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Vánoční krajina 
 

 Po ofoukaném podzimu přichází nepříjemně studená zima a s ní 
Vánoce. I přes chlad a mrazy je to ovšem nejkrásnější část roku. 
 Z nočních oblak padají sněhové vločky a tvoří bílou pokrývku země. 
Člověk ráno vstane, a aniž by stihl říct švec, tak venku se již nebe 
proměňuje z průhledné a modré barvy na temnou a magickou. Při pohledu 
nad nás se blýskají hvězdičky jako světla měst uprostřed noci. V domovech 
se začínají stavět a zdobit vánoční stromečky, které je možné zahlédnout až 
z ledové a kluzké ulice. Lampy jsou pokryté sněhem a skrze jeho 
objemnou vrstvu prochází světlo jen slaboulinkými škvírkami ve vločkách. 
Během dne se ozývá od kopců jásání dětí, protože po nich sjíždějí na 
saních a na bobech. U obchodů prodávají rybáři své kapříky, přímo 
vytažené z řek. Na těch si ve večerních hodinách už rodinky pochutnávají 
společně s bramborovým salátem. Opadané stromy bez listí už nejsou 
nahé, jelikož jim byl Vánocemi darován mléčně bílý obleček vyrobený ze 
sněhu. Po večeři jsou již slyšet zvuky trhání a 
radosti kvůli otevíráním dárků, nejlépe u 
televize s klasickými pohádkami. V dnešní 
době už tolik sněhu není a občas bohužel 
vznikají i kruté bouře nebo nehody spojené 
s tímto počasím, ale to nám vánoční zážitky 
nezkazí.  
 

Prosincový kvíz 
 
 Vánoce se blíží a přípravy na ně jsou v plném proudu, dokonce bude 
za chvíli rok 2020. Proto tu pro vás dnes mám kvíz o Vánocích a Silvestru 
na dlouhé večery.  
 Dostanete 8 otázek a zakroužkujete pouze jednu možnost (a, b, c). 
 
1) Tradiční vánoční jídlo je: 
 
   a) husa a řízky    b) kapr a bramborový salát   c) smažená kuřecí křidélka 
 
 



2) Co není adventní/vánoční tradice: 
 
   a) zapalování svíček    b) rozkrajování jablek  c) foukání sněhu 
 
3)  V prosinci se neslaví: 
 
   a) Vánoce          b) Den nezávislosti    c) Silvestr 
 
4) Na Nový rok lidé obvykle: 
 
   a) slaví       b) odpočívají     c) uklízejí 
 
5) Vánoční stromeček určitě není: 
 
   a) borovice      b) jedle      c) buk 
 
6) Kdy začíná nový rok: 
 
   a) 31. 12. 00:00      b) 1. 1. 00:00          c) 1. 1.  12:01 
 
7) K ozdobení vánočního stromečku se nepoužívají: 
 
   a) domácí spotřebiče      b) skleněné koule    c) sušené plody 
 
8) Vánoční koleda je: 
 
   a) All star      b)  Ezop a brabenec     c) Dej bůh štěstí 
 
 (správné odpovědi: b, c, b, a, c, b, a, c)       Petr Zelinka IX. A. 

 
 

Mikuláš, čert a anděl ve světě 
 

U nás v Česku je Mikuláš znám jako muž s dlouhým vousem, doprovázen 
čertem a andělem, kteří 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše 
obcházejí domácnosti. 
Nejpodobněji tomu je v Nizozemsku, kde Mikuláše, místo čerta a anděla, 
doprovází černý Petr, který u sebe nosí červenou knihu, do které si zapisuje 
poznámky o dětech. 



U sousedů v Německu chodí místo čerta Pacholek Ruprecht, který je 
oblečen v kožešině a trestá děti řetězem a metlami. 
O kousek dál v Rakousku, po boku Mikuláše místo čerta chodí anděl, ale 
často je doprovází i strašidelný Krampus. I přesto že z něj jde strach, tak 
často nosí koš se sladkostmi. 
Na sever od Česka v Polsku, chodí Mikuláš zvaný Mikolaj, který chodí 
společně s čertem a dětem schovává dárky pod polštář. Mikolaj také rozdá-
vá dárky na Vánoce.                                                                            
                                                                                                   Jakub Tojšl 
 

Rozhovor s dětmi- Čerti ve škole 
 
Byli jste ve škole, když chodili čerti, andělé a Mikuláš?  
 Ano, byla. 
 Ano, chyběli jen tři žáci. 
 Ne, já jsem chyběl. 

 
Líbili se vám andílci? 
 Ano, moc 
 Ano, chtěla bych být taky andílek. 

 
Jaký čert byl nejstrašidelnější? 
 Ten s opravdovými rohy. 
 Ten s červeným obličejem. 
 Jedna z čertic. 
 Ten s červenými vlasy. 

 
Báli jste se? 
 Já ano. 
 Ne, nebál jsem se. 
 Celkem ano. 
 Ne.  

 
Chtěli byste fotku s někým z nich? 
 Já s čerticí. 
 Já bych chtěla s andílkem. 
 Chtěl bych s čertem. 
 Já možná s Mikulášem. 
 Bála jsem se čerta, takže ne. 



Vánoční spojovačka 
 

1) Spoj slova z 1. sloupečku (čeština) s 2. sloupečkem (angličtina).: 
 

Vánoce     gingerbread   
 cukroví      carols 

stromeček     star 
dárek      sweets 
hvězda     ornaments 
lyže      Christmas 
koledy     carp  
perníček      tree 
ozdoby     gift 
kapr      ski  

 
 
2) Spoj slovo „Vánoce“ s daným jazykem: 

 
De noël     japonština 
Natale     ruština 
Navidad     němčina 
クリスマス (Kurisumasu)  slovenština 
Weihnachten    chorvatština 
Vianoce     italština 
Рождество (Rozhdestvo)  francouzština 
Božić     španělština 
 
 
1. (Vánoce – Christmas, cukroví – sweets, stromeček – tree, dárek – gift, hvězda – star, lyže 

– ski, koledy – carols, perníček – gingerbread, ozdoby – ornaments, kapr – carp) 
2. ( De noël – Francouzština, Natale – Italština, Navidad – Španělština, Kurisumasu – 

Japonština, Weihnachen – Němčina, Vianoce – slovenština, Rozhdestvo – Ruština, Božić 
– Chorvatština)   

 
 

 

 



Vánoční tajenka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jaké jsou Vánoce? 

2. Kdo nosí dárky v USA?   

3.  Kdo nosí dárky v ČR? 

4.  Co dostáváme k vánocům? 

5. Co jíme na štědrovečerní večeři? 

6. Jaké musí být děti na Mikuláše? 

7. Co dáváme na stromeček? 

8. Štědrovečerní… 

9. Co je venku v zimě? 

Tajenka:_________________ 
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Vánoční příběh 

Jednoho dne, přesně na Vánoce, se v jednom malém  
zasněženém městečku narodila holčička jménem 
Esme. Čím více rostla, tím více neměla ráda Vánoce. 
Přesně na její narozeniny, když jí bylo šestnáct, se 
zeptala sama sebe: ,,Proč já vlastně nemám ráda 
Vánoce?“ Uběhlo pár dnů a Esme nad touto otázkou 
dumala čím dál více. Další den nastoupila do školy, 
když viděla ty nádherné dárky, co ostatní spolužáci 
dostali, bylo jí z toho smutno. Po škole, když přišla 
domů, zeptala se maminky, proč nikdy nic nedostala 
k Vánocům. Maminka jí odpověděla, že vždy měli málo peněz a nemohli si 
dovolit dárky. Uplynuly dva roky a Esme slavila své osmnácté narozeniny. 
Když přišla ze svého pokoje do jídelny, posadila se na židli a čekala, co 
bude dál. Po chvíli přišla maminka s velkým balíčkem v ruce a předala ho 
Esme. Esme následně rozbalila balíček a v krabici zahlédla malé štěňátko 
s červenou stuhou okolo krku. Esme však hned položila na zem krabici i se 
psem, začala namítat, že na výživu psa nemají peníze. Maminka se však 
pouze zasmála, mávla rukou a Esme vrátila balíček se slovy, aby ho znovu 
otevřela. Esme tak učinila a na dně balíčku našla dopis, v kterém stálo, že 
maminku povýšili a mohli si dovolit více věcí. Esme se zaradovala a od té 
doby měla nejen ráda Vánoce, ale i své štěně jménem Eve.  

 

Jak jezdit v autě na namrzlé silnici 
 
 Zima, Vánoc čas. Rodiče, prarodiče a mohl bych s tím „pra“ 
pokračovat, každou zimu jezdí před tím posvátným dnem 24. prosince 
nakupovat dárky pro svoje rádoby hodné ratolesti. Děti si píšou o dárky, 
které jim má Ježíšek přinést a rodiče ty dárky nakupují a říkají, že je 
nakoupil Ježíšek a přinesl jim je, protože byly hodné. Normální, že? Tak to 
jste nezažili Vánoce s mým dědou. Stalo se to poměrně nedávno, kdybych 
chtěl mluvit o 1 roku zpět. Byli jsme s rodiči a sestrami jako každoročně u 
babičky a dědy. Babička je poměrně klidný element, jen tak se nerozčílí a 
má radši klid. No jo, ale co děda? Můj děda je spíše ten akční element. A 



co tím myslím? Hele, až někdo z vás zažije skoro 120 kilometrovou jízdu 
po silnici, tak si můžeme povídat. Můj děda mě chce vychovat, abych šel 
v jeho stopách, tím myslím začít se věnovat myslivně, ale zpět k tématu. 
Samozřejmě děda mi nabídl, že pojedeme do obchodu nakoupit nějaké 
suroviny na bramborový salát. To jsem ještě nevěděl, že je venku skoro -10 
stupňů celsia. A ano, možná jste uhodli, že jsou silnice namrzlé. Když jsem 
to zjistil, byl jsem v půlce 90km jízdy mezi vesnicemi. Děda mi furt říkal, 
že to bude v pohodě a že se nic nestane. Což se přes moje vysoké až 

nadprůměrně vysoké pochyby stalo. Celou 
cestu, i přes moji ateistickou povahu, jsem se 
modlil, aby se nic zlého nestalo. Nakupování 
bylo fajn, už ne jen z důvodu, že jsem nejel 
rychlostí světla po namrzlý silnici. Když jsme 
nakládali nákup, který vážil jako 4 sloni, 
povídám dědovi: „Dědo, hlavně už né žádná 
rychlá jízda.“ Děda kývnul a nasedli jsme zpět 
do auta. Cesta zpět? Byla docela v klidu, 
kecám. Děda zařadil, dupnul na plyn a jel. 
Nejhorší cesta v mém životě. Když jsme se 

vrátili zpět domů, rychle a zběsile, vše jsem do posledního slova vyklopil 
mamce. Tu málem trefilo. Babička seřvala dědu, mamka taky. Starší sestra 
popíjela víno a mladší si hrála s hračkami a já? Já jsem se díval na film 
Rychle a zběsile. 
                                Jan Novák   

 

Vtipy o Vánocích 
 

Jeden kapr se zamyšleně zeptá druhého: „Hej ty, věříš v život po 
Vánocích?“ 

 

Co padá, ale nikdy se nezraní? 
Sníh 

 



Co je pistole pro sněhuláky? 
Fén na vlasy. 

  

Co byla poslední slova, co sněhulák slyšel? 
„Hele, sluníčko.“ 

  

„Tati, a odkud je Ježíšek?“ 
„Když se tak dívám na ty dárky, řekl bych, že 

z Číny.“ 
  

Proč nejsou v Americe kominíci? 
Proč dělat práci, co za tebe dělá Santa? 

 
Jak se správně říká starému sněhulákovi? 

Louže. 
 
 

Vánoční svátky v cizích krajinách 
 
 V Severní Americe a ve Velké Británii jsou Vánoce slaveny dle 
náboženských tradic. Lidé obdařují blízké dárky, které se otevírají v kruhu 
rodiny 25. prosince ráno. Podobně jako u nás je otevírají pod vánočním 
stromečkem. K večeři se většinou podává nadívaný krocan s libovolnou 
přílohou. V USA nosí dárky Santa Claus a v Británii (i v Austrálii, Kanadě 
apod.) se nazývá Father Christmas (Otec Vánoc). 
 V Belgii a Nizozemsku prožívají obyvatelé více svátek Sv. Mikuláše 
než Vánoce. Hodnější děti dostávají dárky a ty zlé si podle pověsti odnese 
Černý Petr do Španělska. Ani se tolik dárky nerozdávají mezi členy rodiny, 
spíše se jen setkají a tráví spolu čas. Avšak vliv Santa Clause na nějaké lidi 
působí a sem tam jim nadělí do vánoční ponožky nebo pod stromeček 
dárek. K večeři si rádi dají maso s nějakým zelím nebo jinou zeleninou.
 V sousedním Polsku začínají Vánoce večer 24. Prosince, až se objeví 
první hvězda. Podobně jako u nás nosí nejčastěji dárky Ježíšek. Zvykem 
jsou také jesličky v kostele, v jejichž pozadí se nachází města a polská 



krajina. Na začátku večeře se rodina dělí oplatkou. Je to znak míru a 
štědrosti. Hlavním jídlem je smažený kapr. Mají i podobné cukroví. 
 V Itálii jsou symbolem Vánoc (a také nejvíce dodržovanou tradicí) 
jesličky. Dárky jsou spojené s obdobou Santa Clause – Babbo Natale. Po 
večeři 24. prosince čekají až do půlnoci, aby je mohli otevřít následující 
den. Zvyky se liší podle oblastí Itálie. Křesťanské rodiny mají jesličky 
doma, občas se chodí podívat na větší do centra města. 
 
                      Daniel Kučera 9.A 

 
Vánoční události v Chrudimi 

 
 Zase jako každý rok se blíží Vánoce a s ní i vánoční atmosféra. Toto 
je nejlepší čas být co nejvíce s rodinou. Jestli ovšem s nimi máte dlouhou 
chvíli, mohli byste navštívit pár míst po Chrudimi, které vám zde teď 
vypíšu. 
 Vánoční trhy: K vánocům bez komentáře patří hodně nakupování. Ve 
městech se pravidelně pořádají vánoční trhy. My nejsme výjimka. Na 
našich trzích můžete sehnat od jídla, přes šperky a ozdoby, až po vánoční 
stromečky, jmelí a další tradiční věci. U nás proběhnou od středy od 18. 
12. do soboty 21. 12. vždy od 10:00 do 18:00. 
 Stříbrná neděle: V Chrudimi se pořádá i trh zvaný Stříbrná neděle. 
Každý rok se koná v Muzeu, kde můžete sehnat ideální dárky a ruční práce 
s dobrou cenou (já odtamtud mám doma obrázek a lžíci ze dřeva). Tenhle 
rok se budou konat 15. prosince v neděli od 9:00 do 16:00. 

Rozsvícení stromečku: A na závěr jsem si pro vás připravil jeden 
výstižný okamžik v Chrudimi. V centru města se vždy pořádá Rozsvícení 
vánočního stromečku. Většinou se pořádá večer, aby světélka na stromečku 
byla vidět. Zde událost proběhne v neděli 1. prosince od 17:00 na 
Resselově náměstí. 

Tohle tedy byly události, které nás čekají ve vánoční Chrudimi. Za 
mě byste mohli zkusit alespoň ty trhy nebo Stříbrnou neděli. Jinak vám 
přeji hezký a radostiplný Advent.  

 
                                                                                                                                                           Petr Zelinka IX.  
 



Čertovský omyl 

Bylo 4. prosince a Lucifer v pekle naposledy doplňoval svůj seznam 
hříšníků. Jeden z prvních, které už v létě napsal, byl jeden z bratrů z rodiny 
Palečků  Jirka. Lucifer četl: „Novák - Pardubice, Králová - Praha, 
Macháček - Liberec, Paleček - Krumlov.“ Palečkovi měli dva syny staršího 
Jirku a mladšího Jakuba. Jakub byl moc hodný chlapec. Dělil se o 
čokoládu se svým bratrem, pomáhal každý den své staré babičce a nebyl 
lakomý. Zato jeho bratr Jirka, to byl pravý opak. Byl to velký lakota a 
s nikým se nedělil o svoje sladkosti, nechtěl pomáhat své 
babičce a byl zlý na svého bratra. Když večer 5. prosince 
někdo zaklepal na dveře, Jirka se schoval do chléva na 
dvorek. Čerti si ho nevšimli, a protože se Jakub nebál, 
zůstal ve světnici. Čerti vešli do chalupy, nabrali Jakuba do 
pytle a komínem zmizeli. Rodiče s pláčem hledali svého 
druhého syna. Nejprve si mysleli, že ho čerti také odnesli, 
ale pak ho našli rozklepaného ve chlévě a řekli mu: 
„Synáčku drahý, už jsi nám zbyl jen ty! Tvého bratra 
odnesli čerti….“ Jirka s vyděšeným obličejem poslouchal 
své rodiče a pak zvolal: „Maminko, tatínku, já pro bratra 
do pekla dojdu a zachráním ho!“ Maminka vykřikla: 
„Jirko, to ne, nechají si tě tam!“ „To je mi jedno, hlavně, ať se bratr 
dostane zpět domů!“ řekl Jirka a zmizel ve tmě. V pekle zatím čerti 
vyslýchali Jakuba. Zjistili ale, že odnesli druhého bratra - Jakuba Palečka. 
Ale nemohli ho dostat zpět na svět, protože jak je známo, co peklo schvátí, 
to už nikdy nenavrátí. Tak musel Jakub čekat. Jirka zatím šel dlouho, 
předlouho. Kolik lesů prošel, kolik řek přebrodil, na kolik hor vyšel a 
hledal svého bratra, ale zatím marně. Najednou, bylo to někdy v březnu, 
přišel do prazvláštních skal. Šel do jedné jeskyně, kde chtěl přespat. Našel 
tam tunel, šel dál a dál. Pak došel ke skalním dveřím, ty se otevřely a Jirka 
vešel dovnitř, tam seděl na svém trůně Lucifer a vedle něj na malé židli 
Jakub. Jirka popadl Jakuba do náručí. A Lucifer pravil: „Jakube, jsi volný, 
můžeš jít domů! A ty Jirko……“ Jirka mu skočil do řeči: „ Ano, já vím, 
udělal jsem spoustu hříchů a zůstanu tady.“ ,,Ne, můžeš jít taky domů. 
Udělal jsi dobrý skutek a šel jsi sem s vědomím toho, že tu zůstaneš, jen 
proto, abys zachránil svého bratra,“ domluvil Lucifer. Tak se vrátili šťastně 
domů, kde je rodiče radostně přivítali. A Jirka? Změnil se. Byl hodný, 



všem pomáhal a nemyslel jen na sebe. Tak končí náš příběh o lásce dvou 
bratrů Palečkových. 

                                                                                  Áňa a Linda 

Čtyřsměrka 
 

Vyhledej slova ve čtyřsměrce a poté je doplň do textu: 
 

S E C I P Š S A K I 

T Š T Ě D R Ý D E N 

R L A M I Z V Z N O 

O Z D O B Y E Ě O V 

M K O L E D Y V V Ý 

E C O N Á V S H Z R 

K E R Á D S N Í H O 

T C U K R O V Í R K 

 
 
Tajenka: …………………. slavíme 31.12. . 
 
Už tu je …………. . Všude je krásně bílý …………. . Blíží se …………. a 
peče se vánoční …………. . Nejen ve škole, ale také doma se zpívají 
vánoční …………. . 24.12. je …………. …………. . Zdobí se vánoční  
…………. a věší se na něj …………. . Na špičku stromu se dává 
…………. . V místnosti, kde je stromeček, najdeme také …………., aby 
mohl Ježíšek zazvonit. Pod stromečkem najdeme každý …………. . Venku 
svítí na obloze …………. . 1.1. je …………. …………. .  
 

 

Co si přeji k Vánocům 

Milý Ježíšku, mockrát Tě prosím, abys mi dopřál: 

 nový mobil se sluchátky, dobrou štědrovečerní večeři a štěstí kaprovi, 
kterého budu jíst, aby se dobře smažil a také dobře chutnal + na Boží hod 
vánoční bych prosil kachnu…  Také hlavně lásku a mír v našich duších, 



aby se dostalo na všechny chudé, aby měli co jíst a pít. Už jsem viděl 
hodně dětí, které si přály miliony věcí, 
například auta na ovládání, drony a dokonce i 
věci za statisíce korun. Já jsem skromný, přeji 
si jen mobil se sluchátky, co více si přát. 
Vánoce jsou svátky lásky a míru, svátky, kdy 
má být rodina pohromadě. 
Na konec bych Tě chtěl poprosit, aby všichni 
zesnulí dostali věčný pokoj a klid, abys 
laskavě dal pochvalu a odměnění všem, co se o mě starají, pro ty u koho 
mi je dobře a kde mi chutná. 

Děkuji, Tvůj věrný MIKI… 

 
Vánoční rozhovory s učiteli 

 
Zeptali jsme se několika učitelů na tyto otázky. Nejzajímavější odpovědi 
najdete zde: 
 
1)Jaké vánoční tradice dodržujete: 
 
Paní uč. Bačkovská – „Každý rok zdobíme s dětmi stromeček. A jíme 
samozřejmě na štědrovečerní večeři kapra.“ 
 
Paní uč. Korbelová – „Každý rok chodíme na procházku, na které se vždy 
něco zajímavého a vtipného stane. Např. někdo spadne do řeky, nebo se 
někdo ztratí.“ 
 
2) Jaký nejzajímavější dárek jste kdy dostala? 
 
Paní uč. Svobodová – „Dostala jsem huňatý kabátek od syna a ze začátku 
se mi na mně nelíbil. Když jsem si ho oblékla, vypadala jsem jak bílé 
medvídě. Ale později jsem se do něj zamilovala a nosím ho doteď.“ 
 
Paní uč. Bačkovská - „Já nevím….. Asi auto.“ 
 
 
 



3) Jaké jste měli Vánoce v dětství? 
 
Paní uč. Korbelová – „Pamatuju si, že můj taťka vždy 
zdržoval a prodlužoval večeři a já se sestrou jsme byly vždy 
nedočkavé, ale po chvilce zdržování se vždy ozval zvoneček. 
A teď jak to říkám, tak už mám takový hřejivý pocit, moc 
ráda na to vzpomínám. A protože jsem byla v rodině 
nejmladší, vždycky jsem seděla pod stromečkem a rozdávala 
jsem dárky.“ 
 
Paní uč. Svobodová – „Každé Vánoce dárky rozdával můj dědeček. 
Pokaždé se také zpívaly koledy a hrálo na kytaru a klavír. A když se mi 
nechtělo zpívat, babička mě popohnala a já začala nezřetelně zpívat.“ 
 

 
Moderní Ježíšek 

 
Do dnešní doby roznášel Ježíšek dárky 
pomocí sobů a saní, ale letos bude Ježíšek 
roznášet trošku jinak než doposud. Ježíška  
letos napadlo, jak by ty letošní Vánoce 
trochu vylepšil… V tu chvíli přemýšlel o 
tom, že by mohl dárky roznášet dronem. 
Potom co se rozhodl, tak se ještě šel poradit 
s vánočními skřítky. Když se poradili a 
odsouhlasili Ježíškův nápad, tak všichni 
skřítci začali hledat nějaké drony, které měli 

z loňských Vánoc na skladě. Když skřítci našli drony, připevnili k nim 
košíčky, dali do nich dárky pro děti. Pro holčičky tam dali panenky, pro 
kluky autíčka, která si přáli. Ježíšek a skřítkové vzali dálkové ovladače a 
začali drony ovládat. Ale drony se při cestě vyply a přestaly fungovat. 
Ježíšek se skřítky se rozběhli pro drony a zkoušeli je znovu zapnout, ale 
ono to nešlo, protože dronům se vybila baterie. Skřítkové je začali nabíjet, 
ale jelikož už jim nezbývalo moc času, Ježíšek připevnil soby k saním a 
dárky rozdal jako každý rok. Děti budou rády, že pod stromeček dostanou 
dárky, které si přejí, a Ježíšek byl také rád, že to rozdal včas. Poté se 



Ježíšek vrátil na Severní pól, zaparkoval saně, odpoutal soby a skřítkům a 
sobům poděkoval, že mu pomohli.  

Kohlíková, Víšek 

 

Dokážete doplnit chybějící slova?                                                                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Dron pod stromečkem 

Představte si, že uvidíte dron pod stromečkem a vy jste v šoku, protože vy 
neumíte s dronem létat. Od toho je tento článek, který by vás měl připravit 
pro první let. Osobně mám zkušenosti s létáním s dronem a mám nalétáno 
asi deset hodin. Několikrát mi spadl z velké výšky. Vždy to pak byla 
vrtule, která se zničila nebo poškodila. Ale vrátíme se k tématu. Měli 
bychom si pročíst manuál ohledně ovládání. Ale také se musíme kouknout 
na zákony, pokud máte dron lehčí než 20 gramů, tak ohledně zákona 
nemusíte nic řešit, ale každopádně pilot nese odpovědnost za následky. 
Pokud ne, tak máte od zákona pár pravidel. Nesmíte létat nad lidmi a 
soukromými pozemky bez povolení. Takže si vyberte velice pusté místo 
např. plochá dráha nebo pole. A také si sbalte náhradní vrtule a šroubovák. 
Při letu nepanikařte. 

 

Vánoční příběh 

Byl den před Vánocemi. Malý Max pomáhal s přípravou na Vánoce, pekl 
cukroví, dělal výzdobu do oken i na dveře, ale stále jeho rodina byla ve 
stresu, bál se, že na něco zapomene. Max seděl u krbu a pozoroval plamen, 
a čekal, až druhý den bude štědrý večer. Přiběhla za ním máma a řekla mu, 
ať vezme kolo a jede rozdat po městě vánoční přání. Max tedy běžel do 
garáže, vzal kolo a jel rozdat přání. Cestou potkal starého, urostlého, pána 
s bílými vousy, jak sedí na lavičce. Jelikož Max měl dobré srdce, pozdravil 
pána a zeptal se ho, jestli nechce pomoci. Pán odpověděl, že ne. Max se ho 
ptal na další otázky, zeptal se ho, kde bydlí, ale on odpověděl, že úplně na 
druhé straně světa. Maxovi to přišlo divné, tak se ho zeptal na to, jestli má 
rodinu, on odpověděl, že rodinu nemá, ale má malé kamarády, kteří mu se 
vším pomáhají, ale když se ho potom Max zeptal, jak se jmenuje, pán mu 
poděkoval a před jeho očima zmizel. Max radši vzal kolo a rychle 
pokračoval v cestě. Cestou domů na té samé lavičce byl dopis s nápisem 
“Pro Maxe“.  Max si vzal dopis, otevřel ho a v dopise bylo napsáno: „Milý 
Maxi, až budeš na Štědrý večer u stromečku, běž k oknu a poznáš, jak se 
vlastně jmenuji.“ Max si dal dopis do kapsy a jel domů. Večer když Max 
šel spát, přemýšlel nad tím, jak to pozná a proč dopis dostal zrovna on. 
Druhý den večer po štědrovečerní večeři běžel ke stromečku. Po rozbalení 



dárků se Max postavil k oknu a pozoroval, co uvidí. Na jednou před oknem 
proletěli saně a v nich seděl ten starý pán, který seděl včera na lavičce, v tu 
chvíli Maxovi došlo, že ten starý pán byl Santa Claus. 

Víšek 

 

 
Kosťovy příběhy- Vánoce s Kosťou 

 
 Vánoční čas přichází a opět tu máme naše hrdiny z Mariánova, 
tentokrát i s jejich novým kamarádem Kosťou. Kosťa byl celou věčnost o 
Vánocích sám, a tak byl rád, když ho děti pozvaly na Vánoce k nim.  
 Je Štědrý den a děti se začínají pomalu připravovat. Justin s Lukášem 
šli do lesa pro stromek, zatím co Alice a Amy pekly cukroví. Thomas šel 
pro ozdoby do sklepa, ale když se vracel po schodech nahoru, tak upadl a 
všechny ozdoby se rozbily. Byl z toho smutný, protože to byly jediné 
ozdoby, které našel. Padající ozdoby způsobily hluk, který přivolal Kosťu. 
Ten si věděl rady. Řekl mu, ať se jde podívat na půdu, že by tam mohly 
nějaké být. Thomas šel na půdu a Kosťa zatím uklidil nepořádek 
napáchaný rozbitými ozdobami. Přestože si Thomas rád hrál na hrdinu, 
lekl se při prvním vrznutí schodů nad ním a úplně zkoprněl. Kroky, které 
slyšel nad sebou, mu naháněly strach, jelikož nechtěl vypadat jako 
strašpytel, pokračoval dál. Když došel na půdu a pomalu otevřel dveře, 
vybafla na něj malá Amy. On se šíleně lekl a Amy vybuchla smíchy. Pak 
mu ukázala krabici se starými slaměnými ozdobami po babičce.  



 Mezitím se vrátili Lukáš s Justinem a přinesli krásný smrček. 
Postavili ho pod okno do stojánku a začali zdobit. Amy bavila ostatní 
historkou o tom, jak vystrašila Thomase. Při strojení stromku se náramně 
bavili až do doby, kdy uviděli, jak se z pod dveří do kuchyně začal valit 
kouř. Alice si v tu chvíli vzpomněla na rohlíčky v troubě a běžela je 
vyndat. Zpátky se vrátila s plechem spálených rohlíčků a Kosťa se začal 
smát na celé kolo. Ostatní se na něj podívali káravým pohledem a rozhodli 
se, že se půjdou projít.  
 Jelikož byl venku sníh, děti zbytek dne dováděly. Koulovaly se, 
stavěly sněhuláky a dělaly andělíčky. Když se vrátily domů, uviděly pod 
stromečkem spoustu dárků. Rychle se běžely převléknout a navečeřet. 
Měly bramborový salát s kaprem. Po večeři se přesunuly ke stromku a 
zazpívaly si pár koled. Poté už konečně mohly rozbalovat dárky. Všichni 
se smáli od ucha k uchu a byli spokojení. 

 

Omalovánky pro nejmenší 

 
 



Barvy Vánoc 
 

Myslím si, že tento rok by mohly být barvy do modro-stříbrna nebo do 
růžova. Soudím podle mojí rodiny, protože tenhle rok si moje rodina 
vybrala adventní věnec do modro-stříbrna. Ptala jsem se kamarádky, jaké 
barvy budou mít oni, a kamarádka mi odpověděla, že tento rok budou mít 
barvy do růžovo-stříbrna. Zároveň si ale myslím, že každý má  jiný vkus 
na vánoční barvy. Někomu se líbí na Vánoce červená, někomu zase 
stříbrná, prostě každý má jiný vkus na Vánoce. Ale každý rok je typická 
jiná barva např. zlatá, modrá nebo stříbrná. Letos vítězí bílá a za ní je hned 
fialová. Myslím si, že bílá by nemusela být špatná, protože s bílou se dá 
kombinovat  modrá nebo zelená. Zase fialová se někomu nemusí líbit, ale 
podle mě by vypadala pěkně s bílou nebo se světlými barvami. Také by 
bílá s fialovou vypadaly krásně na adventním věnci. Prostě každý má jiný 
vkus na vánoční barvy. 

                                                                     Elis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spojovačka                                                                                                                               

 



Rozhovor s dětmi – Silvestr 
 

Kdy se slaví Silvestr? 
 V prosinci. 
 31. Prosince. 
 Na konci roku. 

 
Jak slavíte Silvestr? 
 Jsme doma. 
 Jezdíme na výlet. 
 Jezdíme na hory. 
 Navštěvujeme babičku.  
 Maminka vždy připraví hodně jídla. 

 
Máte radši Vánoce nebo Silvestr? 
 Vánoce. 
 Já mám radši Silvestr. 
 Určitě Vánoce. 

 
Viděli jste už někdy ohňostroj? 
 Ano, chodím se dívat do Chrudimi s maminkou. 
 Ano, děláme si ho před domem. 
 Jo, každý rok. 

 
Víte co bude následovat po Silvestru? 
 Asi něco nového. 
 Nový rok. 
 Rok 2020. 

 
Znáte nějaké symboly pro Silvestr? 
 Pálení prskavek. 
 Hoooodně jídla. 
 Dobrá nálada. 
 Ohňostroj.  
 Čekání na Nový rok. 

 
 
 
 



Ukázka obrázků od dětí ze školní družiny na téma Vánoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novoroční příhoda 

„To ten rok ale utekl,“ řekla si Anička, když bylo 31. prosince 23:30 a celá 
Aniččina rodina čekala do půlnoci na nový rok. Už zbývaly jen tři minuty! 
Před Aničkou byl nový rok, na něj se moc těšila. Tatínek začal 
odpočítávat: „Deset, devět, osm, sedm, šest…“ Anička zavřela oči. „…..tři 
dva, jedna…..“ Anička jen zaslechla výkřik celé rodiny a pak otevřela oči. 
Celá rodina nikde nebyla. A Anička se ocitla někde na půdě. Podívala se 
malým střešním oknem ven. Viděla ulici a na ní zvláštně oblečené lidi. 
Začala hledat v té tmě nějaké dveře. A po chvilce je našla. Otevřela je a 
uviděla zatočené schody, šla po nich dolů a přišla do chodby s dvěma 
dveřmi. Jedny otevřela a vstoupila do pokoje, kde byla velká postel a nad 
ní obrázek dvou andělíčků, letících na nebi. Všechno vypadalo tak staře, 
jako z dob socialismu. Naproti posteli byla zaprášená komoda. Najednou 
se otevřely dveře a do místnosti vstoupila mladá žena. A zakřičela: „Tady 
není!“ A dveře se zavřely. Anička ještě uslyšela hlas té ženy: „Lenko, 
kampak si se schovala?“  Aničce připadal obličej té ženy povědomý, ale 
nelámala si hlavu s tím, komu ta povědomost patří. Vedle komody bylo na 
zdi pověšené zrcadlo. Anička kolem něj prošla a něco jí připadalo zvláštní. 
Ona se v tom zrcadle neviděla! Byla dost vyděšená, a tak utekla z místnosti 
pryč. Ocitla se zase na té chodbě a vběhla do druhých dveří. Byla 
v místnosti, kde byla zaprášená pohovka a naproti skříňka s televizí. Za ní 
se schovávala malá holčička. Televize byla zapnutá a dávali zrovna 
televizní zprávy. Starší moderátor v televizi řekl: „Je středa – 1. ledna 
1983. Anička se zalekla. „Takže jsem v minulosti!“ A ta malá holčička…. 
Anička si vzpomněla, jak ta žena volala na chodbě na někoho, jménem 
Lenka.  „Vždyť Lenka je moje máma, takže ta malá holčička musí být ona 
a ta žena…..moje babička. Asi budu teď obývacím pokoji! A ano, takhle to 
vypadalo dřív v domě mé babičky. Tak takhle její dům vypadal!“ Do 
místnosti najednou vstoupila ta žena – babička a za ní nějaký muž. Aničky 
dědeček! Zemřel, když byla Anička hodně malá a teď ho zase vidí! „Tak 
tady jsi, Lenko, našli jsme tě! Teď budeš pykat ty!“ řekla babička. V tom 
se podlaha pod Aničkou začala rozpadat a holčička začala padat. Spadla do 
své postele ve svém pokoji. Do pokoje vešla Aničky maminka. „Mami, já 
jsem tě viděla, jako malou holčičku!“ Maminka Aničce nevěřila, vždyť 
byla celý večer s rodinou. A neuvěřila to Aničce až do dnes. 

                                                                                  Áňa a Linda❆ 



 


