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Vánoce se už nenávratně blíží a těší se na ně snad 

každý. Poslední dny před Vánocemi Vám chceme 

zpříjemnit vánočním dílem časopisu Jemňáček. 

A co zde najdete? 

Opět tu nebudou chybět rozhovory, tentokrát s 

vánoční a silvestrovskou tématikou, najdete zde 

nápady na nějaké to vaření, jímž potěšíte svoji rodinu i 

své blízké, připomeneme Vám ty nejposlouchanější, ale 

i nejnovější vánoční koledy a písničky a nezapomněli 

jsme ani na vánoční pohádky, bez nichž bychom se 

v tomto svátečním čase neobešli, a rodinné komedie, 

které přilákají k televizním obrazovkám malé i velké 

diváky.  

Chcete si stylově vyzdobit pokoj, ale nevíte jak? 

Jemnáček Vám poradí co a jak si doma vytvořit a jak si 

vyzdobit třeba i ten Váš pokojíček. 

  Nově tu naleznete i přání k Vánocům a do nového 

roku. A samozřejmě Vás nezapomeneme informovat o 

dění hlavně ve škole. 

Pusťte se do čtení! Přejeme příjemnou zábavu!  

        Niki
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I v letošním školním roce jsme se zapojili do 

projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. 

Tentokrát jsme se zaměřili na osudy Židů během druhé 

světové války. 

 28. 11. se žáci dějepisného semináře a 9. B 

zúčastnili projekce filmu O zlém snu, jenž mapuje 

příběh jedné židovské rodiny v době holocaustu očima 

dítěte. Poté následovala beseda s paní Janou 

Lochmanovou, která vyprávěla o osudech židovské 

komunity v Jemnici. Své povídání doplnila rodinnými 

fotografiemi jemnických Židů a dalšími zajímavými 

dokumenty vztahujícími se k jejich životu. 

 Poutavé vypravování nás zaujalo, zároveň i 

poučilo, a na jeho základě jsme si mohli představit, jak 

těžký byl život Židů v Protektorátu Čechy a Morava. 

 Kuba 
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Ve středu 23. listopadu se žáci 8. a 9. ročníků v 

rámci prevence patologických jevů zúčastnili besedy na 

téma „Hazard kolem nás“, která byla zaměřena na 

nebezpečí závislosti na počítačích, internetu, 

automatech a kurzovém sázení. 

Besedu vedl RNDr. Bc. Ludvík Hanák, pedagog, 

lektor, autor odborných textů. Přednášející popsal 

vlastní zkušenosti s hazardní hrou, konkrétně sázkami 

na sport prostřednictvím internetu, a také s léčbou a 

prevencí této nebezpečné a často podceňované 

závislosti. Uvědomili jsme si, že hazard je nám doslova 

vnucován téměř na každém kroku ve všech sdělovacích 

prostředcích včetně veřejnoprávních. Uvědomili jsme si 

také, že tato 

závislost se 

netýká pouze 

nevzdělaných 

jedinců, ale že za 

určitých 

okolností jí může 

podlehnout 

každý z nás.  
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Žáci devátých ročníků zkoušeli veršovat podle 

básně Balada Francoise Villona.  

Zadání bylo pro všechny stejné: Opiš první dva 

řádky a pak už pokračuj sám/a. 

Sabina Bulíková 

Já u pramene jsem a žízní hynu, 

horký jak oheň, zuby drkotám. 

V cizině, kde domov mám, 

mám přátel a stejně jsem sám. 

 

Radostí skáču a slzy stékají, 

ve tmě, světlo potají 

ukazuje svou pravou tvář. 

Bolí mě všechno, a přesto jsem zdráv. 

Život mám rád, a přesto ho nesnáším. 

Vzpřímeně jdu, ale stále se plazím. 
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Ivo Puchnar 

Já u pramene jsem a žízní hynu, 

horký jak oheň, zuby drkotám. 

Oslněn ve tmě po zdech lapám, 

a s plným žaludkem hlady hynu. 

 

Chudobou si kapsy plním, 

tichem kolem málem hluchnu, 

ze spánku se budím bez snu, 

a bezcitně vodopády slz roním. 

 

Barbora Nováková 

Já u pramene jsem a žízní hynu, 

horký jak oheň, zuby drkotám. 

Cítím se chudý, i když spím v baldachýnu, 

často se nudím, však nevím, kam dřív skočit mám. 

 

Jsem pochmurněna, i když svět radostný zdá se, 

naslouchám lidem, přesto je poslouchám, 

bloudím světem a doufám, že zamířím ke spáse. 
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Na mnoha místech jsem byla, ale přijde mi, že je 
neznám. 

 

Běžím do dáli, ale neznám cíl, 

jak sledovat obraz, když čistý papír vidím. 

Sevřená do sebe, a přesto být volná jako motýl, 

užívat si života, tak proč jen tak sedím. 

 

Amča☮ 

 

 

 

Francois Villon 
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Na Mikuláše jsme se ve škole zase báli, jelikož k nám 

po roce znovu zavítali čerti.  

Básničky, které jsme od našich čertů slyšeli, byly 

dílem paní učitelky Petrákové a žáků. Krásné kostýmy 

si vymýšleli účinkující sami v hodině dramatické 

výchovy. Vystoupení nacvičovali pod dohledem paní 

učitelky Strebeĺové. 

V pondělí 5. prosince ráno začaly veliké přípravy – 

líčení, oblékání kostýmů, úprava vlasů, prostě bylo 

potřeba doladit všechny možné doplňky. A pak už se 

čerti vydali po celé škole hledat hříšníky, aby si je mohli 

odnést do pekla. Naopak ty děti, co byly celý rok hodné, 

dostaly od Mikuláše a anděla něco sladkého. 

Doufám, že Vás čerti moc nevyděsili.  

Amča☮ 
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V sobotu 17. prosince se v naší velké tělocvičně 

pořádně sportovalo.  

Proběhl vánoční volejbalový turnaj. Ačkoli to byl 

volejbal dospělácký, dvě dvojice žáků z naší školy se 

turnaje také zúčastnily. Jmenovitě Vendula Bastlová, 

Pavel Kincl a Lucie Svobodová, Nela Satrapová. Obě 

naše žákovské dvojice bojovaly s velkým nasazením a 

udělaly dobrý dojem na ostatní aktéry turnaje i diváky. 

Soutěže se zúčastnilo devět dvojic a hra to byla 

opravdu krásná. Našim žákům přinesla skvělý zážitek 

a cenné zkušenosti, leccos okoukali a mnohému se 

přiučili. Za sebe  mohu říct, že to byl asi nejlepší 

volejbal, jaký jsem kdy hrála.  

Nechybělo ani zvědavé publikum, které své 

favority podporovalo.  

Asi po pěti hodinách pohybu byly vyhlášeny 

výsledky a hráči dostali zasloužené odměny.   

A takto vypadalo celkové pořadí: 

1. – 2. místo:  Kovář Ondřej, Chromá Hana 

    Svítil Radek, Marková Ilona 

3. místo:   Mocharová Iveta, Kovářová Katka 
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4. místo:   Tesař Radek, Krajíčková Katka 

5. místo:   Šprincl Marek, Kročová 

6. místo:   Šestáková Sára, Jindrová Katka 

7. místo:   Cechová Iva, Vaněk Michal 

8. místo:   Satrapová Nela, Svobodová Lucie 

9. místo:   Kincl Pavel, Bastlová Vendula 

        Luci™ 
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 V průběhu listopadu a prosince se na druhém 

stupni odehrála mezitřídní utkání ve florbale. 

 Přinášíme Vám aktuální výsledky v jednotlivých 

skupinách. 

Dívky 6. a 7. ročník 

1. místo  7. A  15 : 9  7 bodů 

2. místo  7. B  15 : 6  6 bodů 

3. místo  6. B   9 : 13  3 body 

4. místo  6. A  10 : 15  2 body 

5. místo  6. C  10 : 16  2 body 

 

Dívky 8. a 9. ročník 

1. místo  9. B  10 : 2  5 bodů 

2. místo  8. B   8 : 3   5 bodů 

3. místo   8. A    8 : 9   2 body 

4. místo   9. A  3 : 15  0 bodů 
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Hoši 6. a 7. ročník 

1. místo   6. B  16 : 4  8 bodů 

2. místo  6. A  14 : 11  6 bodů 

3. místo  7. B  13 : 11  4 body 

4. místo   6. C   6 : 16  2 body 

5. místo   7. A   5 : 12  0 bodů 

 

Hoši 8. a 9. ročník 

1. místo  9. B  22 : 4  6 bodů 

2. místo   8. A  25 : 14  4 body 

3. místo  9. A   8 : 10   2 body 

4. místo  8. B    0 : 27  0 bodů 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 Výsledky florbalového turnaje se započítávají do 

celoroční soutěže O nejsportovnější třídu.  

 Po přespolním běhu a florbale je umístění 

jednotlivých tříd v celkové tabulce následující: 

 

6. a 7. třídy: 

1. místo   6. B   20 bodů 

2. místo  7. A   18 bodů 

3. místo   6. A  15 bodů 

4. místo  7. B  11 bodů 

5. místo  6. C  10,5 bodů 

 

8. a 9. třídy: 

1. místo  9. B  18,5 bodů 

2. místo  9. A  12 bodů 

3. místo  8. B  11,5 bodů 

4. místo  8. A  8 bodů 
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Jak už je v našem časopise zvykem, i tentokrát 

jsme pro Vás připravili rubriku věnovanou zajímavým 

osobnostem naší školy. Tentokrát jsme vyzpovídali 

Vendy Bastlovou a Šimona Tesaře. 

Oba jsou vynikající sportovci: Vendy je nejlepší 

volejbalistka na škole a Šimon je 

super florbalista.  

Tak co? Jste zvědaví, jak 

odpověděli na naše otázky?  

 

Vendy Bastlová: 

 

Jak dlouho hraješ volejbal?  

3 roky. 

Co tě k tomu dovedlo?  

Chtěla jsem zkusit něco nového a 

bavilo mě vždycky se něj dívat 

v telce. ) 

Co bys doporučila začátečníkovi?  

Asi aby to každý zkusil. Volejbal je 

super hra. 
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Jaký je tvůj největší úspěch?  

Být podle učitele nejlepší na škole.  

Jaké byly tvé začátky? 

Na začátku jsem se netrefila ani do míče!!! 

Budeš hrát volec i po základce? 

Určitě s tím nehodlám praštit! 

Tvůj vzor? 

Italský hráč Ivan Zaytsev. 

Jakého úspěchu chceš dosáhnout?  

Reprezentovat nějaký český tým.  

 

Šimon Tesař: 

 

Jak dlouho 

hraješ florbal? 

Od 5. třídy. 

Co tě k tomu 

dovedlo? 

Spolužáci a 

bratranec. 
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Jaký je tvůj největší úspěch? 

Když jsme byli se školou na okrese. 

Jakou značku florbalky používáš? 

Salming. 

Jaké byly tvé začátky? 

Tak hrál jsem v útoku a doma s bráchou. 

Je hodně důležité mít týmového ducha?  

Asi jo. 

Budeš hrát florbal i po základce?  

Minimálně na střední ano. 

Tvůj největší vzor? 

Nemám žádný velký vzor.  

Jakého úspěchu chceš dosáhnout? 

Vyhrát sezónu.  

Barů♫ 
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Těšíte se na Vánoce?  

Vybrali jsme sadu otázek a zeptali jsme se, jak to 

letos máte s Vánocemi Vy. A jelikož po Vánocích brzy 

nastane nový rok, položili jsme Vám i otázky ohledně 

silvestra.  

1. Co si přeješ k Vánocům? 

2. Probíhá u vás doma vánoční úklid? 

3. Díváš se na pohádky? Na které? 

4. Co pro Tebe Vánoce představují? 

5. Míváte na štědrovečerní večeři kapra? 

6. Jaká je podle Tebe vůně Vánoc? 

7. Jak slavíš silvestr? 

8. Máš nějaká novoroční předsevzetí? 

 

Aneta Komendová 

1. Věci z kolekce Harryho Pottera. 

2. Asi by měl, ale mně se nechce.  
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3. Jak kdy. Na Popelku. 

4. Společné chvíle s rodinou. 

5. Ne. Míváme řízky. 

6. Vůně perníčků, cukroví. 

7. S kamarády, s mamkou. 

8. Ne. 

Pan učitel Švanda se po roce vrací  

1. Tentokrát si přeji oblečení a přál bych si skútr, 

ale možná si ho nadělím až na jaře. 

2. Samozřejmě. Většinu roku máme uklizeno. 

3. Moc se nedívám, ale když už tak radši na starší 

české. 

4. Zastavení se, spousty jídla, setkávání, rodinu, 

pohodu a sníh. 

5. Ano. I rybí polévku. 

6. Perníčky, stromeček-dřevo. 

7. Obvykle jdeme na procházku, na ohňostroj a 

k přátelům. 

8. Vlastně jsem nikdy žádná neměl. 

Danča Augustinová 

1. Notebook od HP. 

2. Ano. 23. prosince. 

3. Nedívám se. 

4. To, že je rodina pohromadě.  

5. Ne, nejíme ryby. 

6. Vůně cukroví. 
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7. Jdeme na ohňostroj a rozesílám přání do nového 

roku. 

8. Zlepšit se v učení.  

Ema Doležalová 

1. Asi jen oblečení. 

2. Probíhá. 

3. Jo, na Popelku a vánoční klasiku. 

4. Pohodu a trávení času s rodinou. 

5. Míváme. 

6. Perníčky, skořice. 

7. S kamarády. 

8. Ne. 

Adam Pikola 

1. Notebook. 

2. Jo. 

3. Jo. Na klasiky. 

4. Být s rodinou, mít pohodu a klid. 

5. Jo. 

6. Cukroví. 

7. To radši nebudu říkat (smích )…a chodím na 

ohňostroj. 

8. Jo, mám. Budu pomáhat rodině a okolí. 

Valča Cébe 

1. Přála bych si jedničku z chemie na vízo. 

2. Probíhá, ale většinou se tomu vyhnu. 
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3. Já se dívám na pohádky, i když nejsou Vánoce. 

4. Pro mě Vánoce neznamenají skoro nic. 

Nenacházím v nich štěstí, lásku ani pochopení. 

Dárky to většinou zachraňují. 

5. Jo, máme kapra a bramborový salát. 

6. Skořice a jablko. 

7. Takže buď jsme doma s mamkou a nic neděláme, 

nebo jdeme za Fischerovýma. 

8. Vždycky, když si nějaké vezmu, tak ho stejně do 

týdne poruším. 

František Račický 

1. Aby celá moje rodina byla zdravá. 

2. No, jo. 

3. Ano, někdy se sourozenci. 

4. Svátek, který vyzařuje pohodou. 

5. Ano. 

6. Cukroví. 

7. Sejdeme se celá rodina a čekáme na Nový rok. 

8. Nemám. 

Adam Krupil 

1. Asi nic. Možná světový mír. 

2. No, my uklízíme každý týden. Ale máme vánoční 

výzdobu. 

3. Dívám se na Mrazíka a na takové ty klasiky, co 

dávají na Nově. 
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4. Svátek, při kterém se schází rodina. Svátek klidu 

a míru. 

5. Ehm, no jo. Míváme. 

6. Skořice a jablko. 

7. Většinou k nám přijede teta, čekáme do půlnoci, 

pak si připijeme a jdu spát. 

8. Ne. Stejně je nikdo nedodržuje.  

Terka Sedláčková 

1. Já si nic nepřeju. Stačí mi to, co mám. 

2. Ano, probíhá. 

3. Na Popelku, Tři bratry, Šíleně smutnou 

princeznu… 

4. To, že se sejde celá rodina. 

5. Ano. 

6. Voňavá svíčka. 

7. Bývám většinou s kamarády. 

8. Zatím ne. 

Denisa Abrhámová 

1. Nevím. Já Ježíškovi nepíšu. 

2. Jo. 

3. Dívám se na všechny pohádky. 

4. Hodně jídla, šťastný lidi, pohodu a klid. 

5. Ano. 

6. Vánoční stromeček. 

7. S kamarády. 

8. Ne. 
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Libor Hron 

1. Abych poznal svoje pravé rodiče a abychom celá 

rodina byli šťastní. 

2. Ten už proběhl. Je to fakt peklo. 

3. Na Mrazíka. 

4. Svátek. Pohodu a odpočinek od školy. 

5. Ano. 

6. Perníčky. 

7. Jdu ven s kamarády. 

8. Jo. Zlepšit si děják. 

Pavel Čurda 

1. Oblečení. 

2. Jo. 

3. Na Popelku. 

4. Svátky. 

5. Jo. 

6. Cukroví. 

7. No pořádnou párty. 

8. Jo. 

Paní učitelka Veselá 

1. Pohodu a klid. 

2. Velký (smích). 

3. Ráda. Nejraději mám Tři oříšky pro Popelku. 

4. Sníh, skvělou atmosféru a dárečky. 

5. Ano. 

6. Jehličí, skořice a vanilka. 
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7. Doma nebo u švagrové. Střídáme se. 

8. Zhubnout a více cvičit. 

Jana Karásková 

1. Nový mobil. 

2. Ano asi dva týdny před Vánocemi. 

3. Jo, když mám čas, tak se dívám. Mám ráda 

Popelku, Krakonoše a lyžníky, Princeznu ze 

mlejna a další české pohádky. 

4. Pohodu v rodině, stromeček, dárky, návštěvy 

příbuzných a hodně cukroví. 

5. Ne, nám by ho bylo líto zabít. Míváme rybí prsty, 

smažené filé a bramborový salát. 

6. Vůně jehličí a medových perníčků. 

7. Jsem doma, ráno děláme chlebíčky a pak 

koukám na televizi. Také pak odpočítávám 

vteřiny do půlnoci. 

8. Ale jo, mám jich hodně, ale nevydrží mi déle než 

týden.  

Niki a Luci™ 
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Pro první stupeň: 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

8:00 

Vánoční 
program 
v malé 

tělocvičně 

Vánoční 
program 
v malé 

tělocvičně 

Vlastní 
program 

Beseda s 
Michaelou 

Fišarovou 

Beseda s 
Michaelou 

Fišarovou 

9:15 
Beseda s 

Michaelou 
Fišarovou 

Beseda s 

Michaelou 
Fišarovou 

Vánoční 

program 
v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 
v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 
v malé 

tělocvičně 

10:30 
Vlastní 

program 
Vlastní 

program 

Vlastní 
program 

nebo malá 
tělocvična 

Vlastní 
program 

Vlastní 
program 

11:50 
Pohybové 
skladby s 
družinou 

Pohybové 
skladby s 
družinou 

Dobrovolně 
pohybové 
skladby 

Pohybové 
skladby 

v tělocvičně 

Pohybové 
skladby 

v tělocvičně 

Konec 
vyučování 11:40 11:45 11:50 12:30 12:30 
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Pro druhý stupeň: 

Ročník 6. 7. 8. 9. 

8:00 
Vlastní 

program 

Vánoční 

program 

v malé 
tělocvičně 

Vánoční 

program 

v malé 
tělocvičně 

Vánoční 

program 

v malé 
tělocvičně 

9:15 

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně 

Vlastní 

program 

Vlastní 

program 

nebo 

sportování 

ve velké těl. 

Vlastní 

program 

nebo 

sportování 

ve velké těl. 

10:30 

Vlastní 
program 

nebo 

sportování 

ve velké 

těl. 

Vlastní 
program 

nebo 

sportování 

ve velké 

těl. 

Beseda s 

Michaelou 

Fišarovou 

Beseda s 

Michaelou 

Fišarovou 

11:50 
Pohybové 

skladby 
v tělocvičně 

Pohybové 

skladby 
v tělocvičně 

Pohybové 

skladby 
v tělocvičně 

Pohybové 

skladby 
v tělocvičně 

Konec 
vyučování 12:30 12:30 12:40 12:40 

 

        Kuba 
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Stejně jako minulý rok jsme si pro Vás připravili 

zvyky a obyčeje. Pojďme si společně připomenout 

některé z těch, jež jsou dnes už skoro zapomenuty.    

Významným mezníkem v kalendáři je doba 

adventu. Byla to doba postní, kdy se nemohly konat 

žádné zábavy. To dnes už neplatí. Chodily se i obřadní 

pochůzky sv. Barbory, Ambrože a Lucie. Podle kronik 

zanikly nejpozději ve 20. letech minulého století.  

Do dnešní doby přetrvává mikulášská pochůzka. 

I v ní došlo k posunu. Do padesátých let minulého 

století se této obchůzky účastnili pouze dospělí, dnes je 

mikulášská koleda záležitostí dětí. Na vesnici Mikuláš 

s andělem a několika čerty obchází všechna stavení 

s menšími dětmi. Rodiče připraví balíčky pro 

obdarování svých ratolestí. Ty je od Mikuláše dostanou 

za básničku nebo písničku. 

Dalším zvykem je zahánění oveček k Betlému. 

Probíhá to asi takhle: Lidé se sejdou na jednom konci 

vesnice a jdou společně na její druhý konec. 
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V poslední době se stává součástí Štědrého 

večera opět účast na půlnoční mši. 

Na Nový rok by se neměl k obědu podávat žádný 
pták (kuře, husa, kačena), protože by rodině ulétlo 
štěstí. Ani hospodyně by neměla zapomenout na visící 

prádlo, protože jinak v rodině někdo blízký zemře.  A 
nezapomeňte, co budete dělat na Nový rok, tak i po celý 
rok. 

Dlouhou dobu byl i svátek Tří králů spojen 

s obřadní pochůzkou. Na území Moravskobudějovicka 

a Jemnicka zaniká v 50. letech minulého století. 

V některých rodinách je tento den odstrojován vánoční 

stromeček, protože končí cyklus vánočních svátků.  

 

Na mnoha domech a hospodářských usedlostech 

můžeme nalézt nápis K+M+B a letopočet. Nápis, který 

má přinést usedlosti štěstí. 

 

       

 Kuba 
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Jsou tu Vánoce. Svátky klidu a míru. Všichni si 

teď určitě zasloužíme odpočinek po celém náročném 

uplynulém roce plném různých zkoušek, písemek, 

zkoušení atd. Však to asi každý dobře zná .  

O Vánocích je důležitá dobrá nálada a klid.  

Co si takhle dopřát trochu pohody a nicnedělání 

u dobré knihy a šálku výtečného čaje?  

Z dnešní nabídky vánočního čtení bych Vám 

doporučila knížku Dash & Lily – Kniha přání. 

Dash tráví v knihkupectví Strand dlouhé hodiny 

a jednoho dne najde mezi ostatními knihami červený 

zápisník, v němž je série úkolů souvisejících s knihami. 

Samozřejmě mu to nedá (však který knihomol by 

odolal?) a pustí se do jejich plnění. Na závěr pak napíše 

do zápisníku svůj vlastní úkol a nechá ho na 

smluveném místě. A v tom okamžiku vstupuje do hry 

Lily (jak už jste asi uhodli, právě ona je majitelkou 

zápisníku i autorkou úkolů). A následuje série šifer, 

dopisování, vtipných míjení se i setkávání. 
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A co takhle kniha Dívka ve vlaku? 

Kniha roku 2015. Rachel dojíždí ranním vlakem 

do Londýna. Den co den si prohlíží útulné předměstské 

domky, a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla, 

naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do soukromí 

mladého páru. Dá jim dokonce jména: Jason a Jess. 

Jednoho dne však zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí 

pouhá minuta, než se dá vlak zase do pohybu, a náhle 

je všechno jinak… Krátce nato se Rachel dozví, že se 

„její“ Jess pohřešuje, a proto se rozhodne obrátit se na 

policii. Stále více se zaplétá do příběhu, který není její, 

ale jenž nakonec obrátí naruby život úplně všem. 

 

Barů♫ 
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Vánoce jsou považovány za nejkrásnější čas 

v roce. Pokaždé se na ně těšíme a doufáme, že vánoční 

svátky prožijeme v klidu a míru s lidmi, které máme 

rádi. 

K Vánocům určitě neodmyslitelně patří pohádky, 

které vždy končí šťastně. Každý z nás má nějaký 

oblíbený vánoční film, a tak se společně podíváme na 

ty, které si nesmíte nechat ujít. I když je uvidíte třeba 

posté, vždycky si na ně o Vánocích najdete čas znovu.  

K Vánocům patří smích 

O Vánocích by mělo být veselo, tak si nenechte ujít 

vánoční komedie. 

 Pelíšky  

 Sám doma 

 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku 

 Vánoční prázdniny 

 Deník Bridget Jonesové 

 Záměna 

 Láska nebeská 
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 Prázdniny 

 Vánoce naruby 

 Rolničky, kam se podíváš 

 Čtvery Vánoce 

 Zázrak v New Yorku 

 Noc plná zázraků 

 Další hroznej pátek 

 Dej si pohov, kámoši 

 Budiž světlo 

 Vánoční skřítek 

 Přežít Vánoce 

 Santa Claus 

Animované Vánoce 

Animované pro malé i velké. 

 Vánoční koleda 

 Polární expres 

 Ukradené Vánoce Tima Burtona 

 Velká vánoční jízda 

 Ledové království 

 Sobík Niko 

 Shrekovy Vánoce 

 Legendární parta 

 Simpsonovi: Vánoce u Simpsonových 

 Doba ledová: Mamutí Vánoce 
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K Vánocům patří pohádky 

České Vánoce s nejkrásnějšími pohádkami. 

 Tři oříšky pro Popelku 

 Mrazík 

 Anděl páně I. i II.  

 Byl jednou jeden král 

 Šíleně smutná princezna 

 Pyšná princezna 

 S čerty nejsou žerty 

 Sůl nad zlato 

 Třetí princ 

 Popelka 

 Princezna se zlatou hvězdou 

 Dařbuján a Pandrhola 

 Lotrando a Zubejda 

 Princ a Večernice 

 Obušku, z pytle ven! 

 Sedmero krkavců 

 Princezna ze mlejna 

 Tři bratři 

 

Luci™ 
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A máme tu po roce zase ty Vánoce. Koledy jsou 

samozřejmostí a Tichá noc Lucky Bílé je vždy sázkou 

na jistotu.  

Dnes mám pro Vás i pár dalších tipů na krásné 

vánoční písmě, které si zamilujete.  

STEVIE WONDER & KEANU TRAP REMIX – JINGLE 

BELLS 

MARIAH CAREY – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS 

YOU 

GENE AUTRY FT. THE PINAFORES – RUDOLPH 

THE RED-NOSED REINDEER 

THE LITTLE DRUMMER BOY – DO YOU HEAR 

WHAT I HEAR? 

ANDY WILLIAMS – THE MOST WONDERFUL TIME 

OF THE YEAR 

FRANK SINATRA – HAVE YOURSELF A MERRY 

LITTLE CHRISTMAS 

BOBBY HELMS – JINGLE BELL ROCK 

WHAM! – LAST CHRISTMAS 
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DEAN MARTIN – LET IT SNOW! 

TRAIN – SHAKE UP CHRISTMAS 

JUSTIN BIEBER – MISTLETOE 

LITTLE DRUMMER BOY – PENTATONIX 

ARIANA GRANDE – SANTA TELL ME 

SHAKIN' STEVENS – MERRY CHRISTMAS 

EVERYONE 

JOHN LENNON – HAPPY XMAS 

JOHNNY MATHIS – IT'S BEGINNING TO LOOK A 

LOT LIKE CHRISTMAS 

VÁCLAV NECKÁŘ & UMAKART – PŮLNOČNÍ 

Luci™ 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

V sobotu 12. listopadu se jistě někomu vyplnil sen. 

Justin Bieber vystoupil v rámci světového turné 

PURPOSE WORLD TOUR  v pražské O2 aréně!  

Věříme, že mohlo jít opravdu o mega zážitek, tak 

jsme od Valči Vinklárkové zjistili podrobnosti.  

1. Jaké to bylo vidět Justina naživo? 

Nejvíc luxusní. Ten pocit, když byl asi 15 metrů 

ode mě. 

 

2. Dokážeš popsat atmosféru v O2 aréně? 

Koncert byl úplně vyprodaný. Většina lidí měla 

papíry s nápisem „Always by your side“. Myslím 

si, že si to všichni užívali. 

 

3. Jsi Belieberka?  

Jo, jsem. 

 

4. Největší zážitek z koncertu? 

Nástup Justina. 

 

5. Potkala jsi zde nějakou naši celebritu? 
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Nepotkala. Vystupovala tu však i skupina The 

Knocks. A věděla jsem o youtuberce Gabrielle 

Hecl. 

 

6. Jak Justin zakončil svůj koncert a v kolik? 

Písničkou Sorry. Kolem půl až tři čtvrtě na 

dvanáct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luci™ 
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Taky máte ten samý problém jako my? 

Taky nevíte, jak si tento rok vyzdobit svůj pokoj? 

Tento článek Vám určitě pomůže (nám tedy 

pomohl).   

Hitem letošních Vánoc jsou rozhodně světýlka! 

Udělají úplně luxusně fotky na insta a snad nikdo jim 

neodolá! 

Mimochodem máme tady pro Vás jeden DYI tip:  

Na světýlka můžete připojit nějakými pěknými 

kolíčky fotografie a udělá to mega WOW efekt!  

Nudí Vás dveře Vašeho pokojíčku? Zkuste je 

ozvláštnit opět světýlky, tentokrát je zformujte do tvaru 

vánočního stromečku.  

A v neposlední řadě nesmějí chybět polštáře se 

soby nebo s vánoční tématikou.   

Barů♫ a Amča☮ 
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O VÁNOCÍCH: 

Dva největší vánoční stromy v Evropě bylo možno 

obdivovat ve dvou městech: Varšavě a Lisabonu. 

Svou  výškou 72 metrů byly vysoké jako dům o 20 

poschodích. Ozdobeny byly 2 miliony světel, nikdo 

proto nemohl tušit, že se za nimi skrývá lešení. Montáž 

lešenářských věží trvala v obou případech dva týdny. 

Nejdelší vánočku upekli pekaři z pelhřimovské 

Adélky. Byla klasicky pletená ze šesti pramenů a měřila 

450 cm. Na její výrobu bylo spotřebováno 40 kg mouky, 

40 vajec, 10 dkg cukru a 8 kg másla.  

 

ZAJÍMAVÝ PRŮZKUM: 

Zajímavý průzkum provedla mezi několika 

tisícovkami Britů společnost Travolodge: 

Zjistila, že nejobávanějším návštěvníkem během 

vánočních svátků je tchýně. Návštěvy matky své 

partnerky či svého partnera děsí jednoho z pěti 

dospělých. 

Lidé se obávají především toho, že zůstane příliš 

dlouho, že bude kritizovat vánoční jídlo, neuklizený 

dům a nedokonalou přípravu na svátky. 
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Na dalších místech nejneoblíbenějších vánočních 

hostů jsou tetičky, babičky, bratrové a tcháni. Téměř 

každý třetí Brit považuje bavení svých příbuzných za 

stejně stresující událost, jako je například pohovor se 

šéfem v zaměstnání. 

Top 10 nejobávanějších návštěv: 

1. tchýně (zůstávají příliš dlouho) 

2. tetičky (považují dům za hotel) 

3. bratři 

4. tchánové (přicházejí neupravení a špinaví) 

5. sestry (kupují hrozné dárky) 

6. babičky (kritizují štědrovečerní večeři) 

7. matky (pomlouvají neuklizený dům) 

8. strýčkové (jsou příliš hluční) 

9. dědové a nevlastní matky (vypijí příliš alkoholu) 

10. synovci, neteře, vnoučata a bratranci (nechávají po 

sobě v pokoji neuvěřitelný nepořádek) 

 

O PSECH: 

1. Baseti neumí plavat. 

2. Chrti jsou nejrychlejší psi na světě, dokáží vyvinout 

rychlost až 72 km/hodinu. 

3. 50 % páníčků koupe svého psa nejméně jednou 

měsíčně. 

4. V Bibli je zmíněn pes celkem čtrnáctkrát.          

5. Zkázu lodi Titanic přežili tři psi – novofundlandský, 

pomeranian a pekingský palácový psík. 
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6. Psi nevnímají čas. 

7. Lidé žijí se psy a kočkami již více než 12 000 let. 

8. Největším uznaným plemenem na světě je irský 

vlkodav. 

9. Nejmenším uznaným plemenem na světě je čivava. 

10. Nejtěžší plemeno světa je německá doga. 

11. Pouze psi a lidé mají prostatu…ovšem psi nemají 

slepé střevo. 

 

        Elča 
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Klasické štědrovečerní menu už se dnes tolik 

nenosí. Kapra mnoho z nás nahrazuje řízkem, rybí 

polévku hrachovkou a místo štrúdlu si dáváme 

tiramisu. Pojďme se teď zase vrátit v čase za tradičními 

recepty, které se vařily dříve.  

 

Dříve se vařilo se surovin, které měl prostě v té 

době doma snad každý, proto se mohou zdát některé 

pokrmy až příliš nudné a nás jako takovou tu generaci 

Y tolik nezaujmou.  

Ale, co to takhle trochu ozvláštnit? 

Každý recept lze přece trochu zmodernizovat. 

 

Krémová rybí polévka s rybičkami z listového těsta 

 

Co budeme potřebovat? 

 

250 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel, 

cibule) 

50 g másla 

50 g hladké mouky 

1 l rybího vývaru  

150 g vařeného rybího masa 

1 lžíce jemně sekané petržele 
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sůl 

pepř 

muškátový oříšek 

100 ml smetany 

250 g listového těsta 

 

Příprava: 

 

1. Kořenovou zeleninu nastrouháme na hrubém 

struhadle, v kastrolu rozehřejeme máslo, 

přidáme nastrouhanou zeleninu a asi pět 

minut opékáme na mírném ohni. Potom 

zaprášíme moukou, důkladně promícháme a 

přilijeme rybí vývar. Vše pak asi 20 minut 

povaříme.  

 

2. Polévku dochutíme solí, pepřem, muškátovým 

oříškem, přilijeme smetanu a dohladka 

rozmixujeme. Do krémové polévky nakonec 

ještě přidáme nakrájené vařené rybí maso a 

sekanou zelenou petrželku.  

 

3.  Polévku podáváme s rybičkami z listového 

těsta, které jsme si připravili tak, že jsme 

vyváleli listové těsto a vykrajovátkem z něj 

vykrájeli rybičky, které jsme na plechu 

vyloženém pečicím papírem upekli dozlatova.  
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Kapr v parmazánovém trojobalu  

 

Co budeme potřebovat? 

 

600 g očistěného kapra  

4 housky (na přípravu strouhanky) 

100 g hladké mouky 

2 vejce 

2 lžíce strouhaného parmazánu  

citron 

sůl 

hrst zelené petrželky 

 

Příprava: 

 

1. Porce kapra zakapeme citronovou šťávou, 

osolíme, zaprášíme moukou a obalíme v 

rozšlehaném vejci, do kterého jsme přidali 

parmezán, a potom ve strouhance promíchané 

s jemně sekanou petrželkou.  

 

2. Obalené ryby smažíme v dostatečném množství 

oleje dozlatova. 

Barů♫ 
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„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.”  

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl 

Ježíšek?” 

„Pochopitelně, kdo jiný?” 

„To znamená, že vy jste na mě zase zapomněli?” 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků – tak asi 

z Číny.” 

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro 

vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři. 

Pak se ozve: „Ivano, máš něco?” 

„Ne, vůbec nic. A ty?” 

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez 

ozdob?” 

Dva kluci si na koleji povídají: „Co kdybychom si 

koupili Santovy soby?“ „Jsi se zbláznil? Co ten 

nepořádek a smrad?“ „Si zvykne.“ 
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„U nás doma je pod stromečkem jedna a ta stejná 

věc, ale každé, opravdu každé Vánoce,” říká 

spolužákům Vašek. „Co, prosím tě?” 

„Stojan.” 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na 

maminku u sporáku: „Mami, mami, stromeček hoří!” 

„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. Chlapeček 

za chvíli zase začne křičet: „Mami, mami, záclony už 

také svítí!” 

„Evo, cítíš tu vůni vánočního cukroví? “ptá se manžel 

manželky. „Ne, necítím.“ „Já taky, tak začni péct.“ 

 

„To by mě zajímalo, co nám zítra Pán Bůh hodí?“ 

mudruje pod vánočním stromečkem Evžen. „A co by ti 

měl jako Bůh házet?“ nechápe Jarmila.                  

„No, je přece zítra Boží hod, ne?“ 

    Amča☮ 
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Paní učitelka vykládá v dějepise o benátském zrcadlu:  

„Kdo se podívá do tohohle zrcadla, zhezčá.“ 

  

V přírodopise: 

 „A k čemu má zebra černobílé zbarvení? Proč?“ 

„Proti maskování.“ 

  

Otázka z angličtiny:  

„Jak se nazývá obyvatel Londýna?“ 

„Loňďan.“ 

  

V angličtině: 

„Jak se řekne sloveso být?“ „Sein.“ 

  

V přírodopise:  

Učitel: „Kdo žije v biomu moře a oceány?“ 

 Žákyně: „Kosatka, delfín, prostě ryby.“ 

  

Otázka v češtině: 

 „Jaké dary obdržel malý Ježíšek?“ 

 A někdo přečetl: „Zlato, myrhu a kladivo.“ 

  

        Luci™ 
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A máme tady další dávku vánočního luštění. 

Najdeš cestu z labyrintu? Vyluštíš sudoku? Najdeš 10 

věcí na vánočním stole, které tam nepatří? Odpověď 

najdeš tady: 
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Najdeš 10 předmětů, které na vánoční stůl nepatří? 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň slova do tajenky podle obrázků. 

                          Elča 
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 Přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok panu 

učiteli Petrákovi. 

Áda Kubešová  

 Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeju učitelům 

a učitelkám, celé 8. B – té nejlepší třídě! a Davidu 

Jerouškovi.   Nikolka Minksová  

 Přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok celé naší 

třídě 8. B včetně pana učitele Švandy.  

     Klára Vaculová 

 Milí páni učitelé, paní učitelky a třído 8. B, přeji 

Vám krásné prožití vánočních svátků a nového 

roku 2017.   Nely Satrapová 

 Přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok celému 

učitelskému sboru i celé škole.   

     pan učitel Petrák 

 Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok všem 

zaměstnancům školy a hlavně panu učiteli 

Švandovi. 

8. B 

 Krásné Vánoce plné pohody, splněných přání a 

příjemných setkání, v novém roce 2017 co 

nejméně nepříjemných překvapení, hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti Vám všem přeje 

Marcela Kovárníková 
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Krásné Vánoce  

a úspěšný nový rok 2017 

Vám přeje  

redakční rada časopisu 

Jemňáček 
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