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Ahoj čtenáři,
pomalu ale jistě se blíží Vánoce. To jste 
jistě zaznamenali v nejbližším okolí: ve 
škole se nemluví o ničem jiném, ve 
výkladech vás láká načančané zboží, 
v televizi nás masíruje reklama a doma 
už maminky začaly šílet, zda mají začít 
uklízet, nebo raději péct cukroví.
 Chceme přispět k vánočnímu 
šílenství našimi dílky, která vznikají na 
lavici i pod lavicí a díky nimž nemáme 
ve škole o zábavu nouzi.
 Bavíme se vymýšlením 
vánočních příběhů dojemných i nap-
rosto fantastických. No, vždyť jen si to 
představte: Co kdyby...
 ...letos na Vánoce alespoň na-
padal sníh! 
 Nemluvím vám z duše? 
 Za redakci  

Eva Nesibová

Život Vánočního kapra

Vladimír Čábel

Začne to výlovem rybníků. Většinou kapři 
nebudou do vody vráceni ale pojedou na 
výlov. Naloží je do kádí a odjedou s nimi. 
Rozjedou se do všech měst. Tam si lidé 
postaví stánky a kapry prodavájí. Když chce 
někdo kapra, chytí si ho nebo koupí. Chytit 
kapra je v zimě těžší. Tudíž ho raději koupíme. 
Kapr se zváží. Zaplatíme a zabije se. Aúúúúú. 
Tak končí život vánočního kapra.

Evakuace na Mars

Štěpánka Abaffyová

Je rok 2 956 780, nastává první adventní 
neděle a je velká pravděpodobnost, že 
kolem Vánoc zanikne Země. Všude je velká 
panika, ale všichni doufají, že se nic nestane. 
Za poslední rok bylo přes 300 zemětřesení. 

3.12. další zemětřesení ve Střední Americe.
6.12. - druhý advent. Všichni lidé už mají výz-
dobu v oknech a vyzdobené domy. Někdo už 
dokonce začal péct cukroví a všude v obcho-
dech je nával. Všichni kupují dárky.
13.12. - třetí advent. Děti už nechodí do škol a 
jsou doma s rodiči a příbuznými.
20.12. - čtvrtý advent. Všude je klid a čerstvě 
napadlý sníh. Tento rok je hodně sněhu.
24.12. - Štědrý den. Děti jsou venku a jezdí na 
sáňkách a maminky dělají večeři. Zatím se nic 
neděje. Za poslední tři týdny nebylo ani jedno 
zemětřesení.
V tomto roce všechno dopadlo dobře, ale už 
za dalších 106 let Země zanikla. To už ale byli 
všichni byli evakuováni na Marsu. Od té doby 
všichni prožívají šťastné a veselé Vánoce tam.

Vánoční motivy - 8.B



Havlíček	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3

Pictureka
 Hra se v něčem podobá Dobblu, a to v tom, že 
hráči hledají na dost nepřehledné čtvercovéploše, 
která se skládá z devíti desek určitý předmět, nebo 
takový, který patří do určité skupiny předmětů.
 Hráči se střídají v tazích, při nichž se háže 
kostkou. Podle ní mohou nastat tři různé situace 
hry, které buď zapojí okamžitě všechny hráče, 
nebo hráč  hraje sám v časovém limitu, nebo se 
sází s ostatními hráči, kolik předmětů najde na de-
sce ve vymezeném čase. Během hry se ještě různě 
podle značek na kartách prohazuje základní hrací 
plocha, abyste neměli "nakoukáno" dopředu.
 Pictureka je zábavná hra pro děti všech 
věkových kategorií, může ji hrát libovolný počet 
hráčů. My jsme s ní strávili spoustu času na školním 
výletě, když nám počasí příliš nepřálo.
 Existuje ještě karetní varianta Pictureky, ale 
tu jsem neměla možnost vyzkoušet.

 Bavte se. A příště budou Activity!obrázky a informace:www.svet-deskovych-her.cz
www.deskovehry.com, www.zatrolene-hry.cz

-ne-

pictureka
zábava

Báječná léta pod psa
práce žáků 9.B, které vznikly 

jako reflexe po čtení

Báječná léta pod psa 
 

Akrostich  - Anna Dvořáková 
K Kvido je kluk neohrabaný, 
V velmi tlustý, ale všemi milovaný. 
I Inteligentní kluk, zamilovaný do Jarušky, 
D do své kamarádky a potom celoživotní družky. 
O Ovčák Něha je přítelem celé rodiny. 
 
Anna Grochovcová 
K Kvido měl milující rodinu 
V většinou bývá Kvido otravný 
I inteligence Kvidovi určitě nechybí 
D dokonce i jeho táta ho někdy nemůže vystát 
O o svou lásku se Kvido zajímal už od školky 
 
Pětilístek – Anna Dvořáková 
Kvido 
inteligentní neohrabaný 
učí se recituje miluje 
Kvido prožívá báječná léta. 
inteligent 

 
Anna Grochovcová 
Kvido 
chytrý nedonošený 
vyzvídá usuzuje dává rady 
Kvido je inteligentní chlapec. 
vyspělost 
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 Vojta Kotek pochází z divadelnické 
rodiny, jeho otec (Václav Kotek) je hercem a 
maminka vystudovala DAMU.  Po gymnáziu 
nastoupil na Filmovou akademii Miroslava 
Ondříčka v Písku. V  divadle Globe účinkoval 
v Shakespearově hře Richard III. V Národním 
divadle ztvárnil role ve Zkrocení zlé ženy nebo 
v Kupci benátském. Kromě činoherního a fil-
mového herectví se věnuje také moderování 
a dabingu. 
 Je mu 25 let. Narodil se 8. listopadu 
1988 ve znamení kozoroha. Je vysoký zhru-

obrázky, text:www.mediaguru.cz, www.mobilmania.cz, zena-in.cz 
GaHa

Vojta Kotek
kdo	je...

ba 178  cm. Má modrošedou barvu očí. 
Jeho oblíbená kapela je Wohnout. Jeho 
nejoblíbenější sporty jsou Golf, snowboarding 
a softball. 
 V roce 2012 - 2013 dělal reklamu na 
T- mobile, je členem kapely ROHlick, poslouchá 
rock, punk a někdy metal.
 Hrál ve filmech Snowboarďáci, Rafťáci 
nebo Tobruk, jeho hlas jste slyšeli v dabingu 
jako hlas Harryho Pottera nebo Strašpytlíka. 
Jako režisér se podílel na seriálu Nevinné lži a 
na studenstkém filmu Ctrl Emotion.

pf
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Nehty

Tentokrát oslníš decentní úpravou francouzské manikúry. Ta je už poněkud okoukaná, stačí ale 
pár puntíků a hned je to o něčem jiném. obrázky a text: thebeautydepartment.com

-ne-

tipy	a	triky

zábava

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan 
Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním 
úklidem.” „Z takového důvodu vám přece nebudu dávat 
volno!” odmítne to ředitel. 
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na 
vás spolehnutí.”

„Byl jsi dneska hodný? Neukradl 
jsi nic? Nenadával jsi?” vyptává se 
Ježíšek malého chlapečka. „No tak se 
to už konečně nauč, já ti dárky věčně 
nosit nebudu!”

O Vánocích přijde klučina za tatínkem a zajímá se: „Tati, 
proč se u nás Ježíšek svléká?” 
„Prosím tě, jak tě to napadlo?” 

„No, když jsem včera přišel domů, maminka v ložnici 
říkala Ježíši, rychle se obleč a vyleť oknem. Manžel 
přišel!”

Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého 
velkého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti 
vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a 
optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. 
  Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje 
podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty se ozývá 
pláč. "Tolik dárků,všichni mi budou závidět, hračky se 
budou kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje opti-

misty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista 
se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik hnoje, to tu musí být 
někde koník!".

Vánoce

zdroj: http://vtipy.prokes.net/
obrázek: www.impuls.cz

zpracoval: Dynamic

Mikuláš - práce žáků 6.A
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beseda

Kája
foto: Oldřich Sedláček,
kosmas.cz, neoluxor.cz

Petra Dvořáková
Spisovatelka Petra Dvořáková napsala knížku 
Julie mezi slovy. Je to knížka o sestrách deseti-
leté Julii a o dva roky mladší Ele. Jejich rodiče 
jsou rozvedení a obě sestry žijí s tátou, jeho 
novou manželkou, které říkají teta a s dvěma 
nevlastními bratry Jakubem a Vítkem. 

 Paní Dvořáková dětem předčítala různé 
kapitoly z knížky a aktivně je zapojovala. Děti 
si losovaly slovíčka a snažily se je vysvětlit. 
Petra Dvořáková jim pak řekla pravý význam 
slova a přečetla jim kapitolu, která se toho 
slovíčka týkala. Například při slově ,,depil-
ace“ slyšely děti zábavnou kapitolu jménem 
Chlupatice. Však si asi dovedete představit, 
o čem byla. Ptala dětí na Facebook a četla 
kapitolu Schovávačka na netu. Při vylosování 
slova ,,handicapovaný“ poslouchaly děti ka-
pitolu o handicapovaném spolužákovi Julie. 
Vyslechly si kapitolu Zakázaná slova. 
 Po této kapitole odešly 1. a 2. třídy. 
Co je to ARO? Děti nebyly daleko od pravdy, 
věděly, že je to oddělení v nemocnici. A právě 
na tomto oddělení pracovala Juliina teta. Paní 
spisovatelka se ptala dětí, jestli už byly někdy 
na operaci a jestli se bály. V další kapitole Julie 
zjistila, že třeba kedlubna může být lepší než 
sladkosti. 
 A v kapitole s názvem Značkový pes, 
Julie zjistila, že je jedno, jestli je pejsek 

čistokrevný, nebo ne. Vítkův kříženec třeba 
uměl plavat, ale Juliin čistokrevný knírač ne. 
 Největší objev pro Julii byl, když měla 
jít k zubní hygieničce a hrozně se bála. Bála 
se, že jí třeba bude trhat zuby. Dozvěděla se, 
že zubní hygienička zuby netrhá ani nevrtá, 

jen prohlíží. Od té doby k ní Julie chodila 
ráda.  S Julií se můžete potkat na facebooku, 
má svoji stránku, která se jmenuje Vofuko-
vník. 
Anebo jí můžete napsat na email juliemezis-
lovy@seznam.cz 
 Výherkyní knížky Já jsem hlad na 
2. stupni se stala Kristýna Vaštíková z 8.B. 
Gratulujeme!
      Kája
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Vánoce
Vánoce z daleké budoucnosti

Lukáš Drapač

V daleké budoucnosti bude dárky nosit robotický Santa. Bude létat na saních taženými ro-
botickými soby. V budoucnosti budou Vánoce svátky míru, a tak se i na planetách ve válce na 
jeden den přestane bojovat. Lidé se sejdou. V rodinném kruhu spolu budou zpívat moderní 
koledy, a ne ty z 21. století. Kapři budou již vyhynulí a na štědrovečerní večeři ho nahradí 
žralok. Ani tradiční salát se nebude podávat. Místo něj bude zelený salát jako právě vylovený 
z rybníku. Stromečky budou už jen umělé a budou se kupovat již nazdobené. Do kostela bude 
chodit jen málo jedinců. Je to sice smutné, ale Vánoce už nikdy nezůstanou stejné.

Je podvečer několi dní před Vánocemi a 
malý Štěpánek tráví čas v dětském domově 
o samotě. Na Vánoce to bude přesně rok, co 
se mu rodiče zabili při autonehodě. V domově 
už ho to štvalo, proto se rozhodl utéct. 
Druhý den Štěpánek utekl do lesa, ale ztratil 
se. Bloudil do noci, až uviděl v dáli světélko. 
Běžel za ním a uviděl krásný dům. Byl jako 
z pohádky, tak pohodlný, plný tepla a svítil do 
dálky. Ať procházel pokoji, jak chtěl dlouho, 
nikoho nepotkal, a přece ten dům vypadal, 
jako by ho právě ve spěchu někdo opustil. A 
tak se v něm usadil. 
Po několika dnech se vydal lesem a našel 
cestu do města. Procházel se vánočně ozdo-
benými ulicemi, poslouchal koledy v nákup-
ním centru, a protože měl v kapse pár korun, 

rozhodl se, že si něco malého koupí.
Při nákupování Štěpánka zastavil policista a 
ptal se, jak se jmenuje, proč chodí obcho-
dem sám a zda k někomu patří. Štěpánek 
mu na všechny otázky odpověděl a potom 
se zeptal: „Proč to vlastně chcete vědět?“ 
A policista smutně odpověděl: „Připomínáš 
mi moji sestru Danielu, kterou jsem dlouho 
neviděl a už nikdy neuvidím.“ Štěpánek řekl, 
že stejně se jmenovala jeho maminka. Poli-
cista na to: „A kde vlastně máš maminku?“ 
„Před rokem umřela při autonehodě.“ „To je 
divné! Ty bys mohl být můj synovec.“ Později 
se ukázalo, že policista je skutečně strýcem 
malého Štěpánka.
Od té doby si Štěpánek nepřipadal nikdy 
sám.

Vánoční shledání

Kateřina Radová

M
ikuláš - 6.A

peti-crazy.blog.cz
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zábava

         Vánoce jse blíží. Mesto krasně září. Ježíšek už chysta darky 
na Vanoční radovanky. Vanoce sou za dvermi. A sníh pada za 
okny. A my jse koulujeme.  

Monca

Opravte chyby  

V jednom pekle žili čerti a Lucifer, který byl 
zlý. Čerty mlátil vším, co mu přišlo do ruky.
 Jednou se čerti sešli u Bonifáce, 
protože už měli dost Luciferova sekýrování a 
různých úkolů. Bonifác byl z čertů ten hlavní. 
Sešli se všichni až na Belzebuba a Kozinožku, 
ti byli totiž na Luciferově straně. Porada 
začala. Bonifác začal svoji řeč. Mluvil o všem, 
co se za poslední půlrok stalo. Mnoho čertů 
přikyvovalo hlavami a přidávali k tomu i něco 
svého.
 Pak si sedli všichni ke stolu. Domlou-
vali se, co dál. Nakonec přišel Barnabáš s ná-
padem, že utečou. Všichni čerti souhlasili. 
Za dva dny utečou! To byla poslední věta, 
kterou pronesli, než mezi ně vtrhl Lucifer a 
seřval je, že nic nedělají. 
 Následující den jim utíkal velmi poma-
lu. Znovu se sešli u Bonifáce a plánovali, jak 
zítra utečou. Když všichni čerti odešli spát, 
Bonifác nad plánem ještě přemýšlel a pak 
si také lehl. A samým rozčílením nemohl 
dlouho usnout. 

 Druhý den hned ráno se všichni 
spiklenci shromáždili před bránou do pekla 
přesně, jak se domluvili. Po chvíli dorazil 
i Bonifác a pomohl ostatním otevřít pekel-
nou bránu. Vtom vniklo do pekla velké 
světlo. Čerti si museli dát ruce před oči, aby 
neoslepli. Vyhrnuli se před bránu a utíkali 
pryč, ani nevěděli kam, ale bylo jim to jedno. 
Mezitím se v pekle probudil Lucifer i Belze-
bub s Kozinožkou. Rozhlíželi se po opuštěném 
pekle jako vyjeveni. První se vzpamatoval 
Lucifer a začal zbylé čerty sekýrovat. Proto 
se oba dva také rozeběhli k pekelné bráně. 
Lucifer v pekle zůstal sám, ale v té chvíli ještě 
netušil, že všechna práce zbyla na něj. 
 Ptáte se, jak bylo čertům ve světě? Tak 
já vám to povím. Měli se tam líp než v pekle. 
Začali pracovat, postavili si společný dům, 
a dokonce si našli i čertice. A Lucifer? Ten 
v pekle lamentoval sám nad sebou, litoval, 
že byl tak zlý. Ale to už mu čerty zpět nevrátí. 

Krulka

ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Jak čerti utekli Luciferovi 

predskolaci.cz

Vánoce jsou za dveřmi...

www.kudlanka.cz

Já už je
 vidím!
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