Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu

PROSINEC – VÁNOCE 2012

Přicházíme v tomto kalendářním roce naposled –
chceme popřát Všem krásné pohádkové Vánoce a v roce
2013 kopici zdraví. Studentíci, užijte si volných dní a
v novém roce s magickým dvojčíslím na konci ahoj. Všem
dospělákům pak s námi pevné nervičky a snad i nějaké ty
studentské perličky.
Vaši redaktoři

Vánoce
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista.
Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským
svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3.
století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum
Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě
kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. V Česku
je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den - 24. prosince. Do Vánoc je
zahrnovaná i doba adventní, která Vánoce předchází. K Vánocům se pojí
tradice, pečení cukroví, zdobení bytů, stromečku.:) Přeji Všem – žákům i
učitelům pěkné prožití vánočních svátků.
Verísek☺

Zimní pranostiky
-aneb krátká předpověď
počasí
Dřív, když ještě neexistovaly
meteorologické
stanice,
lidé
předpovídali počasí pozorováním
přírody, zachytili opakující se jevy,
z nichž pak vzešly pranostiky. I přes
to, že neměli lidé dnešní možnosti, rozuměli dějům v přírodě velmi dobře.
Naučili se o ní možná víc než my, jejich znalost byla pro ně důležitá. Dnes
si počkáme na předpověď počasí v televizi nebo se podíváme na internet,
nemusíme proto sledovat oblohu a vítr, obměny ani jiné známky přírodních
jevů předpovídající, jaké počasí nás asi dnes čeká. Každá pranostika
v sobě obvykle kromě předpovědi obsahuje i čas, se kterým se údaj pojí.
Často jsou to právě svátky (hlavně svatých), sem tam zazní v pranostice i
polní práce jako senoseč, vinobraní či dožínky. Které pranostiky se na nás
budou letos vztahovat, to se ještě uvidí, zatím se můžeme alespoň připravit,
protože připraveného to nepřekvapí. Takže teď si můžete pár méně
známých pranostik na toto období přečíst, abyste byli v obraze:

Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.
Když v 1. adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři
neděle.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné.
Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese.
Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Ela

Vánoce
Vánoce se blíží
Ježíšek se plíží.
Strojíme stromeček
ozdobený z hvězdiček.
Přiveze všem dárečky
pro milované dětičky.
Dárečky pak rozbalí,
s radostí se podělí.

Vánoční fotografie
Každý rok u stromečku se snažíme vyfotit a
pokaždé jsou s tím nějaké problémy. Minulý rok byl
také jeden, ale byl nejvtipnější za celé ty roky. ☺
Taťka se pokusil nastavit samospoušť. Když si
myslel, že ji nastavil, zmáčkl spoušť a všechno to
začalo. Blikalo to, tak jsme všichni nasadili úsměv a
čekali jsme. Ono pořád nic. Tak začaly komentáře.
Kdybyste je slyšeli, tak se celkem dost zasmějete. ☺
Taťka se zvedl, že to půjde zkontrolovat a zjistil, že
nenastavil samospoušť, ale nahrávání. To bylo smíchu. ☺ Nakonec se mu
přetechnizovaný aparát povedl nastavit a fotka se povedla. Pokaždé, když
se podíváme na tohle „podařené“ vánoční video, tak se tomu smějeme a
jsem zvědavá, co se stane letos. ☺
Týnka :)*

Říkadla
Zima
Když začala zima,
přišla na mě rýma.
Kdo ji u mě našel,
její brácha kašel.
Velkou zlost jsem na ni měl,
týden jsem ji vyháněl!

Mravenec
Mraveneček v lese,
těžkou kládu nese,
pomozte mu kamarádi,
vždyť ji neunese.

Kotě
Lezlo kotě dírou v plotě,
lezlo kotě do sadu,
koulelo si kapkou rosy,
mělo dobrou náladu.

Kvočna
Kvok, kvok, kvok,
kvočna měří krok,
nohu vážně zvedne,
povykročí, pak si sedne.
Kvok, kvok, kvok,
kvočna měří krok.

Letadlo
Letadlo letí nad řekou,
před sebou cestu dalekou,
loď před ním zdá se maličká,
jak papírová lodička.

Brusle
Kam mě brusle dovezete,
nepojedu, kam vy chcete.
Když jsem jednou na ledu,
kam chci já, tam pojedu.

Rybník
Nejlepší je ten náš pod chalupou. Velký, rozlehlý rybník jen pro nás.
To je dárek. Já, sestřenky a dva kluci od sousedů. Sranda jak má být. Kluci
mají brusle a my s holkama máme jen boty, kluci nás prohánějí a my
nestíháme utíkat. A postavit se není jen tak, když se jen nadzvednu, tak už
zase ležím, protože do mě kluci strčí. My jsme tři, kluci jsou jen dva a
stejně nás stíhají. Jak to dělají?! To je hrozný. Pak nás všechny bolí zadek
a máme i modřiny, ale sranda je to děsná. V létě to je taky dobrý, protože
je tu i skokanský můstek. Jen se rozběhnout a skočit. Závody o tom, kdo
skočí nejlepší šipku, raději komentovat nebudu, jelikož to jsou hrozné
záchvaty smíchu, když se co nejvíc snažíme a ona se nám nejvíc nepovede.
Také tu máme nafouknutou duši od traktoru, vejdeme se tam všichni. ☺
Tenhle rybník bych za žádný jiný nikdy nevyměnila a už se těším, až
znovu pořádně zamrzne, nebo až bude léto a voda bude alespoň trochu
vyhřátá. ☺
No coment… ☺

Nevertoolate!
O pět dní později…
„Mio, honem, za chvíli jsou tu stěhováci a ty
nemáš sbaleno!“ „Vždyť jo, mamko, už to bude, dobalím
posledních pár věcí a jsem dole.“ Jak se tam Mia
prohrabuje tím posledním, co jí ve skříni zbylo, vyhrabe
vánoční dárky! V tom shonu a stresu ze stěhování úplně
zapomněla, že jsou Vánoce za dveřmi. Zrovna najde
dárek pro Kyla a rozbrečí se, ale řekne si, že musí být
silná, a tak si utře slzy a balí dál. „A je to“, povzdychne
si. Snáší kufr ze schodů a její táta ho nakládá do stěhovacího auta. „Nic
nám nebrání v tom, abychom vyrazili na cestu.“ Mia zakřičí: „No to teda
brání! Kyle tu není!“ Vtom se objeví ve dveřích, obejme ji a zašeptá jí do
ucha: „ To bude dobrý, zlatíčko, budeme si psát a hlavně volat, ale chci,
aby si ten svůj život žila pořádně a neohlížela se na mě. To nemá cenu,
když od sebe budeme tak daleko. Pořád tě budu milovat, ale víš, jak končí
vztahy na dálku.“ Mia si to pořád nedokáže připustit, že bude žít bez Kyla,
ale jejich čas spolu se neúprosně blíží ke konci. „ Mio, za deset minut
odjíždíme“, hlesne táta. Mia začne plakat a nechce ho pustit. Musí se spolu
bohužel rozloučit. Po pár minutách tedy jdou dolů před dům. „Kyle, chci,
abys věděl, že TY budeš v mém srdci napořád a že….“ Kyle nenechá Miu
ani domluvit a říká: „ To já všechno vím a nikdy na to nezapomenu. Tady
máš ode mě předběžný dárek k Vánocům.“ Mia ho otevře. Najde krásný
náramek s Kylovým jménem. „ Bože, ten je nádherný… Děkuju. Mám pro
tebe taky něco, aby vždycky, když se na to podíváš, vzpomeneš si na
mne.“ Se slzami v očích mu podá drobný balíček. Kyle ho otevře a najde
řetízek s jejich jmény. „Děkuji, Mio, je to úžasné. I bez toho bych na tebe
nikdy nezapomněl.“ Nato ji políbí. „Miluju tě“, zašeptá. Slzy jí tečou
proudem, nejde to zastavit a ona to ani nechce. Brečí a brečí. „Taky tě
miluju.“ A to je posledních pár slov, co si mohou říci. Je čas. Musí vyrazit,
mají před sebou ještě dlouhou cestu.
Cestou Mia vzpomíná a přemýšlí o tom, jaké to asi bude, až tam
přijedou. Jaká bude tamější škola, město, lidé? To se brzy dozví.
Nikol, Kiki

Moje motorka
Po článku JAWA z minulého čísla mám pro vás menší pokračování.
Už jako malý jsem obdivoval motorky. Vždycky, když přijel strejda na své
„Jamaze“ (Yamaha), mohl jsem se zbláznit. Táta mi říkal, že jsem vždycky
vylezl na zaparkovanou motorku, točil heftem a dělal takovou tu parodii
na zvuk motoru. :D
Ale teď k tématu. Všechno to začalo minulý rok o prázdninách, když
jsem v garáži narazil na tátovu Stelu (má motor stejný jako klasická
babetta, ale má jiný rám, takže vypadá trochu víc jako motorka ☺ ). Byla
v celkem špatném stavu. Nejela asi tak dlouho, jako já žiju :D. Překecal
jsem tátu, aby mi sehnal nějakou starou babettu na náhradní díly a pustil
jsem se do kompletní renovace. První fáze: rozebrání. S tou mi ještě táta
pomáhal, neboť jsem byl úplně mimo. Další částí, asi tou nejhorší, bylo
čištění. To už jsem musel dělat sám. Každý díl vzít do ruky a vyčistit
benzínem. Hrůza. Při čištění blatníků a chladiče motoru jsem proklínal
strejdu, který na té motorce jezdil naposled. Opravdu jsem radši nechtěl
vědět, kde jezdil :D. Po vyčištění všech dílů přišla ta nejlepší fáze. A to
sehnat chybějící díly a konečně vše zkompletovat. To jsem dělal taky sám
(samozřejmě mi táta musel někdy poradit ☺). Tohle všechno mi trvalo asi
5 týdnů. Ale nastavit motor, aby fungoval, tak jak má, mi zabralo společně
s pár tuningovými úpravami další měsíc.
Ještě o těch samých prázdninách jsem u prarodičů na půdě našel dvě
rozebrané motorky. Vůbec jsem nevěděl, co jsou zač, ale v hlavě už se mi
rýsoval plán. A ten se uskutečnil hned další prázdniny. Děda mi ty dva
vraky daroval s tím, ať si je odvezu co nejdál od jeho baráku. To s tátovým
autem nebyl problém. Uklidil jsem oba v garáži hned vedle Stely. Chtěl
jsem sestavit jednu motorku tak, aby vypadala přesně, jak má. To, že je to
Jawa, jsem věděl, ale zjistit přesný typ už nebylo tak snadné. Po hodinách
strávených na různých stránkách o motorkách jsem založil nový „topic“ na
jednom motoristickém fóru. Druhý den tam bylo hned několik odpovědí.
Zjistil jsem, že je to Jawa ČZ 175 typ 356. Díky tomu jsem hned věděl vše,
co jsem vědět potřeboval. Například jaký typ výfuku nebo tvar sedla mám
mít.
Začátek renovace byl stejný jako u Stely. Rozebrat a vyčistit. To jsou
zatím jediné dvě věci, co jsem stihl udělat. Pokračovat budu hned, jak to
počasí dovolí, protože teď je v garáži děsná zima. Zatím můžu jenom
shánět chybějící díly. Jenže sehnat originální díly z roku 1959 (zhruba v té
době se tento typ vyráběl) je dost těžké. A když už něco najdu, je to pěkně
drahé. Třeba cena za originální přední světlo se pohybuje kolem 2000 Kč.

Až budu mít všechny díly, tak celou motorku
(samozřejmě rozebranou) pošlu do lakovny a na
chromování. Pak motorku sestavím a zaparkuju hned
vedle Stely. Nejlepší na tom je, že tahle motorka je
MOJE!
V 16 letech, tedy za necelý rok,
si udělám papíry na „dvácu“ a koupím si Yamahu TDR 125, abych neměl
v garáži jen samé veterány. Teda pokud bude za přijatelnou cenu :D.
ToMaS

Mikuláš, anděl a čert (anketa)
Kam byste zařadili učitele z naší školy?
Mikuláš: pan ředitel 2 hlasy
pan učitel Dušek 3
paní učitelka Průchová 1
pan učitel Prokop 1
paní učitelka Bártová 1
pan učitel Josíf 1
pan učitel Markup 1
→Mikuláš je pan učitel Dušek
pan učitel Markup 1
paní učitelka Šmahelová 2
paní učitelka Svobodová 2
paní učitelka Prokopová 1
paní učitelka Průchová 2
pan ředitel 1
paní učitelka Lupoměstská 1
→ andělé jsou paní učitelkySvobodová,Průchová a Šmahelová
anděl:

pan učitel Dušek 3
pan učitel Josíf 1
pan učitel Joska 4
pan učitel Prokop 1
paní učitelka Průchová 1
→ čert je pan učitel Joska
čert:

Hlasovali učitelé i žáci, ale chtějí zůstat v anonymitě, aby si nezhoršili
vztahy.
Cannab

Mikuláš a čert - poté
1) Chodil u vás Mikuláš? Nebál/a ses, že tě odnese čert?
2) Byl/a jsi celý rok hodný/á?
3) Nezlobil/a jsi svoje rodiče?
Veronika Feltová, IIV. B
1) Ne, protože ho mamka už neobjednává. :D
3) Ne, rodiče zlobí mě.
Míša Růžičková, I. B
1)Ne, nebojím se.
2) Jo, byla jsem hodná.
3) Rodiče ne, spíše sestřičku.
Leonka Dostálová, III. B
1) Jo, bojím se.
2) Ne, nezlobím.
Denisa Dibelková, III. B
1)Docela se bojím, protože čert vypadá hrozně zle.
3) Já je moc nezlobila, spíš brácha.
JasonFlaviano, III.B
1)/2) Jo bojím, protože pořád hodně zlobím.
3) Jo, ale málo.
Sára Novotná, III.A
1) Nebojím se čerta.
3) Nezlobím, protože je mám ráda.
Lukáš Pěgřim, I.A
1)Nebojím se.
2)Byl jsem hodný.
3)Ne, nezlobím.

A něco pro chytré hlavy…
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zvíře nosící na zádech jablko
malířova pomůcka na rozmíchání barev
pracovnice kypřící půdu
zdravotně postižení lidé jezdící na kolečkových křeslech
český hrad (na řece Úhlavě, - Klatovsko)
blížící se svátek
česká vánoční ryba

Jack Frost
Jack Frost je kluk, který nebyl od narození klukem sněhu a mrazu.
Nejdřív to byl obyčejný kluk s normální rodinou a se sestrou. Jednou šli se
sestřičkou bruslit na rybník, ale led nebyl dost pevný a praskal. Jack
sestřičku stáhl z ledu, ale sebe zachránit nestihl, propadl do věčné tmy. Až
po dlouhé době se vynořil ze tmy nahoru na zem, ale jako kouzelná bytost,
jako JACK FROST. Dostal poslání od Měsíce, že má chránit děti před
strachem, má jim přinášet radost ze zimních radovánek.☺
Takže až uvidíte sníh nebo námrazu, budete vědět, že tam byl JACK
FROST…

Hádanky
Má to rohy beraní,
v zimě se to prohání.
A co v létě? Spí to v kůlně,
kde je tuze neútulně.

Přilétá s oblaky větrnou cestou,
bílými košťaty vymetá město.
Vymetá město do bíla,
Sněhurce lůžko ustýlá.

Tenounká panenka,
na špičce tancuje.
Čím déle tancuje,
tím je menší.
Malý, velký, bílý, černý,
svému pánu vždycky věrný.
Ocáskem vrtí z radosti,
pochutnává si na kosti.
Stojí klouček, stojí,
sluníčka se bojí.
Jak je v záři sluníčka,
Hned je samá slzička.

Skládá k sobě písmena,
Každé něco znamená.
Ťuká, ťuká jako datelHádej, je to …

Nohy jako sloupy,
ucho jako zvon,
trumpetu si koupil.
Troubí helikon.

Je pecivál a nejraději
je doma a ne v zahradě.
Neholí se a nosí
neupravené vousy

(slon, sáně, pastelka, sněhulák, sníh, spisovatel, pes, kaktus)

Co Vánoce znamenají pro ostatní
Rychle se nám blíží Vánoce. Tak jsme se rozhodli, že projdeme školu a
poptáme se, jak na tom děti a učitelé z naší školy jsou s Vánocemi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na co se těšíš o Vánocích?
Co bys chtěl dostat?
Pamatuješ si, cos chtěl/a, když jsi byl/a mladší?
Jaké cukroví máš nejraději?
Dodržujete vánoční tradice? Jaké?
Jak si představuješ, že vypadá Ježíšek?

Ondra Víšek, IX.C
1. Na vánoční pohádky, kterých je o Vánocích plná televize.
2. Poukaz na zbourání školy :D (Pozn. Red. – Škoda, takhle se rozumu
nikdy nedobere...)
3. Nevím, paměť mi neslouží.
4. Včelí úly.
5. Asi jo.
6. Chlupatej děda.
Anička Vtípilová, I.B
1. Na dárky a na to, až budu
velká.
2. Mobil, živého koně.
3. Hračka koně, kočárek,
panenky.
4. Vanilkové rohlíčky.
5. –
6. Dospělý kluk, krátký vlasy.

Martin Zemánek, VII.C
1. Netěším se, jen na
prázdniny.
2. Playstation 3.
3. Playstation.
4. Babiččiny perníčky.
5. Trošku, jíme rybu k večeři.
6. Nevím, má čepici.

Kuba Horáček, I.B
1. Na dárky, hračky.
2. Hračka koně.
3. Obrázek v Kouzelný školce.
4. Mrkvičkové.
5. –
6. Neviditelný.

Adél Dostálová, III.B
1. Na dárky a cukroví.
2. Zuzu pony.
3. Nepamatuji si to.
4. Vanilkové rohlíčky.
5. –
6. Má vousy, červenou čepici a
kabát.

Jindřich Vyhnánek, ředitel školy
1. Na sníh .☺
2. Asi nějakou pěknou knížku.
3. Chtěl jsem lyže.
4. Marokánky.
5. Ano, kapr k večeři, zdobení stromečku, pouštění koled.
6. Malý kluk, který jezdí na koloběžce.
Natálie Jahnická, VIII.C
1. Na dárky.
2. Mobil, foťák a sluchátka.
3. Asi nějaký panenky.
4. Perníčky.
5. No…
6. Takovej moc hezkej.. Má na sobě červený oblečení a jezdí s těma no losama,
ne vlastně sobama.(Smích :D)
Melisa Colakoglu, VI.B
1. Asi na cukroví.
2. Lepší mobil, i když teď mám skoro novej, noťas.
3. Já si myslím, že jsem chtěla poníky, byla jsem do nich úplně šáhlá :D
4. Vanilkové rohlíčky.
5. Moc je nedodržujeme. Moc to nemusíme, jen tak zdobení stromečku.
6. Nějakej tlusťoch, prostě s nějakou červenou čepkou a má vousy.¨
Dominik Zrůst, VIII.B
1. Na slavnostní večeři.
2. Noťas.
3. Balón.
4. Linecký.
5. Stromeček, slavnostní večeře, dárky.
6. Tak to fakt netuším. Nějakej malej týpek, co má čepici na hlavě.
Filip Holeček, IX.B
1. No tak určitě na dárky a na společnou večeři s rodinou.
2. Sluchátka Monster Beats Solo HD, jó a nějak jinak nic většího.
3. Vždycky psa, každej rok psa, ale nikdy jsem ho nedostal.
4. Vanilkový rohlíčky.
5. No určitě… Kapra a stromek.

6. No tak je to určitě nějakej borec, kterej má vousy, že jo, já nevím, jak
vypadá, má určitě ty sáně a soby, no pak bude mít vousy a bude mít trošku
břicho pivní a jinak nic, normální chlápek prostě. :D

Speciální žák, který slaví Vánoce úplně jinak→
Ricardo Sobral, VIII.B
1. Slavíte v Brazílii Vánoce? Jo. Slavíme.
2. Budeš slavit Vánoce tady u nás nebo v Brazílii? Ne. Brazil.
3. Na co se na Vánoce těšíš? Presents, dárky.
4. Co by si chtěl dostat k Vánocům? Nevím, asi kopačky.
5. Pamatuješ si, cos chtěl když jsi byl malý? Ne.
6. Pečete cukroví? Ano.
7. Jak u vás probíhají Vánoce? Ostrojíme stromek, jdeme se najíst a spát.
Ráno se probudíme a hurááá dáárky! Jako v Americe prostě.
8. Máte v Brazílii Santu nebo Ježíška? No Jezus.
Jak jsme tak chodili, všimli jsme si, že dnešní děcka jsou „zblblá“ americkou
kulturou, takže jejich Ježíšek vypadá podobně jako Santa Klaus. To jsme to teda
dopracovali… Kde je Lada a jeho zasněžené vánoční obrázky, kde je romantika a
české Vánoce?

Tak tedy, milé děti, aby vás příště nikdo nezaskočil – Ježíšek (např. německy
Christkind, slovensky Ježiško) je zdrobnělina jména Ježíš Kristus, jehož narození
slaví křesťané o Vánocích. Je to příběh miminka, které se narodilo mamince
v Betlémě, v přístřešku pro dobytek, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
Od těch, kteří se mu přišli poklonit, dostal dárky. Tento zvyk se přenesl do rodin,
darování dárků a zdobení stromků. Takže, žádný ruský Děda Mráz – starý děda,
žádný Santa Claus – břichatý děda s červenou čepicí, ale miminko. Na své tradice
bychom měli být hrdí a nemíchat jablka a hrušky – česká tradice je jen jedna a tu
bychom si měli pamatovat. Ježíšek je miminko.

Betlémská hvězda
Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž
je popsán příběh mudrců (nebo mágů) z východu (lidově Tří
králů), kteří se s pomocí „hvězdy nového židovského krále“
dostavili do betléma v Judeji, aby se poklonili malému
Ježíškovi a předali mu své dary.

Vánoční cukroví
Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně rozšířených vánočních
tradic. Většina z vánočního cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec,
másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a kandovaného ovoce. Mezi
typické patří cukroví z lineckého těsta, které je možné navíc ochutit strouhaným
kokosem nebo kakaem.
Typickými vůněmi jsou
vanilka a rum, typickým
kořením skořice.

Adventní kalendář
Adventní kalendář je
zvláštní druh kalendáře
ukazující 24 dní spojených
s křesťanskými Vánocemi a
dobou adventu. Kalendář
slouží k odpočítávání dnů
adventu ke Štědrému dnu.
Rozšířená je papírová verze,
ve které se nachází 24
políček vyplněných malou
sladkostí - často čokoládou
různého tvaru.

Verísek☺

Koledy
Zpíváte večer s rodinou u stromečku koledy? My ano. A je u toho docela
sranda. Samozřejmě já, brácha a ségra jsme většinou skoro mrtví smíchy a taťka to
nemůže vystát. :D Smějeme se většinou kvůli tomu, jak falešně zpíváme. To jsou
hrozný tóny. Ty výšky,… . :D No já si myslím, že pokud nás sousedi poslouchají,
tak z nás musí mít děsnou srandu. :D Mamka raději nezpívá, ale my musíme, takže
když už musíme, tak jsme u toho mrtví smíchy. Ale užíváme si to. Vždycky se
najde důvod ke zpěvu a tenhle je pořádný – kouzlo Vánoc, napětí, obdarovávání,
zdraví, krásné chvíle s rodinou, rodiče nehartusí, nevyčítají nám žádné známky, je
pohodička a to já miluju. Koledy teda fakt popík ani rock nejsou, ale stejně je mám
moc ráda.

No coment… ☺

Vánoční vtípky
Pepíček
Pepíček se modlí před Vánoci a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, přines mi nové
kolo!“ „Ježíšek není hluchý,“ napomíná ho sestra.
„Ale babička je!“
Stromeček
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí,
stromeček hoří!
„Říká se, že svítí a ne hoří,“ poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí záclony už taky svítí!“

Rentgen
Upozorňuje doktora před Vánoci manželka: „A né, že zase jako minulej rok
projdeš den předem všechny dárky pod rentgenem.
Nedočkavý zákazník
Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: „Za co
jste tady?“
„Za předčasné vánoční nákupy.“
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?“
„Dvě hodiny před začátkem otevírací doby.“
Ztracené iluze
Před jedním americkým supermarketem vlezlo malé děcko Santa Clausovi na klín a
on se ho zeptal jako všech dětí: „Tak co bys chtěl, maličký?“ Děcko vyvalilo oči,
poklesla mu brada a po pěti vteřinách povídá: „Cože?! Tys nečetl můj e- mail?!“
Vánoční hra
Hra na Dědu Mráze: Ze skupiny se vylosuje Děda Mráz, ostatní si lehnou a Mráz
jim běhá po zádech.

Zajímavosti ze IV.A – jak nalákat zákazníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojďte k nám dětičky, teď máme hračičky o 30% levnější…
Čekám tu na vás, Panny. A mám vždy nízké ceny. Penny, máme super ceny.
Zahrejte si air soft s námi, nedržte se pořád mámy.
Pro chytré maminky jsou tu nové svačinky.
Pro chytré ženy je tu obchod Penny.
Řasenka Max-factor. Někdo je anděl, já jsem ďábel.
Za nejlepší ceny vepřový steak kořeněný.
Ploutvi – ploutvi – ploutvičky, kupujte je lidičky. V obchodě potápěče
Vaničky.
Uzdečka a sedlo na míru, to vše najdete v koňském revíru.
Psí žrádlo – kdyby pes uměl mluvit, řekl by ham.
My máme lahůdky, ty máme teď, pojďte k nám lidičky, pojďte k nám hned.
Žába dělá kváky kvák a ty děláš cáky cák. Kde? No u nás v bazénu.
Samsung. I šnek pro značku Samsung zasprintuje.
Prosím pomozte – ztratila jsem čelenku, kdo ji najde, dostane pusu.
Našel jsem zlatou rybku, ale přání neplní…

