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Milí čtenáři našeho školního časopisu, 
 
 konečně tu je vánoční vydání časopisu Jemňáček! 
Právě se k Vám dostává druhé číslo s novou redakční 
radou. Kdo z Vás se na ně těšil? My tedy ano. 
 Dnešním tématem jsou VÁNOCE!  

 Co si tedy v Jemňáčku přečtete? Jelikož přichází 
Vánoce, najdete v něm recepty na chutné sladké 

cukroví, vánoční pohodu Vám pomohou navodit 
písničky z naší hitparády nebo tipy na vánoční filmy, 
poradíme Vám, čím obdarovat Vaše nejbližší, či jak se 
ustrojit k vánočnímu stromečku, nezapomněli jsme ani 

na oblíbené, tentokrát vánoční rozhovory…a uvnitř 
čísla na Vás čeká ještě spousta dalších zajímavých 
článků…  
 Nezapomeňte, že můžete do schránky u učebny 

přírodopisu vhazovat své příspěvky o dění ve škole – 
akce, soutěže, sport atp. 
 Tak hurá do čtení a luštění.  

 Barča 
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V pondělí 30. listopadu se „deváťáci“ zúčastnili 

projektového dne na téma „Pražské jaro r. 1968“. V úvodu 

nám paní učitelka Kovárníková a paní učitelka Kadlecová 

pustily prezentaci a povídali jsme si o tom, co k událostem 

r. 1968 vedlo, jak probíhal, a dozvěděli jsme se základní 

informace o jeho hlavních představitelích. 

Potom jsme si pustili první díl životopisného filmu 

Hořící keř, ve kterém je poutavě popisováno upálení 

studenta Jana Palacha a události, jež poté následovaly. 

Po skončení filmu nás navštívil náš bývalý pan ředitel 

PaedDr. Karel Fukal, který nám vyprávěl své historky a 

zážitky z roku 1968 (hlavně z vojny) a vytvořil nám tak 

jasnější představu o tehdejším způsobu života. 

Nakonec jsme se rozdělili do devíti skupinek, dostali 

jsme různé předměty a listiny, které tehdy existovaly, např. 

modrou knížku, cestovní pas, celní prohlášení…, a plnili 

jsme s nimi různé úkoly. 

Myslím si, že projektový den nám pomohl pochopit 

všechny hrůzy a události roku 1968 poutavým a zajímavým 

způsobem. 

     Barbora Kellnerová 9. B 
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Soutěž Rukama šikulů 

 Dne 27. listopadu 2015 se vydaly děti, které se 

podílely na výrobě origami, na soutěž Rukama šikulů 

do Znojma. 

 Vyjely ráno v 6:50 hod. z autobusového nádraží 

a dorazily asi v 8:43 hod. na autobusovou zastávku ve 

Znojmě, odkud musely jít asi 15 minut pěšky 

k Louckému klášteru. 

 Tam museli účastníci soutěže čekat až do 12:00 

hod. na slavnostní vyhlášení, které provedl 

místostarosta města Znojma. Během toho dlouhého, 

předlouhého čekání si všichni mohli vyrobit např. 

svíčku z vosku, nabarvit si šišku, udělat si polštář a 

další věci, které byly určeny pro šikovné a nadané děti. 

 

 No a pak nadešel čas vyhlašování vítězů… 
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 Konkurence byla obrovská a naše škola se 

umístila na úžasném druhém místě!!!!!! 

   Vyhráli jsme poukázku na výrobu korálků, ale 

po domluvě se vše změnilo a bude z toho batikování 

triček.  

Batikování triček se bude konat v průběhu 

projektového dne a my, co jsme byli na soutěži, si 

musíme vybrat některé spolužáky z 2. stupně! 

Třeba si vybereme právě tebe!!!! :) Tak buďte ve 

střehu!  

 Jinak si členové úspěšného týmu vše velice užili 

a domů si dovezli jen krásné vzpomínky.  

       Barů 
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 Ve středu 25. 11. 2015 se v Třebíči uskutečnilo 

okresní kolo ve florbalu mladších žáků. Družstvo naší školy 

ve složení Adam Černovický, Ondřej Prokeš, Jakub Novák, 

Daniel Tesař, Adam Krupil, Lukáš Chloupek, Šimon Tesař, 

Zdeněk Václavek a Lukáš Sevelda obsadilo celkové druhé 

místo se 4 body (1 vítězství, 1 remíza a 1 porážka) a 

celkovým skóre 4:5 (-1 pomocný bod). Nejlepším hráčem 

mužstva byl vyhlášen kapitán Lukáš Sevelda. Je velká 

škoda, že na turnaji nemohl startovat Vojtěch Bařinka, 

který se zranil na okrskovém kole minulý pátek v 

Jaroměřicích. 

 Gratulujeme chlapcům ke stříbrné medaili a 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Celkové pořadí turnaje: 

1. ZŠ Okříšky - 9 bodů (11:1) 

 +10 

2. ZŠ Jemnice – 4 body (4:5) -1 

3. ZŠ Horka-Domky Třebíč -       

 4 body (3:7) -4 

4. ZŠ Tasov - 0 bodů (1:6) -5   

 

    Elča 

 

http://www.zsjemnice.cz/obrcl-okresni-kolo-ve-florbalu-mladsich-zaku-38-193
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Vánoční & silvestrovské 
rozhovory 

 

 Jelikož se nám blíží Vánoce a silvestr, připravili 

jsme si Vánoční a silvestrovský speciál. Ptali jsme se jak 

„druhostupňáků“, tak dětí z prvního stupně a i našich 

učitelů a dalších zaměstnanců školy. Některé odpovědi 

byly očekávané, další překvapivé a některé i vtipné. 

Tak se rychle pusťte do čtení a zjistěte, koho jsme pro 

Vás vyzpovídali.  

 Buď na pozoru, příště můžeš být osloven i Ty! 

 

Otázky: 

1. Co si přeješ od Ježíška? 
2. Máš dárky připravené předem nebo je sháníš až 

na poslední chvíli? 

3. Jaký zvuk podle tebe nejlépe vystihuje Vánoce? 
4. Kolik stránek má tvůj dopis Ježíškovi? 
5. S kým slavíš silvestra? 
6. Co očekáváš od roku 2016? 

 

Valča Vinklárková 

1. „Aby všichni byli šťastní.“ Poznámka Sáry: „Ona 
chce Playstation.“  

2. „Na poslední chvíli.“ 

3. „Pohádky.“ 
4. „Žádnou.“ 

5. „Se Sárinkou.“ 
6. „To samé, co každý rok.“ 
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Dominik Štrobl 

1. „Florbalku, florbalovou výbavu a mobil.“ 

2. „Něco předem a něco na poslední chvíli.“ 

3. „Koledy.“ 
4. „Žádnou.“ 
5. „S přáteli.“ 
6. „Že se dostanu na školu.“ 

Paní učitelka Strebel’ová 

1. „Klid a pohodu.“ 

2. „Nemám, chystám.“ 

3. „Šustění padajícího sněhu.“ 
4. „Zatím žádnou.“ 
5. „S přáteli.“ 
6. „Nevím.“ 

Aneta Otáhalová 

1. „Počítač.“ 
2. „Na poslední chvíli.“ 
3. „Zvonění zvonečkem.“ 
4. „Jednu stránku.“ 

5. „S kamarádama.“  

6. „Že bude lepší než rok 2015.“ 
Marek Hron 

1. „Klobouk.“ 
2. „Na poslední chvíli.“ 
3. „Rolničky.“ 
4. „Jednu.“ 

5. „S kamarády.“ 

6. „Chci se věnovat ručním pracím.“ 
Míša Šmikmátorová 

1. „Štěně, ale vím, že ho nedostanu.“ 
2. „Na poslední chvíli.“ 
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3. „Rolničky.“ 
4. „Jeden řádek.“ 

5. „S rodinou a kamarády.“ 
6. „Naučím se jíst zdravě, začnu cvičit.“ 

Naty Fialová 

1. „Kabelku a kabát.“ 
2. „Na poslední chvíli.“ 
3. „Rolničky.“ 
4. „Dopis nepíšu, když jsem byla malá, tak jsem ho 

malovala.“ 

5. „Se sestřenkou, bratrancem, babičkou -
rodinou.“ 

6. „Dostanu se na školu.“ 
Pan učitel Švanda 

1. „Nemám žádná velká přání. Asi oblečení nebo 

knihu.“ 
2. „Letos VÝJIMEČNĚ mám už čtyři dárky 

nakoupené, ale neprozradím jaké.“ 
3. „Zvoneček.“ 

4. „Přiznávám se, že dopis Ježíškovi nepíšu.“ 
5. „S rodinou a přáteli.“ 

6. „Že bude alespoň tak dobrý jako 2015.“ 
Paní uklízečka Pichlová 

1. „Zdraví.“ 
2. „Zčásti.“ 
3. „Rolničky.“ 

4. „Žádnou.“ 
5. „S přítelem.“ 

6. „Že bude lepší.“ 
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Lenka Kneslová 

1. „Panenku.“ 

2. Neodpovídala 

3. „Zvoneček.“ 
4. „Dvacet tři.“ 
5. „S rodinou.“ 
6. „Nové kamarády.“ 

Paní učitelka Otáhalová 

1. „Já bych si přála novou myčku.“ 

2. „Nakupuji předem.“ 

3. „Rolničky.“ 
4. „Jednu.“ 
5. „S rodinou.“ 
6. „Že budu nadále zdravá.“ 

Šimon Jasanský 

1. „Hrozně bych si přál letadlo na ovládání a 
pavouka.“ 

2. Neodpovídal 
3. „Rolničky.“ 

4. „Má dvě stránky.“ 

5. „S mojí rodinou a přáteli.“ 
6. „Přál bych si lepší prospěch, více úspěchu a aby 

se mi uzdravily kyčle.“ 
Sandra Brabcová 

1. „Nový mobil a oblečení.“ 
2. „Nic nekupuji, vyrábím.“ 

3. „Rolničky.“ 

4. „Nepíšu.“ 
5. „S rodinou a kámošema.“ 
6. „Že se budu líp učit a dostanu se na střední.“ 
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Pavel Karásek se vrací  

1. „Dárky.“ 

2. „Na poslední chvíli.“ 
3. „Rolničky.“ 
4. „Zatím nic.“ 
5. „Slavím s rodinou a kámošema.“ 
6. „Že se dostanu na školu.“ 

     

    Nikča a Luci* 

 

 

 
 

 



15 
 

 

           Dne 4. 12. 2015 v 7:45 se žáci ze skupiny 

dramatické výchovy sešli s paní učitelkou Petrákovou  v 

učebně dramatické  výchovy, aby se připravili na 

divadelní představení týkající se Mikuláše, anděla a 

čertů. Patnáct žákyň a jeden žák se na toto vystoupení 

připravovali celý měsíc, včetně toho, že jsme si 

vymysleli svůj vlastní scénář, který paní učitelka 

upravila a s námi secvičila.  

 Ráno začaly veliké přípravy. Oblékání, malování a 

poslední zkoušky celého scénáře. Všichni byli natěšeni 

na představení, ale doprovázela nás také veliká 

nervozita, aby vše dopadlo, tak jak by mělo. Po hodině 

příprav byli všichni připraveni na premiéru před žáky.  

 Začínali jsme u nejmladších diváků. Za celý den 

čerti, Mikuláš a anděl obešli všechny třídy naší ZŠ. 

Čerti postrašili a Mikuláš s andílkem obdarovávali 

sladkou odměnou, ale pouze za předvedení písničky. 

Všechna žákovská představení byla pěkná a nás, 

čertovskou skupinu, potěšila, některá dokonce velmi 

příjemně překvapila. 
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 Žáci z předmětu dramatické výchovy všem děkují 

za pozornost a přejí krásný zbytek prosince a bohatého 

Ježíška. 

    Za DV Monika Fukalová 9. B 
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18 
 

Okénko ZUŠ 
Výchovný koncert: 

 Dne 15. 12. 2015 se v 9 hodin v sálku jemnické 

ZUŠ uskuteční výchovný koncert. V programu vystoupí 

žáci paní učitelky Hany Ukašíkové. Koncert je určen 

pouze pro malé školáky. Je to proto, aby se o hudbu 

začali více zajímat a porozuměli jí. Vždyť právě oni 

mohou hudbou změnit svět. 

 

Vánoční koncert: 

 Dne 20. 12. 2015 v 16 hodin se bude konat 

v Besedním domě v Jemnici vánoční koncert. Vystoupí 

děti ze ZUŠ v Jemnici. Všichni jsou srdečně zváni! 

 

Adventní koncert: 

 Dne 29. 11. se v kostele svatého Stanislava konal 

1. adventní koncert v roce 2015. Zpívaly zde různé 

sbory, např. náš jemnický sbor pod vedením pana 

zástupce Bedřicha Bulína, ale i žáci ze ZUŠ v Dačicích.  

 Posluchači zaplnili prostory kostela do 

posledního místa a po skončení koncertu odcházeli 

příjemně vánočně naladěni. 

 

       Elča 
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 Vánoce jsou slaveny v mnoha zemích různým 

způsobem, stejně jako je to u mnoha křesťanských 

tradic. Tato pestrost vánočních zvyků odráží místní 

tradice a často začleňuje pohanské zvyky. Oslavy 

Vánoc byly církvemi přizpůsobeny s ohledem na 

temperament obyvatel dané země tak, aby bylo 

křesťanství a jeho podstata srozumitelnější a bližší 

lidem. 

 

Šupina pro štěstí 

 

 Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem 

štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová 

šupinku pod talíř, bude mít po celý následující rok 

štěstí. Kapří šupinka má také zajistit dostatek peněz 

a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí i 

v peněžence. 

 

Zlaté prasátko 

 

 Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí, 

aby se vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý 

den být o hladu je obzvlášť pro děti náročné, a tak se 
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začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, s první hvězdou na 

nebi uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také vánočním 

symbolem, který představuje synonymum pro 

štěstí. To, jestli tomu tak doopravdy je, se musíte 

přesvědčit sami, třeba o těch letošních Vánocích. 

 

Krájení jablka 

 

 Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo 

hodování. Někde v jeho průběhu, někde na počátku a 

jinde spíše až ke konci dojde na krájení jablíčka. Tato 

klasická a známá česká tradice věštila, zda člověka 

čeká za rok život anebo smrt. Život znamená nález 

pěticípé hvězdičky ve středu a smrt křížek. Této 

věštby se nemusíte bát. Stačí, když si vezmete zdravé a 

velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke 

stopce. 

 

Pouštění lodiček 

 

 Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. 

Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a 

do jejich skořápky s pomocí roztaveného vosku 

připevněte zbytky téměř dohořelých svíček. Do 

lavoru napusťte vodu, zapalte svíčky a nechte lodičky 

plout po vodě. Majitele té lodičky, která svítí nejdéle, 

čeká dlouhý život. 
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Lití olova 

 

 Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je 

nízký. Olovo se roztaví na kovové lopatce nad 

plamenem a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. 

Lijte opatrně, ale najednou. Ve vodě olovo ztuhne a 

zanechá tak určitý abstraktní tvar. Podle odlitku pak 

lidé hádali, co je v budoucnu čeká. 

 

Barborka 

 

 Na svatou Barboru (4. 12.) chodí každá dívka, 

která se chce vdát, trhat barborku. Barborku přitom 

představují třešňové větvičky anebo také zlatý déšť 

natrhaný až po setmění. Jestli barborka do Štědrého 

dne rozkvete, dívka najde svého ženicha. Pro dokonalý 

efekt je zapotřebí, aby dívka větévky zalévala vodou 

nošenou v ústech.           

         Kuba 
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Možná byste se rádi dozvěděli, jak se slaví Vánoce 

ve světě. Třeba mě osobně by zajímalo, jak se slaví 

Vánoce v Norsku…  

 V tomto článku vám nabídnu pohled do 

některých zemí. Uvidíte, jaké tam jsou jejich vánoční 

zvyky a jak celý den probíhá.  

 TAK JDEME NA TO!!! 

Jak se slaví Vánoce v České republice? (pouze pro 

porovnání) 

 V ČR se slaví Vánoce 24. prosince. 

 Vždy v tento den se dodržují různé tradice a 

zvyky, které mají hluboké kořeny v minulosti. 

 Tradičním českým zvykem je na Štědrý den 

rozkrajování jablek, lití olova a další…  
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 Tradiční štědrovečerní večeře bývá ryba 

s bramborovým salátem. V poslední době se 

tento tradiční štědrovečerní pokrm zaměňuje 

za jídla jiná – netradiční. 

 Po dobré večeři nejmenší děti odejdou do jiného 

pokoje a rodiče připraví dárky pod stromeček a 

zacinkají zvonkem. 

 

Jak se slaví Vánoce jinde ve světě? 

 Jinde ve světě nemají našeho Ježíška, ale Santu 

Clause nebo někoho jiného, kdo naděluje dárky. 

V Norsku mají například vánočního skřítka. A teď 

vás asi zarazí… Proč zrovna skřítka!??  

 To se dozvíte v následujícím článku. 

Jak se slaví Vánoce v Norsku ? 

 Norové říkávají, že Vánoce vydrží až do 

Velikonoc nebo alternativně 13 dní po 

Štědrém dni. 

 Vánoce začínají o půlnoci. 

 Patří mezi nejdůležitější svátky v Norsku. 

 Tradiční štědrovečerní norská jídla se 

poněkud liší podle oblasti – na jihu je to 

zejména vepřové nebo skopové žebírko, na 

severu pak treska. Nezbytností ve všech 
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regionech se stala rýžová kaše s ovocem a 

šlehačkou. V ní se ukrývá jediná mandle. Její 

nálezce získá obvykle drobnou odměnu. 

 Jedna tradice přišla z nedalekého Švédska. Ve 

Švédsku naděluje stařeček Jultomten, 

kterého doprovázejí skřítci, ale ještě dříve se 

velmi rušně slaví svatá Lucie. Tento svátek 

připadá na 13. prosinec a mladé dívky se jak 

ve Švédsku, tak v Norsku oblékají do 

splývavých bílých šatů, na hlavě mají 

věnečky s hořícími svíčkami a jsou 

doprovázeny skřítky. Kdo tento zvyk nezná 

nebo je příliš unavený, může si připadat jako 

v ráji, asi si bude myslet, že vidí anděly, popř. 

strašidla. 

Jak se slaví Vánoce v Austrálii?  

 Protože Austrálie leží na jižní polokouli, 

připadají oslavy Vánoc na nejteplejší část 

roku. 

 Austrálie je díky své poloze v rámci časových 

pásem jedním z prvních států, které oslavují 

Štědrý den. 

 Australané pohlížejí na Vánoce z hluboce 

věřícího pohledu, pro mnohé začínají o 

půlnoci bohoslužbou. 

 Dárky dětem podle legendy nosí Otec Vánoc, 

nicméně některým už také Santa Claus, 
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ukládá je do punčoch na krbu, či do povlaků 

na polštář zavěšený v rohu postele. 

 Dům je ozdoben slaměnými ozdobami, 

větvičkami, jmelím a samozřejmě vánočním 

stromečkem, velmi často umělým. 

 

Doufám, že se jste se něco nového a 

zajímavého dozvěděli a teď víte, jak vypadají Vánoce 

v jiné části světa nežli u nás v Česku.                                      

  

       Barů      
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Nevíš si rady, co dát na Vánoce svým 

nejbližším?? 

 Tak my Ti s tímto problémem pomůžeme! 

 Právě zde najdeš pár nápadů, jak svým nejbližším 

udělat radost! 

 Následující tipy na dárky jsme rozdělili do 

různých kategorií tak, abyste si mohli přehledněji 

vybírat. 

 

Rodiče: 

 Mamka:  

 Parfém  

 Péče o její pokožku  

 Dekorace do bytu  

 Oblečení  

 Klenot  

 Líčidla a doplňky do vlasů  

 Poukázky na nákupy 
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 Její portrét  

 Taťka: 

 Model aut, motorek atd… (pokud je sbírá) 

 Parfém  

 Kniha, časopis  

 Oblečení  

 Doplňky pro auto  

 Doplňky pro mobil 

 Rodinná fotografie  

 

Sourozenci: 

 Sestra: 

 Oblečení 

 Líčidla a doplňky do vlasů 

 Sladkosti 

 Hračky 

 Kniha 

 Různé doplňky (např. do pokojíčku) 

 Příslušenství k telefonu 

 Hra 

 Drobné klenoty 

 Poukázka do kina 

 Parfém 

 Hrneček s potiskem 

 Bratr: 

 Hračky 

 Modely aut 
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 Kniha 

 Drobné klenoty 

 Oblečení 

 Doplňky k mobilu  

 Poukázka do kina 

 Sladkosti 

 Hra 

 Hrneček s potiskem  

 

Prarodiče: 

 Babička: 

 Dárkový koš 

 Kniha 

 Hrneček s potiskem 

 Kuchařka 

 Fotografie v rámečku 

 Oblečení (např. šátek) 

 Káva 

 Dekorace do bytu 

Dědeček: 

 Dárkový koš 

 Kniha 

 Hrneček s potiskem 

 Kuchařka (pokud je Váš dědeček gurmán) 

 Fotografie v rámečku 

 Model aut, motorek atd… (pokud je sbírá) 

 Káva 
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 Dekorace do bytu 

 

 Doufám, že jsem Vám s problémem: „Co mám 

koupit k Vánocům?“ pomohla. 

     Barů 

 

 
 Brzy tu bude silvestr a s ním nový rok 

s šestnáctkou na konci! Poradím Vám, co na tento den 

vymyslet za program, aby byl legen… počkej si… dární! 

Jak by řekl Barney. Můžeme tedy začít u něj. V jedné 

z epizod HIMYM byl díl s názvem Limuzína. V tomto dílu 

chtěl jeden z hrdinů vymyslet pro své kamarády tu 

nejbožejší silvestrovskou párty. Hledal ty nejlepší 

restaurace. Vše dělal, aby nakonec zjistil, že to nejlepší 

bylo celou dobu v oné limuzíně – jeho přátelé a šampus.  

 Takže je velice, velice důležité, abyste nebyli o 

silvestru sami. Buďte s přáteli, rodinou… Prostě 

začátek nového roku sdílejte s ostatními. Když nejste 

sami, nuda je zažehnána. Pak si určitě pusťte nějakou 

muziku nebo alespoň zapněte telku. V ní jsou různé 

programy, takže kdybyste opravdu nevěděli co, telka to 

jistí…  

 Ale my budeme kreativnější.  



30 
 

 S těmi, se kterými tento den strávíš, se domluv, 

jaká muzika se jim líbí, a pak sestav Silvestr playlist. 

Písničky na tuto příležitost jsou napsané v hudební 

hitparádě, tak se jukni. Takže písničky… Nejlépe 

nějaké taneční, živé, veselé, prostě nějaké, v nichž si 

představíš tu naši šestnáctku.  

 Pak se zaměř na jídlo. Určitě se chystáš koupit 

kopu křupek a brambůrek… Zkus být originálnější. 

Připrav třeba nějaký fakt dobrý chlebíčky nebo nějaký 

muffinky nebo cupcake či cheesecake… Když nevíš a 

chceš si dát něco extra, tak si skočte do restaurace.  

 Takže to máme společnost, muziku, jídlo a teď 

jdeme na výzdobu. Kup balónky, s nimi je vždycky 

sranda, nebo konfety, anebo uspořádej silvestrovskou 

párty ve znamení nějaké barvy, třeba nějaké zářivé… 

 Potom ohňostroj! Ten nesmí chybět, ale sám ho 

nezkoušej. Popros nějakého dospělého. To fakt není 

prča sám pořádat ohňostroj, to by mohlo bolet… V 

nouzi nejvyšší Ti postačí prskavka od Vánoc. 

 A teď vrcholná část večera – přípitek. Ten nesmí 

chybět!  

 Hlavně zkus vydržet až do půlnoci, nechoď spát 

před ní. I když může být fajn pocit jít spát v roce dva 

patnáct a probudit se dva šestnáct, ale lepší je 
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vydržet. Zjistíš, že po půlnoci stejně hnedka tak spát 

nepůjdeš. Je tu přece nový rok… 

  Také v tento den nemusíte být doma, 

můžete odjet třeba na chatu, na hory… Můžete si také 

zahrát nějakou hru nebo jen tak sedět u krbu a užívat 

si. Nebo si třeba zajet do většího města, projít se 

rozzářenými ulicemi a podívat se na pořádnej 

ohňostroj… 

Tak snad nám šestnáctka přinese štěstí. 

 Silvestr si určitě užijte a v roce 2016 čau. 

       

        Luci* 
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Aby Vaše Vánoce & silvestr měly 
melodii i rytmus 

 
Vánoce a muzika. Každému se určitě vybaví koledy, které 

si prostě musíte pustit, zazpívat nebo zahrát. 

 

Tichá noc, Bim bam, Půlnoční, Purpura, Rolničky, We 

Wish You a Merry Christmas, Chtíc, aby spal, Jak jsi 

krásné neviňátko, My tři králové, Nesem vám noviny, 

Půjdem spolu do Betléma, Slyšte, slyšte pastuškové, 

Štědrý večer nastal, Narodil se Kristus Pán, Vánoce, 

Vánoce přicházejí, Veselé vánoční hody, Den přeslavný 

jest k nám přišel, Hore bratři 

 

Z výběru vánočních písniček, které koledami nejsou, Vám 

doporučuji: 

 

Last Christmas – Cascada, Štědrý večer – Xindl X, 

První bílý sníh – Hana Zagorová  

 

A teď silvestr a hudba. Já jsem ho pojala jako večírek, 

párty… Můžete čerpat ze songů v minulém vydání, kde je 

písniček pro tuto příležitost dost, ale něco Vám ještě 

přidám. 

 

She wolf – David Guetta 

Let’s go – Calvin Harris 

Get get down – Paul Johnson 

Girls on the dance floor – Far East Movement 



33 
 

Shut up – The Black Eyed Peas 

Blue – Efeil 65 (remix Trap Nation) 

Ma Chérie – DJ Antoine 

Wasted – Tiësto 

Superheroes – The Script 

Red lights – Tiësto 

Kalba – Viral Brothers 

Intoxicated/The night out – Martin Solveig 

Wizard – Martin Garrix  & Jay 

Secrets – Tiesto & KSHMR ft. Vassy (Don Diablo’s VIP 

mix) 

Prayer in C – Robin Schulz, Lilly Wood & The Prick 

Sun goes down/Sugar – Robin Schulz 

Waiting all night – Rudimental ft. Ella Eyre 

Come and get it – John Newman 

The next episode – Dr. Dre ft. Snoop Dogg, Kurupt & 

Nate Dogg (Trap Nation remix) 

Barbra Streisand – Duck Sauce 

Sing – Ed Sheeran 

Someone new – Hozier 

How deep is your love – Calvin Harris & Disciples 

Knas Insomnia – Steve Angello & Faithless (East & 

Young Mashup) 

 

        Luci* 
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 Vánoce… V televizi samé pohádky a samé vánoční 

věci… Takže co bych Vám doporučila?  

 Já osobně mám moc ráda film Vánoční koleda, 

který mi přijde jako stvořený k navození kouzla 

Vánoc… Film ukazuje na to, jak někdo může být zlý, 

ale duchové Vánoc z něj udělají hodného dědu, který si 

nakonec Vánoce zamiluje. 

 Další z vánočních filmů je Polární expres, ten se 

mi také velice líbí. Příběh ukazuje na to, jak je důležité 

v něco věřit. Společně s hlavním hrdinou prožijete za 

jednu noc tolik vánočního dobrodružství, že si Vánoce 

prostě musíte zamilovat.  

 Dalším vánočním kouskem je film od mého 

oblíbeného režiséra Tima Burtona Ukradené Vánoce. 

Je možné ukradnout Vánoce? Zjistěte to v tomto 

snímku, který je i plný písniček.  

 Co by byly Vánoce bez Popelky, Mrazíka nebo 

Pelíšků? Tyto filmy sice každý rok opakují, ale každým 

rokem se na ně díváme znovu… Jsou to prostě 

srdcovky.  
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 Pak tu samozřejmě máme vánoční Comeback-

Heavy Christmas, který si také nemůžete nechat ujít. 

Podle Ozzáka jsou Vánoce moc měkký, chce je tvrdší… 

Podaří se mu to? Zjistěte v tomto vánočním speciálu. 

 Samozřejmě koukněte i na jiné seriálové vánoční 

speciály, třeba The Big Bang Theory – osmá série, 

jedenáctý díl. Sheldon chce Amy znechutit Vánoce 

tím, že jí koupí dárek. Ne, nejedná se o škaredý dárek, 

jedná se o krásný dárek. Co tím sleduje? Zjistěte to 

v tomto super díle.  

 Pak tu máme komedii Kdopak to mluví 3. 

Dokáže se jedna rodinka na Vánoce sejít, i když je dělí 

několik mil? Koukněte.  

 Budiž světlo, to je film o otravném sousedovi, 

který chce docílit toho, že svůj dům natolik osvětlí, že 

bude vidět až z vesmíru. Povede se?  

 Velká vánoční jízda je animovaný film, který by 

se Vám také mohl líbit. Super team je v ohrožení, jelikož 

děti přestávají na jejich sílu věřit kvůli Bubákovi, který 

děti připravuje o krásné myšlenky pomocí svých 

stínových metod. Zachrání super team dětem ty krásné 

představy o Santovi a dalších postavách, které je dělají 

šťastnými?  
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 A nakonec ještě k Vánocům přidávám jednu 

krásnou pohádku – Sůl nad zlato s Libuškou 

Šafránkovou.  

 A teď nějaké dobré filmy mimo vánoční tématiku.  

 Skvělý snímek je Vyměřený čas. Jak se posune 

evoluce za několik miliónů let? Lidé budou geneticky 

upraveni, od jejich 25 let se jim rozběhne čas… Od té 

doby musí čas získávat, samozřejmě každý ho 

nezískává poctivě… Každý si myslí, že může být 

nesmrtelný… Vyskytne se ale člověk, který je 

zastáncem toho, že nikdo nemůže být nesmrtelný, má-

li kvůli tomu umřít byť jen jeden člověk. Povede se mu 

tuto myšlenku rozšířit a dávat lidem naději na lepší 

časy? Zjistěte ve sci-fi snímku s Justinem Timberlakem 

a Amandou Seyfried v hlavní roli.  

 Dalším, trošku hororovým snímkem je Mrtvá 

nevěsta Tima Burtona. Máme tu Burtona už 

podruhé… Tim Buton je chlapík se zvláštní fantazií… 

V Praze měl výstavu svých kreseb a prvotin. Já na této 

výstavě byla a můžu říct, že to bylo super! Má opravdu 

moc, moc zvláštní fantazii, takovou neokoukanou. Ale 

teď k Nevěstě – animovaný hororový muzikál, který má 

v sobě opravdu silný příběh. Může se někdo oženit 

s mrtvou? Podívejte se a zjistěte to.  
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 Dalším Burtonovým kouskem je Karlík a 

továrna na čokoládu. Stojí za zmínku, že Tim si do 

svých filmů rád vybírá Johnnyho Deppa a Helenu 

Bonham Carter, kteří v Nevěstě v originálu mluví hlavní 

postavy. Tady v továrně jsou opět obsazeni. Johnny 

jako Wonka a Helenka jako maminka Karlíka. Film je 

zajímavý a pokaždé, když ho vidím, mi přijde zábavný. 

Určitě se podívejte.  

 A dneska už poslední filmový tip. Dost podobný 

Burtonově tvorbě Koralína a svět za tajemnými 

dveřmi. Můj oblíbený snímek s temnou atmosférou. Při 

volbě svých přání bychom si měli dát pozor… O tomhle 

film je.  

Mimochodem jeden rok Koralínu dávali na Štědrý den 

na HBO. Takže i takto můžete pojmout Vánoce.  

        Luci* 
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Vánoce & móda 
 Ať už slavíte Vánoce ve slavnostním duchu či 

neformálně, vždy se najde dokonalé oblečení, které 

podtrhne sváteční atmosféru. Máme pro Vás několik 

stylů, z nichž si jistě vyberete i Vy.  

 U stromečku nemusíte stát vystrojená jako na 

ples v Opeře, rozhodně ale zapomeňte na vytahané 

tepláky a tričko bez tvaru. Přeci jen jde o mimořádný 

večer. 

 Každá rodina tráví Štědrý večer trochu jinak, 

dodržuje jiné tradice a styl. S tím úzce souvisí i výběr 

oblečení k večerní tabuli a rozdávání dárků u 

rozsvíceného stromečku.  

 Jedni vyzdobí dům od střechy po sklep a na 24. 

prosince se pečlivě připravují několik týdnů dopředu 

včetně pečlivého výběru prostírání na stůl. Jiní si s 

Vánocemi hlavu moc nelámou, postaví stromeček, 

usmaží kapra a hotovo.  

 Ať už patříte k první či druhé skupině, pamatujte, 

že se nejedná pouze o rybu, salát a hromady krabic 

převázaných stuhami, ale také o společenskou událost. 

A k té pochopitelně patří i vhodné oblečení. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=123279/116926_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=123094/116785_0_
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 Pyžamo ponechte alespoň pro tento večer ve 

skříni a oblečte se trochu jinak, i když se chystáte jen 

na skromnou domácí oslavu v kruhu příbuzných. 

Vánoce elegantní  

 S koktejlovými šaty rozhodně nemůžete šlápnout 

vedle, jsou ideální právě na oslavu Štědrého večera. 

Obligátní černou tentokráte zkuste vyměnit za barevný 

model, tuto sezónu letí spousta rudé a odstíny drahých 

kamenů.  

Vánoce neformální  

 Pokud si zrovna nepotrpíte na obřadnost, ani s 

oblečením to pravděpodobně nebudete chtít nikterak 

přehánět. Dobrou volbou jsou hladké legíny či úzké 

kalhoty a zajímavě řešený top. Ani v tomto případě se 

nebojte barev a svou tradiční černou nahraďte 

zlatavou, béžovou či korálovou červenou. Boty na 

podpatku dodají slavnostnější atmosféru. 

Vánoce klasické 

 V tradičně založených rodinách se nemůžete 

splést, oblečete-li si pouzdrovou sukni zakrývající 

kolena či nenápadné univerzální koktejlové šaty. Pro 

větší šmrnc se nebojte experimentovat s barvou topu či 

punčocháčů, ty mohou být letos barevné, potištěné, 

neprůsvitné, síťované i krajkové. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120703/114510_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120100/114253_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=123210/116849_0_
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Vánoce a svetry 

 Ke stromečku můžeme zasednout i se svetry, 

které mají potisk se soby či vločkami, anglickými názvy, 

které k Vánocům patří.  

       Barča 
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Vánoční  horoskopy  

Zajímá Vás, jaké neřesti a jaké šťastné chvilky se Vám 

stanou ve zbytku roku?   

My Vám pomůžeme poodhalit, co pro Vás osud chystá. 

 

Beran 

 

 V oblasti mezilidských vztahů jste velcí idealisté, 

proto se dočkáte nejednoho zklamání. Nebuďte z toho 

smutní, berte to spíš tak, že se oddělí zrno od plev a 

zůstanou Vám jen skuteční přátelé. Někteří Berani se 

mohou potýkat s nepříjemnými právními potížemi. 

Budete-li trochu trpěliví, nakonec všechno dobře 

dopadne. Uvědomíte si, že si nevedete v životě vůbec 

špatně, i když je stále co zlepšovat. 

 

Lev 

 

 Psychologicky ladění Lvi v tomto měsíci s 

úspěchem uplatní svoji vynikající intuici. Stačí jenom 

drobný náznak problému, abyste byli ihned v obraze a 

mohli začít hledat vhodné řešení. Někteří z Vás se 

vrhnou na studium různých učených knih s cílem 

načerpat užitečné informace do života, jiné zase zaujme 

charita a pomoc potřebným. Dávejte si pozor na finance 

a o Vánocích raději moc neutrácejte. 

Střelec 
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 Pocítíte-li touhu po dalším vzdělání, nebraňte se 

jí. Vyberte si obor, který Vás opravdu zajímá, a 

zakousněte se do toho. Ocitnete se v situaci, kdy 

budete potřebovat ujištění, že máte takové přátele, kteří 

Vás podrží za všech okolností. Naštěstí nebudete 

zklamáni. Luna ve znamení Berana výrazně přispěje k 

tomu, že se zvedne Vaše sebevědomí a Vy si konečně 

začnete připadat dostatečně užiteční. 

 

Býk 

 

 Na okolí budete působit velmi důvěryhodně, což 

Vám umožní, abyste si poněkud vylepšili image. Od 

poloviny prosince se zaměřte spíš na partnera a rodinu. 

Mnozí z Vás se budou maximálně vyžívat v domácích 

povinnostech. Vůbec nezáleží na tom, zda Vás zaujme 

vaření, nebo se rozhodnete věnovat aranžování vánoční 

výzdoby. 

 

Panna 

 

 Snažte se zlepšovat své komunikační schopnosti 

a zdokonalovat se ve svém oboru, konkurence nikdy 

nespí a momentálně už může být o krok před Vámi. V 

rámci bilancování letošního roku vymyslíte několik 

modelů, jak by mohla Vaše domácnost lépe finančně 

fungovat. Bohužel se ale u Vás doma neujme ani jeden 
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z nich. Extrémní vnímavost Vám umožní promyslet 

veškeré záležitosti do těch nejmenších detailů. 

 

Kozoroh 

 

 Venuše Vám v tomto měsíci opravdu přeje, proto 

byste se měli zaměřit především na činnosti, které jsou 

spojené s láskou, krásou nebo estetikou. O vánočních 

svátcích zapomeňte na práci a věnujte se hlavně 

lenošení, protějšek se o Vás jistě rád postará. 

Potřebujete přece načerpat síly do dalších všedních 

dnů. Ve volných dnech také objevíte nějakého nového 

koníčka, který Vás maximálně nadchne. 

 

Blíženci 

 

 V tomto měsíci budete maximálně komunikativní, 

což Vám přinese mnohá překvapivá zjištění. Především 

si uvědomíte, že lidé ve Vašem okolí o Vás mají značně 

zkreslenou představu. Jakákoli životní rozhodnutí 

nejprve prokonzultujte se svými blízkými nebo přáteli, 

vyvarujete se tak chyb, které by už nešly napravit. 

Pokud se chystáte prodat či koupit nějakou nemovitost, 

příliš dlouho to neodkládejte. 

 

Váhy 
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 Nevěřte na šťastné náhody a raději si všechno 

pořádně naplánujte. Stanovte si nějaký časový režim, 

který Vám pomůže lépe zvládat Vaše povinnosti. V 

těchto dnech zřejmě trochu zapochybujete o tom, zda 

má Vaše celoživotní úsilí vůbec nějaký smysl, bude se 

jednat pouze o dočasný stav Vaší mysli. Snažte se 

chovat spíš pragmaticky, dáte-li na odiv své ideály, brzy 

se najde někdo, kdo Vás o ně připraví. 

 

Vodnář 

 

 Pozor na přílišnou suverenitu, mohli byste 

někoho zbytečně naštvat anebo urazit. Nezapomeňte do 

konce roku vyřídit veškeré úřední záležitosti, později by 

Vás mohla zaskočit změna některých zákonů. Vaše 

konfliktní nálada vyvolá nejednu zbytečnou hádku, 

proto se snažte co nejvíc uklidnit. Pomůže Vám 

procházka v lesním tichu. Budete velmi společenští a 

dokážete bez problémů navazovat nové známosti. 

 

Rak 

 

 Čekají Vás psychicky náročné dny. Snažte se být 

maximálně důslední a splňte všechno, co jste slíbili. 

Nenechte se rozhodit dílčími neúspěchy, nic není 

definitivní a Váš čas teprve přijde. Budete-li cítit 

potřebu probrat důležitá rozhodnutí s přáteli, klidně to 

udělejte, získáte tak jiný pohled na věc. Přílišnou 
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nervozitu zaženete tím, že se začnete intenzivně zajímat 

o problémy svých nejbližších. 

 

Štír 

 

 Zřejmě se dostanete do sporů s přáteli. Raději se 

nepouštějte do nějakých hlubokomyslných rozhovorů, 

v nichž byste narazili se svými odlišnými názory. 

Rozhodnete se víc šetřit, abyste se do budoucna zbavili 

problémů s financemi a mohli se věnovat jen své 

profesi. Konec roku prožijete se svými nejlepšími 

kamarády v družné zábavě. Novoroční předsevzetí si 

nedávejte, spíš se zamyslete sami nad sebou. 

 

Ryby 

 

 Je na čase konečně vyřešit nepříjemnou situaci 

se sousedy. Budete muset vyřknout trpkou, leč 

pravdivou kritiku na jejich adresu, čímž si reputaci 

rozhodně nevylepšíte. Přestaňte si dělat těžkou hlavu z 

problémů ostatních lidí, jinak se z toho brzy zhroutíte. 

Bohužel není ve Vašich silách pomoci všem, i kdybyste 

stokrát chtěli. Věnujte se také sami sobě a dopřejte si 

nějakou zkrášlovací proceduru.  

Barča 
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ČLOVĚK: 

 

1. V průměru člověk denně řekne asi 4 800 slov. 

2. Asi 100 lidí ročně zemře díky spolknutí propisky 

či tužky. 

3. Američané snědí za rok zhruba 12 miliard 

banánů. 

4. Jméno Wendy bylo poprvé použito v knížce Peter 

Pan. 

5. Průměrně třetinu svého života prospíme. 

 

VÁNOCE: 

 

1. Vánoční stromeček roste 7 let. 

2. 7 z 10 britských psů dostane od páníčka vánoční 

dárek. 

3. V Indii si místo jehličnanů lidé zdobí 

banánovníky. 

4. Počet umělých vánočních stromečků již v zemích 

západní civilizace převýšil počet přírodních. 

5. Na Ukrajině používají jako vánoční dekoraci 

umělé pavouky a pavučiny. 
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ZVÍŘATA: 

 

1. Velbloud je schopen vypít 100 litrů vody během 

deseti minut. 

2. Za zabití pandy je v Číně trest smrti. 

3. Medúza Turritopsis nutricula je jediný 

nesmrtelný živočich. 

4. Dospělý ježek má asi 5 000 až 7 000 ostnů. 

5. Na rozdíl od psů a vlků hyeny vyjí s hlavou 

skloněnou k zemi.  

 

                                                       Nikča 
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Mami, můžu mít na Vánoce psa? 

V žádném případě, budeš mít kapra jako ostatní! 

 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 

vánoční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

 

Ptá se kapr svého přítele: „Hele, Fanouši, ty věříš na 

život po Vánocích?“ 

 

Při štědrovečerní večeři se ptá synek svého tatínka: 

„Tati, máš v krku kost?“ 

 „Nemám, synu.“  

„A na čem ti tedy drží hlava?“ 

 

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro 

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

Po čtyřech hodinách se potkají a jedna říká: 

 „Tak co? Našla jsi něco?“ 

„Ne, vůbec nic. A ty?” 

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly nějaký bez 

ozdob?” 
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Jenda vytáčí čísla v telefonu a ptá se:  

„Je tam Ježíšek?” 

„Ne.” 

„Tak proč zvedáte sluchátko?” 

 

„Děti, přece jenom bude k večeři ten kapr!”  

oznamuje na Vánoce maminka. 

„Ale vždyť ho snad šel tatínek pustit do rybníka, ne?” 

protestuje Maruška. 

„To šel. Ale když ho tam házel, nevšiml si, že je 

zamrzlý a chudáka kapra zabil!” 

 

Proč leze blondýnka o Vánocích oknem? 

Protože Vánoce jsou za dveřmi. 

 

Baví se kolegyně po svátcích: 

 „Co ti dal manžel pod stromeček?” 

„Norkový kožich.” 

„A sedí?” 

„Jo, oni tam měli schovanou průmyslovou kameru!” 

 

„Heč, vím, co jsi dostal letos na Vánoce.” 

„A co jsem teda dostal?” 

„Nic, letos Vánoce ještě nebyly.” 

 

      Nely 
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Vánoční recepty 

Perníčky: 

 

Ingredience:  

 

65 dkg hladké mouky, 25 dkg moučkového cukru, 5 

dkg ztuženého tuku (Omega), 10 dkg vlažného medu, 

1,5 lžičky jedlé sody, 0,5 - 1 lžíce mletého koření 

(hřebíček, anýz, nové koření, skořice) nebo perníkové 

koření, 4 vejce 

 Vypracujeme těsto a dáme ho alespoň na 1 den 

do lednice do igelitového sáčku odpočinout. Poté těsto 

rozválíme, vykrojíme požadované tvary formičkami na 

perníčky, dáme na vymazaný plech, vložíme do trouby, 

necháme péct na 180 stupňů. Po upečení ihned 

natřeme rozkvedlaným vejcem. 

 

 Poleva:  

 

1 bílek, 10-15 dkg moučkového cukru (3x prosetého), 

trochu citronové šťávy (přes sítko) 

 Vše smícháme dohromady a můžeme začít zdobit 

perníčky. 
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Vanilkové rohlíčky s mandlemi: 

 

 Ingredience: 

 

60 g cukru moučka, 150 g strouhaných madlí, 3 

žloutky, 1 balíček vanilkového cukru, 1 špetka 

citronové kůry, 330 g másla, 400 g hladké mouky 

 

 Na obalení: 

 

vanilkový cukr, cukr moučka 

 

 Všechny suroviny smícháme dohromady. Těsto 

nebude držet pohromadě. Na zpracování je třeba více 

času a úsilí, ale výsledek stojí zato. Hotové těsto 

necháme na chvíli odležet v lednici a pak tvarujeme 

rohlíčky. Ve vyhřáté troubě pečeme na 180°C dorůžova. 

Po upečení hned obalíme v moučkovém cukru 

smíchaném s vanilkovým cukrem. 

 Teplé vanilkové rohlíčky s mandlemi se krásně 

rozplývají na jazyku. To ale neznamená, že studené by 

taky nebyly dobré. 

 

       Nely 
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1) Věříš, že Vánoce jsou magická doba, kdy se mohou dít i 

zázraky? 
 

a) Jasně, atmosféra a všechno kolem Vánoc je pro 
zázraky jako stvořené.  

b) Věřím, že o Vánocích se může stát něco nečekaného, 

ale moc tomu nedávám. 
c) Bylo by to hezké, ale na zázraky nevěřím. 

d) Ne. 
 
2) Pomáháš doma s pečením cukroví?  

 
a) Jasně, zbožňuju to. 
b) Někdy jo, ale dělám jen to, co mě baví. 

c) Moc ne, a když, tak jen z donucení. 
d) To teda fakt ne. 

 
3) Dodržuješ nějaké vánoční zvyky? 

 

a) Ano, spoustu. Některé i v rodině zavádím. 
b) Ano, některé s rodinou dodržujeme. 

c) Ne, to jen výjimečně. 
d) V žádném případě, ani je neznám. 

 

4) Uklízíš si před Vánocemi svůj pokoj? 
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a) Samozřejmě, na Vánoce musí být pořádek! 

b) Uklízím, ale fakt se mi nechce. 
c) Neuklízím, jen něco málo porovnám. 

d) Neuklízím. 
 
5) Máš rád(a) atmosféru ve vyzdobených obchodech? 

 
a) Ano, miluju to, všude hrajou koledy, lidé jsou milí. 
b) Docela jo, ale nesmí se to přehánět. 

c) Ne, ale bylo by fajn, kdyby v obchodech nebylo tolik 
lidí, co se stresují tím, co teda vybrat. 

d) Děláte si srandu? Jít před Vánocemi do obchodu – 
horor! 

 

6) Zdobíš si pokoj dekoracemi a ozdobami?  
 

a) Ano, nechám si na tom záležet. 
b) Když mě nějaká zaujme, tak si ji vyrobím nebo 

koupím. 

c) Ne, to je opravdu výjimečné. 
d) Ne, tyhle dekorace a ozdoby nekupuji ani nevyrábím. 

 

7) Dáváš si záležet na balení dárečků? 
 

a) Samozřejmě, ten nejhezčí balicí papír a ani mašlička 
nesmí chybět. 

b) Trochu. Vyberu pěkný balicí papír a visačku, a to je 

vše. 
c) Moc ne. Stačí mi, když je to nějak zabalené. 
d) Dárky nedávám nebo se neobtěžuji nějaký balit. 

 
8) Je pro tebe důležité, aby byla o Vánocích rodina  

pohromadě? 
a) Ano, to je o Vánocích nejdůležitější. 
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b) Budu ráda, když to tak bude. 
c) Není to nutnost, ale je to fajn. 

d)  Ne, je mi to jedno. 
 

Vyhodnocení 
 

Nejvíce áček – Vánoce přímo zbožňuješ  

 
Na Vánocích ti moc záleží a snažíš se, aby byly co nejlepší. 
Miluješ i ty vánoční detaily jako jsou ozdoby, dekorace a to, 

kde co bude na vánočním stole, a máš dokonce i předem 
vymyšlený vánoční program. 

 
Nejvíce béček – Vánoce máš rád(a) 
 

Vánoce máš ráda a snažíš se, aby byly pěkné a příjemné, 
ale dokázal(a) bys bez nich žít. 
 

Nejvíce céček – Vánoce moc nemusíš 
 

Nejnutnější vánoční povinnosti splníš, ale to je asi tak vše. 
Nic víc, nic míň. 
 

Nejvíce déček – Vánoce nesnášíš 
 

Vánoce? Už jen to slovo tě děsí, vidíš v nich jen samý stres. 
 
       Luci* 
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Vánoční luštění 

V Í K E E S R A M E Z I M A Š 

J N A É L V Á N O C E A B J T 

O E P Š Ů B E T L É M O Ť E Ě 

S Z R A V S T N V Ý D N O S D 

E O Č E R T V Á Ý Z R Z O L R 

F R O H K V N T O Š K V Í I O 

M A Í E J O T N E S E O C Č V 

S N N S C Ě H E O V Š N U K E 

S É Á E K S R V Á S Í E K Y Č 

Y N K A V E L D O L Ž K R E E 

Ě M P Ř Á N Í A A T E M O K R 

L O D I Č K Y S D E J B V O N 

V Á N O Č K A E A K P O Í L Í 

É Y D E L O K J M Á O H E E V 

L J T L E S A N D Ě L S I D E 

H U E Ž Í B V E J T E D T Y Č 

C S S I L Y K Č Í N R E P I E 

O M I K U L Á Š S V Á L T K Ř 

E N O É V O L Á R K I Ř T D E 

V osmisměrce najdi:  

Vánoce, Ježíšek, sníh, cukroví, sladkosti, vánočka, perníčky, ozdoba, 

zima, kometa, tři králové, Betlém, chlév, osel, vůl, Marie, Josef, zvonek, 

jablko, lodičky, svíčky, led, advent, jesličky, sáně, radost, narození, 

přání, koledy, Mikuláš, čert, anděl, ave    

       Elča 
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Vá noč ní  soutě ž  

 Jsou tu Vánoce, a my jsme si pro vás připravili 

vánoční soutěž!!  

 Samozřejmě, že nesmí chybět odměna pro 

výherce!!! 

 O co se jedná?? 

Budete hádat vánoční hádanky! Komu se podaří, 

vyřešit všechny hádanky bez chyby, dostane odměnu. 

 Jak dlouho soutěž potrvá? 

Soutěž začíná 11. 12. a končí 16. 12. 2015. 

 Pravidla soutěže: 

1. Na menší papír napiš odpovědi na jednotlivé 

hádanky. 

2. Poté svůj papírek s odpověďmi podepiš 

(jméno+příjmení+třída). 

3. Až budeš mít vše hotovo, papírek vhoď do 

schránky Jemňáčku u učebny přírodopisu. 

 

Hádanky: 

1. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. 

2. V plamenu nehoří, na vodě se nepotápí. 

3. Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží. 

4. Každý rok k nám přichází, spoustu věcí donáší. 

5. Je to malé, je to jenom v zimě. Když to chcete vzít 

do ruky, zmizí. 

       Barů 
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Krásné Vánoce a šťastný nový 

rok Vám přeje redakce 

Jemňáčku 
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