hodně ve Vaší reţii, a proto pokud 

budete čekat s rukama v klíně, ţe někdo tu pohodičku 

obstará za Vás, nedočkáte se. Mějte na paměti slova krále 

Miroslava: „Čím víc je lidí na práci, tím víc času zbývá na 

zábavu.“  

Rak (22. 6. – 22. 7.):  

Drazí Ráčci,  

 čím větší bude chaos a zmatky v přípravách na 

svátky, tím krásnější můţe být atmosféra u rozzářených 

svíček na Vašem stromku.  
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Lev (23. 7. – 22. 8.):  

Milí Lvíčci,  

 kdy naposledy jste za zvuku koled krájeli na Štědrý 

den jablíčko, házeli botou, pouštěli skořápky po vodě…? 

Oprašte tyto zvyky a věřte, ţe takové sváteční chvíle ve Vás 

zanechají mnohem hlubší záţitek neţ materiální 

uspokojení. Buďte vladařsky nad věcí – vţdyť jsou Vánoce. 

Panna (23. 8. – 22. 9.):  

Drahé Panenky,  

 vánoční přípravy jste dotáhly k dokonalosti. Kdyby 

to bylo moţné, srovnáte i větve na stromku do maximální 

pravidelnosti, moţná i jehličí. Nepřehánějte to!  

Váhy (23. 9. – 23. 10.):  

Milé Váhy,   

 nechejte sváteční atmosféru kolem sebe jen tak 

plynout a pozorujte ji. Pro Vaše Vánoce v tomto roce platí 

zcela obráceně jedno staré rčení: „Kdo se těšívá, bývá 

zklamaný“. Měly byste být těmi, kdo se vůbec netěší a 

nakonec je mile překvapen.  

Štír (24. 10. – 22. 11.):  

Drazí Štíři,  

 poslední předvánoční dny vyuţijte k prověření toho, 

zda je vše skutečně tam, kde si myslíte, ţe je. Myslet totiţ 

neznamená vědět. Mějte to na paměti a pak byste měli 

proţít spokojené svátky. 
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Střelec (23. 11. – 21. 12.):  

Milí Střelci,  

 Vaše vánoční chvíle by mohly být veselé a i docela 

bláznivé. Rozhodně budete vše brát s lehkostí a 

nadhledem. 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.):  

Drazí Kozorozi,  

 pár dní volna potřebujete jak koza drbání. Tak si 

uţijte klidné a šťastné svátky! 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.):  

Milí Vodnáři,  

 vypadá to, ţe si zcela zaslouţeně budete uţívat 

šťastné dny. A můţete si za to jen Vy sami, protoţe jste se 

o něco hodně snaţili… 

 

Ryby (21. 2. – 20. 3.):  

 

Drahé Rybky,  

 o Vánocích je situace kolem vás mírně nejasná, na 

tyto Vánoce budete nakonec vzpomínat jako na jedny z 

nejhezčích ve vašem ţivotě. Štěstí míří k vám, tak ne ţe mu 

přibouchnete dveře před nosem.  

    Vytvořila redaktorka Gabuš <3 
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Soudce: „Můţete mi vysvětlit, proč jste se během noci 

vloupal do stejného obchodu pětkrát za sebou?“ 

Obţalovaný: „To je jednoduché, chtěl jsem dát 

manţelce k Vánocům kabelku.“ 

Soudce: „ To bych pochopil, ale co ta ostatní 

vloupání?“  

Obţalovaný: „To mě ji potom čtyřikrát poslala 

vyměnit, protoţe se jí nikdy nelíbila látka!“ 

 

„Víte, ţe letos budou vánoční stromky levnější?"  

„Váţně? Tak to mi teda povězte odkdy?" 

 „Od pětadvacátého prosince!" 

    

Mladá dívka dostala jako dar krásné hedvábné šaty. 

Celá znechucená se ptá matky: „A mami, je to 

z pravého hedvábí?“ Matka odpovídá: „No jistě, 

z pravého nefalšovaného hedvábí!“ Dcera opět 

znechuceně prohodí: „Od toho malého nehezkého 

červíka?“ Matka na to překvapeně: „Ţe se nestydíš, 

takto mluvit o svém vlastním otci!“ 
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„Slyšel jsem, ţe v Třeboni byla surově potlačena 

demonstrace proti vánočním svátkům.” 

„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?” 

„Kapři.” 

 

„Pane šéf, můţete mi dát zítra volno?” ptá se v práci 

pan Jandík. „Manţelka chce, abych jí pomáhal 

s vánočním úklidem a vařením.”  

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” 

přísně to odmítne ředitel.  

„Děkuji,” oddechne si celý šťastný zaměstnanec, 

„věděl jsem, ţe je na vás spolehnutí.” 

 

Povídají si takhle Američan, Rus a Čech. Američan: 

„Vidíte to červený Ferrari?“ Ostatní: „Hm, fakt dobrý.“ 

Američan: „Tak takový jsem dostal pod stromeček.“ 

Rus: „A vidíte támhle to Porsche?“ Ostatní: „Taky 

dobrý!“ Rus: „Tak tuhle káru jsem zas k Vánocům 

dostal já.“ Čech: „A vidíte to Pagani Zonda C12 F?“ 

Ostatní: „Nádhera!!!“ Čech: „Tak asi takový barvy jsem 

dostal manšestráky.“ 

 

Romča :D 



26 
 

VÁNOČNÍ LUŠTĚNÍ 

  

Advent Kapr Ozdoba 
Betlém   Klid   Pohádka 
Bůh   Koleda Purpura 
Cukroví Kuba Sníh 

Dar Marie Stromek 
Dárek Mír Tradice 

Jeţíšek Mše Víra 

Jmelí Noc Záře 
 

NÁVOD K LUŠTĚNÍ: 

VYHLEDEJ V TABULCE DANÁ SLOVA, PŘEŠKRTNI JE. 

ZBYLÁ PÍSMENA ZAKROUŢKUJ A VYJDE TI TAJENKA. 

J M E L Í H Ů B J B Z 

P O H Á D K A J E E Á 

K L I D Á R E K Ţ T Ř 

S N Í H U E E O Í L E 

R Í M P S Š L L Š É C 

S T R O M E K E E M I 

K U B A A A I D K Č D 

P D A R P R R A K C A 

C U K R O V Í I Y O R 

O Z D O B A D V E N T 
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1.           

2.           

3.    K      

4.           

5.       R   

6.           

7.    L       

8.       F    

9.           

 
 

Tajenka: Švédský vánoční dědeček 

 
1) Kdo má svátek 5. prosince? 

2) Tradiční české vánoční jídlo z hub a krup 
3) Kdo nosí v Polsku dětem dárky? 

4) Město, kde se narodil Jeţíš Kristus 
5) Větvičky třešní nebo višní uřezané 4. prosince 
6) Dárek Jeţíškovi od Tří králů 
7) (Komerční) označení čtvrté adventní neděle 

8) Italská vánoční čarodějnice 
9) Čas před Vánocemi (očekávání narození Jeţíška) 
 
 Pokud jste vyluštili obě luštěnky, můţete si 

zasoutěţit. Stačí na papír napsat své jméno, třídu, 

znění obou tajenek a lístek hodit do schránky 

v prvním patře u učebny přírodopisu. Jeden ze 
soutěţících, kterého vylosujeme, vyhraje čokoládu.  

 Soutěţit můţete do 19. 12. Tak hodně štěstí.  

Týna :)
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