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Tak to tam zase nebylo
Každý rok před Vánocemi si s mou mladší sestrou Natálkou
píšeme přání Ježíškovi. Je to jen takový zvyk, ale patří to k našim
Vánocům a zvyk je to pěkný. Každoročně si píšeme různé věci,
doslova „blbůstky,“ různé doplňky, oblečení a tak podobně, ale
minulé Vánoce si má maličkost přála k Vánocům nové kolo, které
jsem si sama vybrala a neustále jsem naléhala na mé rodiče. Byla
jsem pokaždé jen odmítnuta větou „Napiš to Ježíškovi a uvidíš, co
ti přinese….“ Jak se Vánoce blížily, má nedočkavost byla čím dál
větší a napadlo mě porozhlédnout se po domě a nalézt své kolo. Asi
týden před Štědrým večerem rodiče jeli na firemní ples a já jsem
zůstala s mou mladší ségrou sama doma. Ségru jsem posadila před
televizi a s úsměvem jsem jí pustila nějaký film, teď už přesně
nevím, co to bylo, ale minutáž filmu k tomu mému hledání kola
stačila. Po chvilce hledání jsem se dokonce odvážila do ložnice
rodičů, přesněji řečeno do skříně, ale to se mi pekelně vymstilo. Ve
chvíli, kdy jsem vyhazovala věci ze skříně, se otevřely dveře a ve
dveřích stál taťka. „Co to tu děláš?“ dostala jsem vynadáno a bylo
mi řečeno, ať se modlím, abych vůbec něco k Vánocům dostala.
Když přišel ten večer a vánoční večeře před rozbalováním dárků,
má noha se nemohla zastavit, stepovala jak irští tanečníci na jevišti.
„Tak se jděte podívat, co jste dostali,“ řekla mamka a já s Natálkou
jsme vylítly, jako by nás střelily do zadku brokovnicí. „Není tady!“
posadila jsem se na zadek a zklesle jsem si do ruky vzala první
dárek. Po rozbalení posledního dárku jsem povzdechla a smutně
řekla:“ Děkuji, Ježíšku. “ Mamka se na mě podívala a
řekla:„Denisko, máš tam ještě něco.“ Opravdu. Byla tam malá
obálka a v ní napsáno: „Ježíšek nestíhá, dočkej času a kolo bude.“
Hned mi bylo o něco líp, ale v hlavě mi vrtalo, kdy tu asi to kolo
bude. Ráno, den po Štědrém večeru, když jsem se probudila,
mamka ze sklepa zavolala: „Denisko, někdo ti tu něco nechal.“ A
opravdu, stálo tam krásné nové kolo, přesně to, jaké jsem si přála.
Mamce jsem dala pusu a se šťastnou tvářičkou jsem pravila, že
tyhle Vánoce byly nejlepší, které jsem zažila. Od té doby nepátrám
po dárcích a s překvapenou tváří každé Vánoce čekám, co pod
stromečkem bude.
Terýsek☺

Sladkosti a cukroví-recepty
Perníkové (medové) figurky
500g hladké mouky, 200g moučkového cukru, 170g rozpuštěného
medu, 2 vejce, perníkové koření (2 kuličky nového koření, 3
hřebíčky, 1 badyán, lžička skořice), 80g změklého másla, 1kávová
lžička jedlé sody
Ingredience zaňochňáme do sebe, rozválíme, vykrájíme
formičkou vánoční tvary, nahážeme na plech a pomodlíme se, aby
maminka měla čas a cukroví nám upekla.
Kokosové kuličky
155g ztuženého pokrmového tuku, 230g moučkového cukru, 230g
kokosové moučky, 1 větší vejce, 3 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu,
kokosová strouhanka na obalení
Ingredience sesypeme do mísy, zanoříme ruce a mneme tak
dlouho, až vznikne kompaktní hmota. Vypadá to ve finále jako
medvědí trus. Ale velmi dobrý! Pocukrujeme vál, malé trhanečky
vyválíme do kuliček, které proženeme kokosem. Dáme vychladit a
bude to první cukroví, které zmizí.
Terýsek☺

Co víte o naší škole?
1. Jak se jmenuje náš školník?
a) Miloš Vývrtka
b) Zdeněk Čepela
c) Petr Mantinel
2. Jak se jmenuje ekonomka školy?
a) Vendula Korbelová
b) Štěpánka Zavřelová
c) Adéla Kyblíková
3. Kolik je celkem tříd na škole?
a) 18
b) 22
c) 23
4. Kolik máme ve škole dataprojektorů?
a) 0
b) 1
c) 3
5. Kdo je enviromentální koordinátor školy?
a) Mgr. Jan Josíf
b) Mgr. Zbyněk Markup
c) Mgr. Miroslav Joska
6. Kdo je nejstarší učitel na škole?
a) Mgr. Jitka Pavlíčková
b) Mgr. Jiří Krulich
c) Mgr. Jaroslava Korečková
7. Kdo je výchovný poradce školy?
a) Mgr. Ota Dušek
b) Mgr. Ivana Mikanová
c) Mgr. Olga Chaloupková
(Pozn. redakce: Správné odpovědi najdete na konci čísla)

Káťa*

Kdo nosí dárky o Vánocích???
Anglie- V Anglii místo našeho Ježíška chodí Santa Claus.
Austrálie- Z 24. na 25. prosince nosí dětem dárky Otec Vánoc,
který je vkládá do punčochy zavěšené na krbu, či je ukládá do
povlaku polštáře zavěšeném v rohu postele.
Belgie- Belgickým dětem nosí dárky Saint Nicholas (svatý Mikuláš)
už 6. prosince.
Bulharsko- Dárky rozdává Děda Koleda.
Brazílie- Dětem nosí dárky Papi Noel, převlečený z kožichu do
lehké košile a kalhot.
Finsko- Ve Finsku dárky roznáší Veliký dědeček Ukko s červenou
čepicí a pomáhají mu pidimužíci, kteří odnáší zlobivé děti do svého
ledového království.
Francie- Francouzským dětem naděluje 25. prosince dárky Pére
Noël.
Grónsko- V Grónsku bydlí Děda Mráz a píšou mu sem děti z
celého světa.
Hawai- Santa Claus přijíždí k dětem po vodě ve svém člunu.
Itálie- Befana, žena dost nevzhledná a dost stará čarodějnice
s dobrým srdcem.
Německo- Německý Weihnachtsmann (vánoční muž) v dlouhém
plášti s kapucí a zrzavými vlasy i vousy přijíždí na divokém větru.
Norsko- „Nadělovačem“ je Vánoční koza.
Rusko- Dětem nosí dárky Děda Mráz. Dědu Mráze doprovází na
cestách Sněhurka v bílém kožíšku.
Španělsko- Na Štědrý den přichází do španělských rodin Papa
Noel (Otec Vánoc).
Švédsko- Švédské děti obdarovává Jultombe, červený skřítek s
dlouhými vousy.
Ukrajina- Děda Mráz.

Lucíííšek.. ☺

Proč mají rodiče ve všem výhody?
Každé ráno, když zazvoní budík, slyším, jak za mamkou
cvaknou dveře. Ta se nemá, každý ráno vstává nejdřív, zato taťka,
ten se má! Budík mu nezvoní, vstává, kdy chce, a když už se
rozhodne, že vstane, sedne si k počítači. Nespravedlnost! Zatímco
já se mučím ve škole, on si užívá každodenní pohody? Tak to teda
ne! Chci se s ním vyměnit. Když bych chtěla, zapnula bych si telku,
nebo bych si sedla ke kompu, to by byla paráda. „Můžu si zapnout
počítač?“ ptám se skoro každý den, ale dostává se mi stále stejná
odpověď: „Ne, ještě jsem tě neviděl s učebnicí, sešitem či knížkou a
ty už chceš zase k počítači? Tak na to zapomeň!“ Nezbude mi teda
nic jinýho, než si zacpat uši sluchátkama a dělat, že se pilně učím.
Když už konečně přijde mamka z práce, je už tak pozdě, že se
zkrátka na počítač nedostanu. Je tu naštěstí víkend, bez něj bych to
asi nepřežila. Hned ráno sednu k počítači a brouzdám netem, dokud
mě můj tatínek nevyžene. Horší to však je, když se některý z učitelů
rozhodne, že mi dá trojku nebo čtýru. Každý den slyším to
nekonečný: „Uč se! Nauč se tohle, nauč se tamto!“ a já si vyčítám,
že jsem se to jen trošku neučila. Ale komu by se chtělo? Mně teda
rozhodně ne. Oni určitě taky nebyli nejhodnějšími dítky a žádnými
svatoušky. Tak proč jsou tak nespravedliví? Ach jo, už abych byla
dospělá…..
majda ☺

Vánoční
Pod stromečkem balík zdraví – vzácný poklad, jak se praví.
Vánoce jsou krásné svátky, jídlo, smích a hlavně dárky.
Přejeme vám hodně klidu, pohodu a dobrou rybu.
A pak jeden velký krok a hned je tu nový rok.
Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu,
nastavím tvář, ten dotek má něhu.
Vyloudí úsměv a otupí zlost,
tak přejeme lidem, ať vloček je dost.

Vánoce
Co si každý představí pod pojmem Vánoce?? Dárky, radost,
pohoda, světýlka, vánoční stromeček a hromadu cukroví. Ale pro
někoho to je akorát samá starost, nakupování, spěch a pečení.. Pro
mě jsou osobně Vánoce krásné, protože v ten den slavím i své
narozeniny, a samozřejmě se už nejvíce těším, jako asi každý
z vás, na večerní nadělování dárků. Odpoledne slavíme mé
narozeniny a večer k nám přijde (jako do všech rodin) pán
v červeném plášti s pytlem plným dárků - Ježíšek. Štědrovečerní
večeře se také neobejde bez široké rodiny a vánočního kapra. Jsou
i lidé, kteří chodí na Štědrý večer do kostela na tzv. Půlnoční mši,
která má své kouzlo, mystično.Vánoce jsou také plné tradic, mezi
které patří třeba: vánoční koledy, krájení jablka, zavěšené jmelí,
pod kterým je nutné druhého políbit, odlévání olova, různá výzdoba,
ozdoby a svíčky.V kostelích můžeme spatřit krásné velké svíce
s vánočním motivem. Dokonce i u nás v ČR se tyto svíce vyrábějí a
mají již dlouhou tradici. Základem Vánoc by měl být také sníh, což
se ne vždy povede. Já mám Vánoce prostě ráda, ať jsou, jaké jsou.
Lucíííšek.. ☺

Vánoční lenošení, to je ono
A je to tady ! Ptáte se co?? No přece čas přežírání se
cukrovím a všelijakými dobrotami. Vánoce prostě miluju! Celé dny
se jen a jen válím u telky a čučím na Popelku a další známé
pohádky, které mi připomínají dětství :D :D Mamka občas prohodí
něco ve smyslu, že bych mohla přiložit ruku k dílu, ale já jí vždycky
odporuju tím, že se má o Vánocích odpočívat, ne pobíhat jako
postřelená laň! Určitě mám pravdu! Tak mi sami řekněte, co děláte
o Vánocích vy? Určitě pracujete a pomáháte rodičům, jak to jen jde.
Závidím vám to, protože já jsem na práci alergická :D! Prostě o
Vánocích se má jen jíst, odpočívat a dávat si splnitelná předsevzetí!

!...Lůca…!

Tajná akce na prosinec: SKLEP!
Jednou jsem přemýšlela o tom, kde má naše škola sklep.
Nikdy jsem žádný neviděla. A ani jsem o něm neslyšela. Takovou
záhadu si přece nemůžu nechat jenom pro sebe. Tak tedy…..
Vydala jsem se mezi nejpočetnější obyvatele naší školy- žáky,
abych zjistila, co ví o tajemném sklepě…Zeptala jsem se jich na 2
otázky:
1. Kde myslíš, že je tady sklep?
2. K čemu myslíš že slouží?
Jakub Michek (7. A)
1. U školníka.
2. Přechovávají tam zbraně.
Lukáš Slavík (7. A)
1. U ředitele.
2. Je to sklad učebnic.
Luboš Kořínek (7. C)
1. V 7.A.
2. K uskladnění blbejch lidí. (Pozn. redakce :???? – Pýcha
předchází pád.)
Jaroslav Švejda (6. B)
1. Ve stropě.
2. Dávaj se tam takový ty starý věci.
Kristýna Šváhová (7. C)
1. V podzemí.
2. Schovávají tam písemky.
Eliška Kubaštová (7. C)
1. Fakt nevím.
2. Ke skladování pohárů.

Lukáš Pelikán (7. A)
1. Nevím.
2 .Na různej bordel.
No, jak je to doopravdy? Sklep je jen jeden. V budově, kde se my
všichni stravujeme - 2 čerpadla, sklad papíru, strojovna výtahů,
kompresorovna, 2 chlaďáky, bramborárna, škrabka na brambory,
sklad potravin, nábytku,…Tak to všechno je tady. Prý se tomu říká
sklep. To mi hlava nebere. Multifunkční sklep. Ale kam se potom
ztrácí všechny ty děti? Několik se jich už pohřešuje. Někdy jsou
slyšet divné výkřiky jakoby z podzemí. Nikdy je nikdo nenašel, ale
však já na to přijdu! Tak bod číslo 1 – v novém roce odhalit
tajemství ztracených dětí a najít utajený sklep, bod číslo 2 –
rozhovory pro tisk = bohatství, ……..
Káťa*

Všehochuť
1. O přestávce marněte čas nicneděláním a nepište domácí
úkoly. Děláte v nich chyby.
2. Vědomostmi u tabule příště odraz všechny kule.
3. Ze slovníku naší školy vyženeme všechny voly.
4. Na rozdíl od Kolumba se ti podařilo objevit Ameriku už za 3
minuty.
5. Kam ho to posíláš sprosťáku? Do cíle, jedině do cíle.
6. Na lodi je závada. Kdo umí plavat, ať vyskočí a plave ke
břehu. Kdo ne, ať zůstane na lodi, aby se neutopil.
7. Matematika je velmi zajímavá věda. Tak třeba moje telefonní
číslo dělím rokem svého narození, k tomu připočtu letošní
letopočet, odečtu stáří mé tchýně a dostanu číslo svých bot.
8. Používáš příliš mnoho zbytečných slov. Odpovídej jenom ano
nebo ne. Tak tedy: Co je to parní stroj?
9. Děti, zbyla nám vteřinka času, tak si otevřete sešity, napíšeme
si malou desetiminutovku.

Zajímavá příjmení..
Tak např. v Brandlíně žil sedlák Jíra CHLUP. V budislavském
dvoře byl pacholkem Jíra ŠVÁB a ve vsi Budislav hospodařil Jan
MAKOVIČKA. V Záluží byl zase Martin KOZA, v Dražicích byli
chalupníci: Mikoláš KRAMPLE, Tomáš ŠAŠEK a Jan TEPLÝ.
V Hrobech sedlačil Jakub ŠŤÁVA a v zahrádce Jan DŘÍMAL.
Zajímavá příjmení byla v Chýnově: starší sládek na zámku se
jmenoval Jan ČEŠPIVO a chýnovským sousedem byl 20 letý
Mikoláš RUCIČKA.
Nádheru staročeských příjmení nám ukazuje soupis chýnovských
podruhyň: Anna MOŘHUBKA, Dorota SVAŘOVANÁ, Alžběta
MAKOLOUŠKOVÁ a Anna HLAVOVÁ.
V Ratibořských Horách byl řezníkem Jindřich KUŘÍK, v Bítově u
Lažan sedlákem Pavel MAKOVEC.
V Brně byl Jiřík NEMASTNEJ- sedlák a Mandelína PLAŠILKAvdova.
Ve Velmovicích žil sedlák Pavel PLETICHA a v Pohnání Pavel
BEJČEK, Jiřík VOKURKA- konšel a Jan ŠMEJKAL- sedlák.
V Hlasivu zase byli: Matěj MUŽÍK, Ondřej SKOPEC a Matěj
PODUŠKA,oba sedláci. Ve Vřesci hospodařil Matěj CHLUBNA a v
Košíně byl nekatolický podruh Pavel TUZEHLEĎ.
V Liderovicích žil chalupník BUJNEJ Šimon a v Hamru KUNDAL
Tomáš. Ve Vlkově byli Matouš KROTKÝ- sedlák a Kateřina
MEJDLOVÁ, podruhyně ZUBATÝHO Vondry.
V choustnických dvorech sloužili: maštalíř Matěj SÁDLO, pekařka
Anna VRZALKA a sluhové Ondřej VOŠÍVAL a Jan OBEJDA.
V Choustníku hospodařili HRNEČEK, TŘEŠNIČKA a VOŠÍVAL –
sedláci a hospodyně VYSKOČILKA Anna. V Dlouhé Lhotě byla
podruhyní Lída SMOLAŘKA, v Mlýnech byl ševcem Jakub VRZAL.
V samotném Táboře "zachraňují" zvláštní příjmení pouze VOKOUN,
VOKURKA a CIBULÁK, nepoddaná žena Estara PŘEDLICE ,
podruhyně Marjána OCINKÁ.
Zato ve Veselí nad Lužnicí se s veselými příjmeními "roztrhnul
pytel", jsou zde: soused SKLÍNKA, podruhyně ANDĚLKA, švec
KOŠŤÁL,
soused
JEBAVEJ
Martin,
mlynář
Vavřinec
NECHOĎDOMŮ, krejčí HŘÍBEK, chalupník NEŠKODNEJ Baltazar,
chalupnice BŘEČKOVÁ a podruh PÍČIN Mikoláš.V Horusicích byli
sousedé ROZUM, KOČKA a KUŽELKA a vdova OUKROPKA; na
mlýně byl ANDĚL. V Domamyšli měli zase mlynáře
KRÁTKORUKÝHO.
Lucíííšek.. ☺

_
Jste dobrý kolektiv. Škoda, že jen na opisování a nápovědu.
Když začne hořet škola, potlačíte radost a začnete hasit.
Tak to se mi ještě nestalo, aby vyvolaný žák zařval,že chybí, a
vyskočil oknem.
Ty se hlásíš, nebo mi tím pravítkem vyhrožuješ?
Už nespěte, už zvonilo!
Když tě slyším zpívat, začínám chápat,jak je možné,že husité
zaháněli křižáky pouhým zpěvem.
_

Nekonečný Štědrý večer
Konečně přišel ten očekávaný večer. V kuchyni se smaží
poslední kousek kapra. Rychle seběhnu schody vedoucí z patra,
kde mám pokoj. „Káťo, připrav na stůl“, pobídne mě mamka. Z
šuplíku vytáhnu příbor a prostřu stůl. Už přišla i má starší sestra
Lucka, s mamkou pak společně nesou mísu se salátem a ostatní
jídlo. Od stolu neodcházíme, dokud všichni nedojí. Je to i částečně
kvůli pověře. Rychle to do sebe „nahážeme“ a už se hrneme na
dárky. „Kam se to hrnete?“, zastaví nás mamka. „Já jsem ještě
nedojedla a navíc, musíme ještě sklidit nádobí“.V tu chvíli ji
proklínáme.Vrátíme se zpátky ke stolu, sesunem se na židli a
čekáme, až mamka dojí. Dřív, když jsem byla menší, chodila jsem
se sestrou a rodiči na procházky, koukali jsme se na výzdoby
v oknech. Když jsme se vrátili, už na nás čekal stromeček s dárky.
Jenže teď už jsme větší a na žádné procházky nechodíme.Tak se
rovnou hrneme ke stromečku a hurá na dárky! Nejraději mám na
Vánocích hledání dárků, které jsou poschovávané po celém baráku.
Během hledání a trhání papírů se ozývá šťastný vřískot. Jsem
z toho celá paf a nezávidím „Ježíškovi“ vynalézání nových a nových
důmyslných schovek. Tak kam to letos bude, kde mám hledat,
Ježíšku ?

Miluji tě v několika jazycích

Anglicky - I love you
Arménsky - Yes kez sirumen
Bělorusky - Ya tabe kahayu
Bulharsky - Obicham te
Dánsky - Jeg Elsker Dig
Eskymácky – Negligevapse
Estonsky - Ma armastan sind
Etiopsky - Afgreki'
Filipínsky - Mahal kita
Finsky - Mina rakastan sinua
Francouzsky - Je t'aime, Je
t'adore
Havajsky - Aloha wau ia oi
Holandsky - Ik hou van jou
Chorvatsky - Volim te
Irsky - Taim i' ngra leat
Islandsky - Eg elska tig
Italsky - Ti amo
Japonsky – Aishiteru
Kambodžsky - Soro lahn nhee
ah
Katalánsky - T'estimo
Korejsky - Sarang Heyo
Korzicky - Ti tengu caru

Latinsky - Te amo
Libanonsky – Bahibak
Litevsky - Es tevi miilu
Maďarsky – Szeretlek
Mandarinskou čínšt. -Wo ai ni
Navaho - Ayor anosh'ni
Německy - Ich liebe dich
Norsky - Jeg Elsker Deg
Polsky - Kocham Ciebie
Portugalsky - Eu te amo
Rumunsky - Te ubesk
Rusky - Ya tebya liubliu
Řecky - S'agapo
Slovensky - L`ubim ta
Slovinsky - Ljubim te
Srbsky - Volim te
Španělsky - Te quiero / Te
amo
Švédsky - Jag alskar dig
Tahitsky - Ua Here Vau Ia Oe
Turecky - Seni Seviyorumb
Ukrajinsky - Ya tebe kahayu

Nápady na vánoční přání
1. Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce!
2. Hezké Vánoce, šťastný nový rok,
na stole ať voní grog.
Dobré pití na připití,
stromeček ať pěkně svítí.
Co nebylo tento rok,
ať splní se napřesrok.
3. Chtěli jsme si na Vánoce
chytit kapra na potoce.
To jsme se však podivili,
když jsme místo ryby velké,
jenom žabku vylovili.
„Hodně dárků,” povídala,
vesele se smála,
přáníčko nám podávala,
hodně štěstí přála.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
4. Vánoce jsou svátky klidu,
nezkoušejte naši třídu,
kdyby jste nám pětku dala,
ryba by Vám nechutnala.
Veselé Vánoce přejí žáci -třída-!

Tak co ty na to, dívko, chlapče…
1. Jak balíš holku/kluka?
2. Jak ji/ho oslovuješ?
3. Co jí/jemu nikdy neřekneš?
4. Co jí/jemu dáš k Vánocům?
5. Jak upoutáš její/jeho pozornost?
6. Co bys jí/jemu neodpustil?
7. Jak vypadá holka/kluk tvých snů?
Mára Hrstka
1. jak kdy, jak kterou
2. miláčku
3. že je tlustá
4. nějakýho pěknýho medvídka
5. já to dělat nemusím (smích)
6. kdyby se kousla s jiným klukem přede mnou
7. pěkně

Domča Janák
1. snažím se zapůsobit
2. jménem, zdrobnělinou
3. že je tlustá
4. plyšáka s vyznáním lásky
5. to jde vždycky samo
6. pomlouvání
7. musí mě nějakým způsobem přitahovat, nemám to nějak
zvlášť přesně vyhraněno, jak musí vypadat
Míša Kulička
1. asi půvabem (smích)
2. zlatíčko a tak
3. že je hnusná
4. náramek, prstýnek
5. co já vím???
6. to je jasný, nevěra
7. nádherně

Eliška Slavíková
1. výstřih
2. čau vole
3. smrdíš
4. náramek
5. odsekávám kamarádky
6. kdyby se kousnul s jinou
7. tmavý delší vlasy
Gabča Krušinová
1. pohledem
2. kamarádsky
3. seš ošklivej
4. stříbro
5. svojí ukecaností
6. nevěru a lež
7. jako Enrique Iglesias
Denča Nešická
1. nijak
2. broučku
3. že je hnusnej
4. dárek
5. já nemůžu soudit sama
6. nevěru
7. ten není
☺lute+lute☺

Stydlivost
Když stydlivost mezi dva lidi vstoupí,
snad jejich vztah neprohloupí,
a když ne,
tak se stane, co se má stát.
Co osud nadělí, radosti a starosti.
V mém životě to jsou radosti …
BETY

Slovníček studentíčků – aneb – co neznáš, to se
přiuč

chechtoň => vysmátý člověk
šupina => mince
benga => policisté
mlátička => agresívní jedinec
hnojárna => střední
zemědělská škola
mít na háku => kašlat na něco
xicht => obličej
fpoho => v pořádku
šampónek => nagelovaný
diskofil
vyprintovat => dát vědět
vostrý => dobré
škvára => peníze
je mi to šumák => nezajímá mě
to
vosol to => dej to víc nahlas
tutáč => určitě
kindroš => dítě
vysmahni => odejdi
vošéfovat => ohlídat si něco
To si buřtuj! => To si piš, že jo!
čaj => pozdrav "čau"
džus => pozdrav "čus"
řepit se => smát se
jebák => uhřík
švestky => policajti
hafo => moc, mnoho
pedály => obuv, boty
kašpárek => kaše s párkem
hodit drát => telefonovat
bagr => lžíce
gaučink => jít si lehnout

zbožínek => milý člověk
zduř => ahoj
hodit čelíčko => usnout na
lavici
nařáchlej, nabušenej =>
namakaný, kulturista
drsňák => rádoby drsný
chlapec
pohodář => chlapec,který je v
pohodě
fosils => prarodiče
mrkev => srab
best => něco, co je hodně
dobrý
leštič => člověk který někomu
podlejzá
namastit si kapsu => přijít k
penězům
plachtáky => velké uši
aloha => ahoj
chytit nerva => rozčílit se
to je pešek => posměvavá
věta, mít pech
dostat čočku => dostat
vynadáno
čurbík => bordel, nepořádek
modrák => monokl
pískle => ďítě
žblebt => kec, blábol, nesmysl
Grupa => Skupina
mopista => osoba s dredy
buchtička se šodo => holka, co
má šťávu
fošnička => snowboard
béčko => druhořadý
snoubič => snowboard

flóčko => florbal
vychechtanej => pohodový
chálka, nachálovat se => jídlo,
najíst se
hodit hrbem => jít tancovat
kotletka => pěkná slečna
babinec => sraz důchodců
seš king => jseš dobrej
hůlkoplazy => důchodci
vodkyblíkovat se => vypadnout

hlod (hlody) => kecy, vtipné
kecy
flastr => gól
piškotéka => diskotéka
čuchometr => nos
facha => práce
šrotit se => učit se
deha => rána
cifršpion => účetní
debordelizace => úklid

Vánoce v několika jazycích
Anglicky: Christmas
Arabsky: id al-milad
Dánsky: jul
Esperanto: Kristnasko
Finsky: joulu
Francouzsky: Noel
Hebrejsky: chagamolad
hanotsri
Holandsky: Kerstmis
Chorvatsky: Bozic
Indonésky: Hari Natal
Italsky: Natale
Japonsky: kurisumasu

Maďarsky: karácsony
Německy: Weihnachten
Norsky: jul
Polsky: Boze Narodzenie
Portugalsky: natal
Rumunsky: Graciun
Rusky: raždestvó
Řecky: Christouyenna
Slovensky: Vianoce
Španělsky: Navidad
Švédsky: jul
Turecky: Noel

Vánoce ve Velké Británii
Všechen spěch a shon začíná již dlouho před Vánocemi a
obvykle končí těsně před jejich začátkem. Balení dárků, rozesílání
vánočních přání, výzdoba, strojení stromku, to nenechá jediného
člena rodiny v klidu.
Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí
dlouhý oblek červené nebo zelené barvy. O Štědrém večeru chodí
dům od domu a rozdává dárky. Děti zavěšují buď punčochy na krb,
nebo prázdné povlaky od polštářů na rohy postelí. Ráno se
probouzejí a doufají, že právě jim tam Otec Vánoc zanechal spoustu
dárků.
Děti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedině tak
mohou vzlétnout a dostat se až na severní pól, kde jejich přání bude
vyslyšeno. Pokud však dopis shoří, musí se napsat znovu.
Ráno, 25.prosince rodina společně rozbaluje dárky a poté všichni
připravují slavnostní hostinu. Ta bývá podávána přesně v poledne.
Stůl, na němž se obědvá, se doslova blýská vším zřídkakdy
používaným
porcelánem
a
křišťálovým sklem. Oběd začíná
přípitkem a hned následuje
symbolické
rozlomení
tzv.
christmas crackers (jedná se o
papírové tuby, v nichž se ukrývá
drobný dárek). Oběd se skládá z
pečeného krocana s kaštanovou
nádivkou se zeleninou a omáčkou.
Nabídka dezertů je mnohem
pestřejší, než je tomu u nás :
švestkový
puding
polévaný
brandy, sladké koláče nadívané
kandovaným ovocem aj.
Poté se všichni členové
rodiny odeberou do obývacího
pokoje a sledují tradiční vánoční
projev královny Alžběty II.
Lucíííšek.. ☺

Vánoční předsevzetí
Každý, obzvlášť v tomto vánočním čase, si tradičně dává
vánoční předsevzetí. Jenže ne vždy se tohoto předsevzetí držíme.
Většinou z toho sejde a řekneme si: „Tak snad příští rok, to už si
dám pozor a poctivě se budu předsevzetí snažit přiblížit k mému
každodennímu snažení!“ Tak nějak takhle vypadá vánoční
předsevzetí. Ale někteří poctivci se přece najdou, ti, kteří si vánoční
předsevzetí dají a opravdu je splní. Já k nim ale určitě nepatřím. Už
proto, že si žádné předsevzetí nekladu. A když bych si už nějaké
dala, určitě ho nesplním. Například vloni: budu se učit, až se ze mě
bude kouřit – nevyšlo, nebudu držkatá – nevyšlo, sbalím nejhezčího
kluka na škole – vyšlo (je ovšem sporné, co znamená nejhezčí),
nedrásat nervovou soustavu rodičů – nevyšlo, dostat vyšší kapesné
– nevyšlo, mít hezčí vlasy (jsem holka) než můj soused v lavici (je
to kluk) – vyšlo!!!!! Další předsevzetí nejsou publikovatelná – a k mé
smůle - nevyšla! ☺☺☺ Za pár dnů to můžete s vlastním
předsevzetím zkusit i vy! Tak hodně štěstí!
Terka

Vánoční story-Santův roztržený pytel
Jednou, bylo to na Štědrý den, se Santa
naposled vydal na obhlídku měst. Aby mu
někdo jeho dárky neukradl, vzal si je s sebou do
saní a vyrazil na cestu. Ani si nevšiml, že je
v pytli veliká díra. Všechny dárky se z něj začaly
sypat, až nezbyl ani jeden. Jenže to nebyl jen
tak obyčejný pytel, byl kouzelný. A tak se každý
dárek i dáreček dostal nakonec tam, kam měl.
Když Santa viděl, co se stalo, úlekem nevěděl,
co má dělat, ale podle radostných výkřiků
poznal, že je všechno tak, jak má být.
majda ☺

Zachraňme kapry!!!

Když se blíží Vánoce, hromada lidí myslí jen na dárky, které
dostanou od Ježíška, ale i na to, jak si nacpou pupky vánočním
kapříkem pokapaným citrónem. Jediné, na co však nemyslí, je to,
jak by bylo jim, kdyby byli vánočním kaprem oni sami?! Celé dny jen
plavat ve vaně nebo lavoru a poslouchat malé děti, jak neustále
otravují rodiče otázkou: CO NÁM LETOS PŘINESE JEŽÍŠEK???
Chudák kapr, nemá právo ani na soukromí. Jediné, na co právo má,
je čekat, až ho dospěláci klepnou paličkou a naservírují
s citrónem…! Podle mě by bylo lepší kapry nejíst vůbec a nechat je,
aby si užili vlastní Vánoce se svou kapří rodinkou v rybníku! A proto
my, kteří je nejíme, zachraňme kapry!
!...Lůca…!

Vánoční zvyky a tradice
Co přináší smůlu???
Na Štědrý den nepiště nikomu zamilované dopisy, jinak vše špatně
dopadne.
Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu.
Na Štědrý den se nemají čistit stáje. Dobytek by pak kulhal.
Před půlnoční mší se nesmí šít,plést - myši by pak dílo zničily.
Na Štědrý den se nesmí koukat do zrcadla.
28. prosince, na "Den mláďátek betlémských" se nesmí začínat
nová důležitá práce.
Co přináší štěstí???
Chléb upečený 25.12. a vejce snesená 25.12. mají kouzelnou moc.
Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci.
Hospodyňka zapeče do vánočky hrachové zrno. Vánočka se pak
načne až na Nový rok, a kdo najde hrášek, na toho se bude štěstí a
úspěch lepit po celý rok.
Kdo si na Štědrý den namazal tváře medem, toho po celý příští rok
budou mít všichni rádi.
Když se na Štědrý den vykoupete v řece, přinese Vám to zdraví.
Lucíííšek.. ☺

Za našich mladejch let
Zašla jsem za babičkou a snažila jsem se z ní dostat, jak
vlastně prožívala svoji první třídu a jak vypadalo její dětství. Babi se
hned rozpovídala.
Když jí bylo pět let, začala chodit do školy na Moravě. Narodila
se v říjnu a v září už jí začala školní docházka. Byla ze všech dětí
nejmenší a nejroztomilejší holčičkou a spořádaně seděla v první
lavici. I přes veškerou snahu si ji však neoblíbil třídní učitel Kupka.
Ale nemohu pochopit proč! Prý kvůli tomu, že při zpěvu se místo
libého zpěvu ozývalo bručení.. A to se mu nelíbilo. Ve škole měla
dobrou kamarádku Jindřišku (jak o ní babička řekla – skautka tělem
i duší), která měla ráda Rychlé šípy a podle nich držela s babičkou
různé bobříky. V lavici seděla se Šimečkem. Ten každý den do
školy nosil kdejakou havěť. Babiččiným úhlavním nepřítelem byla
násobilka a učitelovo věčné . „Opakování matka moudrosti.“
I přesto, že ji moc škola nebavila a její známky nebyly zrovna
ke chlubení, si myslím, že mám tu nejlepší a nejchytřejší babičku,
která rozhodně umí zpívat! Už se těším na Vánoce, až nám babi
zazpívá ty své koledy.
Majda☺

Správné výsledky testu: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c

