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Slovo úvodem... 
Milí přátelé, 

tak tu máme další, tentokrát předvánoční, vydání 
našeho nově pojatého časopisu Záškoláčka. Na to, 
kolik lidí se do naší redakční rady přihlásilo, jich 
nakonec tak moc nepřišlo, ale to určitě nevadí, 

protože v redakci nám zbylo pár už zběhlých žur-
nalistů, kterým se snad podaří, aby se vám časo-
pis líbil. A snaží se i děvčata z prvního stupně a na 
to, že jsou začátečníky, jim to jde rozhodně 

skvěle! Byl tady takový návrh na to, zavést porad-
nu, kde by mohl každý anonymně nebo i 

s podpisem napsat, co ho trápí nebo co bych chtěl 
na časopisu vylepšit, případně nějaké pochvaly na 
naši adresu :-) (o čemž pochybuji). Tak s chutí do 
toho, krásné Vánoce a rozhodně štěstí, protože 

toho není nikdy dost! 

      
    Johana Růžičková 

Exkurze čtvrtých tříd do Prahy 
   V úterý 30. 9. ráno v 8 hodin jsme jeli s p. učitelkami do praž-
ského Mořského světa. Skoro u cíle jsme jeli chvilku v koloně. 
Když jsme dojeli, šli jsme do Mořského světa. 
   Bylo tam mnoho krásných ryb. Největší rybou tam byl žralok 
písčitý. Potom jsme šli do korálové jeskyně. Když jsme prošli 
celý Mořský svět, šli jsme do planetária. 
   Nejdříve jsem si šel kupovat věci. Potom jsme společně šli do 
promítacího sálu. Tam nám promítali planety a hvězdy. Bylo to, 
jako když se vznáším a jsem ve vesmíru. 
   Potom jsme jeli domů. Dojeli jsme dobře. Moc se mi tam líbi-
lo. 

Petr Bareš 
obrázek Terka Studecká 

 

Vánoční stromek 
 
Zelenej se jedličko, 
narovnej se maličko, 
líbíš se mi, vezmu si tě, 
budeš vonět v našem 
bytě. 
Dám ti hvězdu na čelo, 
večer bude veselo, 
můžu ti to předem slí-
bit, 
bude ti u nás líbit. 
 

 Sníh 
  
Padá snížek v ulicích, 
 už mám šálu, čepici, 
 nakupuju dárečky, 
 všude voní stromečky. 
 Purpura a františek, 
 už k nám letí Ježíšek. 



Rozhovor s panem   
 
Jak jste se dostal do zručské školy? 
Sháněl jsem práci v okolí jako učitel výtvarné výchovy. 
(Jsem z Uhlířských Janovic.) Protože učím jen jeden před-
mět, bylo to hodně těžké. 
 
Líbí se vám na naší škole? 
Jo, líbí. Má skvělou atmosféru. 
 
Je tu něco, co byste změnil?  
Chtěl bych výstavní síň a zvukovou zkušebnu, ale to je 
možná naivní. Velká výhoda této školy je nepochybně blíz-
ký skatepark. 
 
Co vám chybí ve výtvarně? 
Dataprojektor. 
 
Jak se vám spolupracuje s učiteli? 
Výborně. 
 
Jaký je váš oblíbený učitel? 
Pan učitel Radil je příjemně trhlý. 
 
Jak na vás působí žáci? 
Jsou chytří, ale neuvěřitelně je bolí přemýšlet. 
 
Jaká je vaše nejoblíbenější třída ve škole?   
Zatím asi nejlépe pracuje 9. A. 
 
Jak jste se dostal k malířství? 
Od 1. třídy chodím do ZUŠ a postupem času se z toho stalo 
něco víc než koníček. 
 
Chtěl byste být sochař? 
Ano, když mě nebaví malovat, tak se snažím něco 
„vysochařit“, většinou ze dřeva. 
 
Jaký je váš oblíbený předmět kromě výtvarné výchovy? 
Dějepis. Protože dějepis je o příběhu a je důležité, jak ho 
člověk umí vyprávět. 
 
Dal jste někdy z výtvarné výchovy pětku? 
Ano, za neodevzdání práce. A je to na žákovi, jestli tu práci 
donese. 
 
Chodil jste za školu? 
Ano. Když nejel autobus, tak jsem šel do školy pěšky třeba 
půl dne a pak nazpátek. 
 
Co jste dělal za školou? 
To co kluci dělají – klukoviny. 
 
Kým byste chtěl být v minulosti? 
A. Modigliany. 
 
Kdo to byl? 
Malíř krásných žen. 
 
 

učitelem Kopřivou 
 
Kreslíte akty? 
Ano, mám na ně daleko větší talent než na portréty. 
 
Co posloucháte? 
Momentálně mám v autě kazetu Janis Joplin. 
 
Jaký je váš oblíbený film? 
V Bruggách, Death man (režisér J. Jarmush). 
 

A oblíbený český film? 
Limonádový Joe. 
 
Oblíbená pohádka? 
Sedmero krkavců. 
 
Jaké máte oblíbené roční období a proč? 
Podzim. Protože je nejvíc barevný. 
 
Plánujete děti? 
Zatím ne, v budoucnu snad ano. 
 
Jak na vás působí homosexuálové? 
Jsou to normální lidé. 
 

A jaká je vaše sexuální orientace? 
Neříkaly jste, že jste z Blesku… 
 
Jste panic? 
Když se zeptám vás, slečno novinářko, odpovíte mi? Dopo-
ručuji s touto otázkou obejít celý učitelský sbor. :-) 

Kristýna Viktorová a Lucie Kafková 



Futsal 
 V úterý 25. 11. 2008 se v naší krásné sportovní hale odehrál meziškolní turnaj v halové kopané neboli futsa-
lu. Zúčastnila se základní škola z Kácova, Uhlířských Janovic a samozřejmě nemohla chybět ani ta naše, všemi sou-
peři obávaná zručská. 
 Den začal ve jménu zimního počasí, ale to nám, fanouškům a hráčům, rozhodně nevadilo. Nejdříve se utkal 
Kácov se Zručí, poté Zruč s Uhlířskými Janovicemi, do třetice Uhlířské Janovice s Kácovem a nakonec rozhodující 
zápas mezi našimi kluky a kluky z Uhlířských Janovic, který dopadl pro nás více než úspěšně! Na druhém místě se 
pak umístily Uhlířské Janovice a na bronzovém stupínku Kácov. Nakonec byl ještě vyhodnocen nejlepší střelec, kte-
rým se stal Milan Závorka, plus ještě nejlepší golman turnaje Ondřej Sochůrek.  
          Tímto všem klukům z našeho týmu děkujeme za vítězství a ostatním školám za spolupráci. :-) Není nad spor-
tovně prožitý den, a protože sport a pohyb je život, tak žijte naplno!!! 
 
        Johanka Růžičková a Anka Navrátilová  
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

L. Stará z časopisu Bravo  



Katarína Knechtova 
 

 
Povolání: zpěvačka, skladatelka, textařka, kytaristka 
Věk: 27 
Datum narození: 14. 3. 1981 
Místo narození: Prešov, Československo 
Znamení: Ryby 
 

Katarína Knechtová je bývalá zpěvačka, skladatelka a textařka skupiny 
Peha. Vystudovala gymnázium v Prešově. Poté začala studovat vysokou 
školu, ale před studiem dala přednost působení na hudební scéně. 

Do roku 1997 působila jako vokalistka v známé prešovské skupině IMT 
Smile. Roku 1999 získala se skupinou Peha ocenění Objev roku. V roce 
2001 obdržela slovenského Aurela jako ocenění pro nejlepší zpěvačku 
Slovenska. V roce 2005 získala se skupinou Peha celkem 4 sošky Aurela 
-  za nejlepší zpěvačku, nejlepší skupinu, nejlepší písničku /Za tebou/ a 
nejlepší album /Deň medzi nedel´ou a pondelkom/. V roce 2oo7 vyhrála 
v anketě OTO cenu za nejlepší zpěvačku za rok 2006. 

Reakce v Čechách na singl ,,Spomal“ byla stejně kladná jako na Slovensku, i když vydavatelství takový úspěch zpočát-
ku neočekávalo a píseň jako singl tady ani vydat nechtělo. "Bylo to takové minimalistické a text celkem složitý…," vy-
světluje důvody obav Katarína. Naštěstí může hrdě dodat: "Myslím, že to byl šílený úspěch." A to i právě díky textu. "Je 
to věc, která se týká absolutně každého." Myslí tím vztahy a rychlost v nich. 

Katarína Knechtová složila píseň pro film Bathory, která se nazývá ,, Môj Bože“ 

Môj Pane, Bože, spásy mé , nářkom sem žalůval ti za 
dne.  
Teď v noci spienam ruky prázdné, své ruky spienam k 
motlitbe 
 
Motlitba stúpa, k tobe lkaniu 
své ucho nachyl k biedovaniu 
 
Môj Bože, z hlubin ťa volám, úzkostnú modlitbu mojú 
slyš, ve smrti spienam ruky prázdné, ať moju prosbu 
vyslyšíš. 
 
Má duša syta útrapú, moj život priblížil sa prázdnu. 
Tam, kde jen úzkosť hlasu zaznie, tvář nech teď mám, 
co do jam jdú. 
Tam, kde je tma ač den je bílý, sem jak bych žádné 
nemněl síly. 
 
Môj Bože, z hlubin ťa volám, úzkostnú modlitbu mojú 
slyš, ve smrti spienam ruky prázdné, ať moju prosbu 
vyslyšíš. 
 
Tam kde je tma, ač den je bílý, sem jak bych žádné 
nemnel síly 
 
Môj bože z hlubin ťa volám, úzkostnú motlitbu moju 
slyš. 
Ve smrti spienam ruky prázdné, ať moju prosbu vy-
slyšíš  
 

Můj Pane, Bože, spásy mé, nářkem jsem žaloval ti za dne.  
Teď v noci spínám ruce prázdné, své ruce spínám k modlitbě 
 
Modlitba stoupá, k tobě lkám 
své ucho nachyl k bědování 
 
Můj Bože, z hlubin tě volám, úzkostnou modlitbu mojí slyš, 
ve smrti spínam ruce prázdné, ať mojí prosbu vyslyšíš. 
 
Má duše syta útrap, můj život přiblížil se prázdnu. 
Tam, kde jen úzkost hlasu zazní, tvář at´ teď mám, co do jam 
jdou. 
Tam, kde je tma a den je bílý, jsem jak bych žádné neměl síly. 
 
Můj Bože, z hlubin tě volám, úzkostnou modlitbu mojí slyš, 
ve smrti spínam ruce prázdné, ať mojí prosbu vyslyšíš. 
 
Tam kde je tma, a den je bílý, jsem jak bych žádné neměl síly 
 
Můj Bože, z hlubin tě volám, úzkostnou modlitbu mojí slyš, 
ve smrti spínam ruce prázdné, ať mojí prosbu vyslyšíš. 
 
 

Z www.osobnosti.cz a www.karaoketexty. cz 
  Tereza Vilimovská 



Internetové obchody - Skate shop 
 
Dnes bych vám ráda představila internetový server http://www.snowboard-zezula.cz/skate-boty. Jak název na-
povídá, jedná se o obchod s oblečením a jinou výbavou nejen snowboardistů, ale i tzv. skejťáků. Na úvod bych jen 
chtěla poukázat na některé důležité věci, které při objednávání z tohoto e-shopu musíte dodržovat a co naopak musí 
nebo by alespoň měl dodržovat i tento server.  
 
Zde je několik otázek a odpovědí, na které se zákazníci ptají nejčastěji:  
 
Jakým způsobem mi bude zboží doručeno?  
Zboží posíláme obchodním balíkem České pošty na dobírku. Ve vaší poštovní schránce najdete oznámení o uložení zásil-
ky, na vaší poště pak zaplatíte dobírku a převezmete balík. Zásilka bude obsahovat objednané zboží, doklad o nákupu a 
malou pozornost v podobě samolepek, odznáčků a katalogů. 
Na kolik mě přijde poštovné?  
Při nákupu nad 3000 Kč je poštovné a balné zdarma! Při menším nákupu zaplatíte za poštovné 90 Kč. 
Kde můžu reklamovat zboží zakoupené přes internet?  
Reklamovat zboží můžete buď přímo v prodejně v Brně nebo můžete zboží zaslat poštou. Nezapomeňte přiložit kopii 
dokladu o nákupu a připsat důvod reklamace.  
Jak dlouhá je záruční doba pro uplatnění reklamace?  
Zákonem stanovená lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců. 
Více informací, které potřebujete vědět, naleznete na již zmíněném webu. 
 
A tady je stručná nabídka sortimentu, který se zde nabízí. Jen pro orientaci, ceny v kamenném ob-
chodě, který sídlí v Brně, jsou všechny ceny před slevou. V e-shopu můžete ušetřit až 35%!! 
 

 
 
 
Před slevou - 2 290 Kč 
Po slevě - 1 490 Kč 
Pánské 
 
 
 
 
 
 
Před slevou - 1 850 Kč 
Po slevě - 1 210 Kč 
Dámské 
 

 
 

 
 
 
Před slevou – 2 190 Kč 
Po slevě – 1 430 Kč 
Dámské 
 
 

 
 

 
 
 
Příště se můžete těšit na další díl o našich internetových obchodech, tentokrát to budou obchody zaměře-
né na dárkové předměty. 
 
*informace a fotografie - http://www.snowboard-zezula.cz/skate-boty* 
 

Zuzana Lejnarová 



Otevírání II.etapy dětského hřiště 
   Dne 2. 10. 2008 se konalo slavnostní otevření druhé etapy dětského hřiště. Bylo krásné, prosluněné odpoledne babího 
léta a všichni přítomní byli v dobré náladě, včetně pana hejtmana Petra Bendla, který se přišel na tuto slávu také mrk-
nout a vyzkoušet některé z našich nových atrakcí.  
   Nejdříve se konala soutěž o nejoblíbenější atrakci, kterou volily samy děti. Probíhala tak, že vybraná děvčata z 9. tříd 

dělala u každé atrakce něco jako dozor a do krabice, kterou 
držela v ruce, děti házely papírky s číslem své volby. Mezi-
tím hrála hudba, o kterou se postarali žáci ZUŠ, děti pobí-
haly po hřišti zkoušejíc nové prolézačky a rodiče spokojeně 
popíjeli pivko a byli rádi, že mají chvilku klid. Pak přišlo 
vyhodnocení nejlepší atrakce, kterou myslím vyhrál velký 
kolotoč, a na druhém místě byl košík.     
   Navečer, kdy už se nedalo prolézat kvůli tmě, se všechny 
děti seběhly k plápolajícímu ohni. Pekly se buřty a k tomu 
pan Pustka vyhrával na kytaru, a kdo z dětí chtěl, tak si 
mohl vyzkoušet, jaké to je zpívat do mikrofonu, myslím že 
zrovna tato zábava sklidila největší úspěch :-). Padaly hity 
od ,,Běží liška k Táboru‘‘ přes oblíbené táborákové písnič-
ky až po ,,Moritury te Salutant‘‘. 
   Všechny děti byly špinavé od písku, ale vypadaly velmi 
šťastně a spokojeně, a proto děkujeme všem lidem, kteří se 

podíleli na tomto projektu, včetně pana starosty Martina Hujera. Myslíme, že je to pro zručské děti velký přínos…         
   Také jsme uskutečnili anketu, na kterou nám odpovědělo 30 dětí. 
1. Jak se vám líbí naše nové hřiště? 
2. Jaká atrakce je podle vás nejlepší? 
3. Jak často chodíte na hřiště? 
4. Chodíte na hřiště sami nebo s rodiči? 
5. Byli jste někdy na podobném hřišti v jiném městě? 
Tato anketa nám ukázala, že nové hřiště se líbí všem 30 osloveným dětem, nejlepší atrakce je Košík a Velký kolo-
toč.Také jsme se dozvěděli, že každý navštíví hřiště alespoň 3krát do týdne. Ani jedno z dětí na dětské hřiště nechodí 
s rodiči. Pět dětí bylo na podobném hřišti v jiném městě, ale dodaly, že to naše je ze všech nejlepší.   
  
  

S pozdravem Monika Moravcová  a Johana Růžičková 
 



Vánoční příloha 
Mikuláš 
   Byl jednou jeden Mikuláš a ten chodil vždy 5. prosince s čertem a andělem. Od domu k domu. A hodným dětem dával 

sladkosti a jiné dárečky. Zlobivé děti dávali do pytle čertovi. Čert děti nosil do pekla a tam 
vždy každého zlobivce strčili do kotle. 
   Jednou takhle šel Mikuláš s čertem a andělem. Došli k domu, čert hlasitě zaklepal a zacin-
kal řetězy. Vešli dovnitř a tam malý chlapeček jménem Tomášek házel hračky z rohu do 
rohu. A maminka na něj hlasitě křičela, aniž by si všimla, že dovnitř vešel čert, Mikuláš a 
anděl. Ale tatínek, který stál opodál, si jich všiml. A upozornil maminku. 
   Maminka se vyděsila a prosila: „Prosím, neodnášejte mého zlatého Tomáška, on už bude 
hodný.“ A jelikož anděl s Mikulášem jsou odjakživa moc hodní, tak ho neodnesli, ale dali 
mu přísné napomenutí, aby už byl hodný. I když čert to nechtěl připustit, přece jenom ho 
přemluvili. A Tomášek sliboval a sliboval. 
   A tak díky Mikulášovi není Tomášek v pekle. A od jeho návštěvy byl strašně hodný. A 
zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Sabina Havlínová 
 
Vánoce 
   Budu vám vyprávět o Vánocích. Byly dva dny do Vánoc. Já jsem se tak těšila, že jsem se nemohla dočkat. Ještě že byl 
sníh, tak jsem šla ven.Vzala jsem si sáňky a šla jsem na kopec si zajezdit. Jenomže mi tam bylo smutno, tak jsem se šla 

stavit pro moji nejlepší kamarádku Radku. Jezdily jsme z kopce tak rychle, že jsme nemohly 
zabrzdit. Bylo to fajn, ale už jsme musely domů. 
   Druhý den padal sníh. Dopravovali jsme stromeček. Maminka říkala, že nemám chodit do lož-
nice, a neřekla proč. Tak jsem tam nešla, ale slyšela jsem, jak tam šustí nějaký papír, tak mě na-
padlo, že maminka balí dárky. Vzpomněla jsem si, že já je zapomněla koupit. Tak jsem zakřiče-
la, že jdu ven, vzala jsem si peníze a šla nakoupit. Zaplatila jsem a šla domů. Maminka pekla 
cukroví a já jí řekla: „Mami, teď nechoď do pokojíku.“ Zabalila jsem dárky do balicího papíru a 
schovala je do skříně pod oblečení. 
   Byl už večer a maminka smažila řízky a plátky kapra. Byli jsme v kuchyni, pak zazvonil zvo-
neček a běželi jsme ke stromečku. Tam bylo dárků! Dárky, které jsem dostala, byly moc hezké. 
Vánoce se mi moc líbily. 

Lucie Bezděková 
 

Čekání na Ježíška 
Vždy jsem se na Vánoce někam schovával. Jednou jsem se schoval v obýváku pod stůl. Slyšel jsem cinkání zvonečku, 
ale přišel jsem pozdě. Dárky už tam ležely. 

Patrik Kopecký 
 

 



Koledy 
Narodil se Kristus Pán  
Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, 
nám, narodil se! 
Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, 
narodil se! 
Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzít Bůh na se, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil 
se! 
Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil 
se! 
 
Štědrej večer nastal  
Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal. 
Panímámo vstaňte, panímámo vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte. 
Panímáma vstala, panímáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala. 
 
Nesem Vám noviny  
Nesem vám noviny, poslouchjete, z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte. 
Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. /: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama. 
K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. /: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli. 
Anděl Páně jim to sám přikázal, když se jim na poušti všem ukázal, /: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal. 
Ejhle, při Kristovu narození stal se div veliký v okamžení, /: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní. 
Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, /: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují. 
My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám pospíchejme, /: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme. 
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který se narodil z čisté Panny, /: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary. 
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský, /: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný. 
Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, žes i pro něj sebe nelitoval, /: sestoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval. 
Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý Králi a Pane náš. /: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš. 
Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení, /: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení. 
Žádáme srdečnou zkroušeností, by jsi nás uvedl do radosti, /: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti. 
 
Půjdem spolu do Betléma 
Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
A Ty Mikši, na housličky, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
A Ty Janku, na píšťalku, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
Začni, Kubo, na tu basu, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati, 
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. 
 

Vánoční vtip 
Santa Claus začínal mít pocit, že nestíhá. Čtyři jeho elfové byli nastydlí a tři, co zůstali zdraví, nestačili vy-
rábět hračky. Navíc paní Santa Clausová oznámila, že přijede na návštěvu maminka, což Santu ještě víc na-
pružilo. Zašel se tedy podívat do stáje, co dělají losové, a zjistil, že tři jsou březí a zrovna rodí a dva přesko-
čili plot a jsou bůh ví kde. Další stres. Začal aspoň nakládat saně, jenže jedna lyžina praskla, pytel hraček 
spadnul a hračky se vysypaly. Naštvaný Santa se vrátil domů, aby si nalil šálek čaje a do něho panáka rumu. 
Když ale otevřel kredenc, zjistil, že jeden z elfů někam uklidil rum a není co pít. Jak byl naštvaný, Santa 
upustil šálek a ten se rozprsknul po podlaze v kuchyni na tisíc kusů. Šel tedy pro smeták, ale ukázalo se, že 
myši ožraly jeho chlupatou část... V téhle chvíli u dveří zadrnčel zvonek a vzteklý Santa šel otevřít. Na pra-
hu stál malý andělíček s velkým vánočním stromečkem. Andělíček vesele zvolal: "Šťastné a veselé, Santo! 
To je dneska hezky, že? Mám pro tebe krásný stromeček. Kam chceš, abych ho postavil?" 
... A tak vznikla hezká tradice andělíčka napíchnutého na špičku vánočního stromečku. 

Z internetu Klára Šebková  



Tipy na vánoční dárek 
 
Maminka - šperky (náušnice, řetízek, přívěšek) 
                    oblečení (tričko, svetr) 
                    kosmetika (parfémy, dárkové balíčky) 
Tatínek- šperky (hodinky) 
                doplňky (peněženka, pásek, klobouk) 
                elektro (vrtačka, holicí strojek) 
                oblečení (košile, bunda, ponožky) 
Babička - šperky (přívěšek, náušnice, řetízek) 
                  doplňky (hodinky, peněženka) 
Dědeček – kosmetika (zastřihávač vlasů) 
                   nářadí (box na nářadí, sada šroubováků) 
                   zdraví (měřič krevního tlaku) 
Kámoš nebo brácha – šperky (náramek, přívěšek) 
                                      kosmetika (parfémy) 
                                      doplňky (hodinky) 
                                      oblečení (tričko, mikina) 
Kámoška nebo ségra – kosmetika (oční stíny, rtěnky, parfémy) 
                                       šperky (náušnice, přívěšek) 
                                       doplňky (peněženka, pouzdro na mobil) 
Rodinný mazlíček - vodítko 
                                  obojek 
                                  oblečky 
                                  pelíšky 
                                  hračky 
 

                                  Více na www.vanoce-vanocni-darky.cz 
                                                                                                         Soňa Šramotová 

 
 
 

Vánoční zvyky 
Barborka - Komu větvička na Štědrý den vykvete, tomu se přání splní. 
 
Lití olova - Odlitek, který vznikne, věští dotyčnému jeho budoucnost. 
 
Krájení jablka - Pokud má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, sejdou se za rok všichni ve zdraví. 
 
Pouštění lodiček - Toho, komu se lodička nepotopí a dlouho svítí, čeká dlouhý a šťastný život. 
 
Házení střevíce - Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstane dívka doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdá se a odejde. 
 
Cizí věci v domě - Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě, a zaplatit dluhy. 
 

                                                 Soňa Šramotová 



Vánoční výzdoba tříd 

Jako každý rok byla i letos v první polovině prosince vyhlášená soutěž o nejhezčí 
vánoční výzdobu tříd.  A i letos toho bylo mnoho k vidění. Hodnocení dostal na 
starosti pan učitel Kopřiva a ten si k sobě ještě přibral pomocníky, kteří mu po-
máhali. Jak to vlastně dopadlo ?? 

Vítězná třída na I. stupni — 2. B 

Vítězná třída na II. stupni — 8.B 

Všem čtenářům přejeme hodně 
štěstí a zdraví do nového roku a 

hlavně hezké Vánoce !! 


