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Úvodník od Černozuba 

 
Dostává se vám do rukou první číslo školního časopisu. Jelikož toto píšu v době, kdy 

ještě neznám jméno časopisu, tak aspoň doufám a pevně věřím, že bude  pěkné. Na jeho 
stránkách  budete vídat spoustu rubrik - za všechny jmenujme vtipy, obrázky od dětí,  
křížovky atd. Obsah možná nebude všem podle gusta, ale snad si každý něco najde. Jelikož je 
tohle časopis školní, musí být srozumitelný i pro ty menší z nás. Proto doufám, že ti starší 
nebudou příliš nadávat nad jednoduchými rébusy, primitivními vtipy apod.. Možná tu někomu 
bude scházet nějaký pravidelný komiks, či něco podobného. Byli bychom rádi, kdyby se této 
rubriky někdo z vás ujal. Máme tu ale nabídku - příběh dle vlastního výběru. Jde o to, že vám 
dám vybrat jedno  téma. Které dostane nejvíc hlasů, na to bude v dalším čísle příběh. Na jeho 
konci dostanete znovu vybrat,  jak by měl příběh pokračovat. Doufám, že se vám vánoční 
číslo bude líbit. 
                                                                                                                Hezké svátky přeje Černozub  
 
 
 

Jak vznikal název časopisu 
 

Všichni žáci školy dostali nejprve možnost navrhnout název nového časopisu. Návrhů 
se sešla celá řada, proto byly posléze zredukovány školním parlamentem na deset 
nejvhodnějších. Ty byly dále rozeslány v podobě oběžníků po třídách k hlasování. Žáci 1., 2. 
a 3. ročníku dostali po třech hlasech, ostatní měli každý jeden hlas. Hlasovali též učitelé 
a ostatní pracovníci školy. Nejvíce hlasů dostaly: „Záškolák“, „O nás pro nás“, „A votom to 
je“ a „Školní svět“. Dne 20. 12. potom školní parlament po bouřlivé diskusi shledal návrh  
„O nás pro nás“ jako nejlepší a jednomyslně jej doporučil jako název časopisu.                                                                          
                                                                                                                       Školní parlament 
   
 
 
 
 

Zvoneček                                                Na Nový rok o slepičí krok  
 
Až zazvoní zvoneček,                                        Den přeslavný jest k nám přišel, 
rozsvítí se stromeček.                                         v němž má býti každý vesel. 
Dárky leží dokola,                                              Radujme se, veselme se 
maminka nás zavolá:                                          v tomto novém roce. 
,,Pojďte, děti, honem sem,                                 Abychom k vám za rok přišli, 
máme Štědrý den.“                                             a vás ve zdraví zas našli. 
                                                                                           Radujme se, veselme se 
                                                                            v tomto novém roce. 
 
Na Štědrý den                                         Svíčka 
 
Táta sehnal kapříka pro vánoční hody.               Podpal svíčku.             
Domů jsem ho v košíku přines bez nehody.       Za chviličku slzy má hned na krajíčku,              
A když sladké vánočky síní zavoněly,                které plamen z jejích ramen           
šel jsem mámě do lesa pro kytičku jmelí.           koulí dolů na mističku. 
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Nadílka         
 
 
 
Ležela za oknem, 
ležela punčoška. 
Povídal Pepíček, 
že už se nedočká. 
 

Zazvonil zvoneček, 
Pepík hned utíká. 
Našel tam dáreček, 
z perníčku čertíka. 
 
Kdopak ho nadělil? 
Vždyť ty ho přeci znáš! 
Dárečky nadělil 
anděl a Mikuláš

                                                                                     Texty s vánoční tématikou vyhledali žáci 3. roč. 
                                                                                     

Nečekaná návštěva 
 

Byla neděle. V tu chvíli se těšily děti na středu, protože měli být ve škole čerti, 
Mikuláš 
a anděl jako každý rok. Vždy byla náramná sranda. V pondělí ráno jsme šli do školy. Nikdo 
nemluvil o ničem jiném, než o čertech. Všichni se těšili víc a víc, jen ti co zlobili ne. O druhé 
hodině českého jazyka jsme uslyšeli strašný rámus. „Zvonek ,slyším zvonek!“ ozve se má 
spolužačka. Paní učitelka nás uklidňuje. A zas „crrr“ zvoní zběsile zvon a nějaké rány do 
toho, ale i přísné „blll blll.“ Paní učitelka se na nás zasmála. „ Klid, to je jenom generálka. 
Pracujte dál.“ Každý si oddychl „uf.“ Po chvíli ty samé zvuky. Pořád se přibližovaly. Potom 
nastalo nápadné ticho. A najednou „crrr crr, blll blll“ Ne čekali jsme to, a proto zavládl 
naprostý chaos. Buch, buch na dveře. My holky jsme panicky ječely. I jediný kluk z naší třídy 
nebyl jako předtím, i když předtím machroval, že přepere všechny čerty. „Cha cha.“  Paní 
učitelka zvedla odvahu a šla otevřít dveře. Klika cvakla. Dveře letí. Deset ošklivých čertů 
zběsile běží do místnosti, za nimi jde moudrý Mikuláš a nádherný anděl. Čerti se k nám vrhli 
a metlou nás strašili ….. Vy však víte jak. Zjistila jsem, že jsem byla hodná a dali mi balíček 
se sladkostmi. Jako každý rok to byla sranda. 
                    Natálie Podařilová, 4. roč.     

 
 

Mikuláš  
 

V pondělí 4. prosince do naší třídy přišli čerti. O matematice nám paní učitelka řekla, 
že poslední hodinu už budeme zelení, protože budeme přecpaní sladkostmi. Tak jsme věděli, 
že dnes přijdou čerti. Všichni jsme se těšili, a proto jsme o přestávce o tom mluvili. A když už 
druhou hodinu jsme slyšeli řetězy, tak jsme se nemohli dočkat. Za chvilku se rámusení  
a řinčení řetězů ozývalo u našich dveří. Trochu jsme se začali bát. Paní učitelka jim pomalu 
otevřela. Dovnitř se vřítilo deset čertů, důstojně vešel anděl a za ním Mikuláš. Čerti nám 
pomalovali obličeje a Mikuláš se podíval do knihy hříchu a dobrých skutků. Když jsme mu 
zazpívali písničku, dostali jsme balíček dobrot. Když čerti, Mikuláš a anděl odešli, mohla dál 
pokračovat hodina.                                                                        
                                                                                                                Dominika Špetlová, 4. roč. 
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Sníh 
 

Sníh už padá, hurá bude koulovačka. 
Je to sranda veliká, s kamarády nejlepšími, 

 hurá, už je to tu zas!!! 
 

             To je super a co zvěř? 
              O ní je už postaráno. 
            Tak si pospěš konečně! 

Ať do lesa přijdem ještě dnes. 
 

Každý den se přijdem kouknout, 
                 jestli je ho ještě víc. 
           A co??? No přece náš sníh. 

 
              Je to jenom bílá vrstva, 
              která: studí, sněží, zebe. 
             Na vánoce zbaštím kapra, 
                 hele tati, nehýbe se. 

 
                 Ale to je dobře synku! 

Jinak by se v tvém žaludku 
začal mrskat, mlátit s sebou. 

               Jak to, že tě tváře zebou? 
 

To od sněhu, vždyť to nevíš? 
Je to jako závan větru.  

Když tam přijdeš, je tam sníh 
a když v létě, zase smích! 

 
               Ale v zimě přece taky. 
                  Je to jako luštěnka! 

Kdo odhalí závan zimy? 
                  A kdo zase motýlka? 

 
Tereza Veselá, 4. roč.

 
 
 

Mikuláš a čerti ve škole 
 

V pondělí 4. prosince  byli ve škole Mikuláš, anděl a čerti. Když šli k nám do čtvrté třídy, měli 
jsme český jazyk. Bušili do dveří košťaty. Paní učitelka jim držela dveře, ale po chvíli je pustila. A deset 
čertů hup do třídy, za nimi pak šel Mikuláš a anděl. Jeden čert mě chtěl odnést, ale já jsem se držel 
lavice. Trochu  jsem se bál. Pak se nás Mikuláš zeptal,  jestli jsme byli hodní. Řekli jsme, že ano. Pak 
jsme ještě museli zazpívat písničku a anděl nám rozdal dárečky. Nakonec nás čerti pomalovali rtěnkami. 
Vypadali jsme také jako čerti. 

                                                                                                                                                       Lukáš Hanek, 4. roč. 
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Štědrý den 

 
Když na Štědrý den ráno vstaneme, najdeme stromeček. Je ozdoben řetězem a perníčky. Také na 

stromečku najdeme krásné barevné svíčky. O Štědrém dni pomáháme obalovat řízky z ryby. Po obědě 
jdeme do lesa dát zvířátkům žaludy a kaštany. 

Potom jdeme do kostela na Betlém. Když přijdeme z kostela, já a sestra Terezka, připravujeme 
štědrovečerní tabuli. Maminka peče řízky z ryby. Když je vše hotovo, začíná nám krásný Štědrý večer. 
Po večeři jdeme ke stromečku, kde najdeme dárky od Ježíška. 

                                                                                                                                      Lucie Zajíčková, 3. roč. 
 
 
 

Závody v aerobiku v Třebíči 
 

            25. listopadu nás čekaly další závody,  kterých se v rámci aerobiku účastníme. V naší sestavě 
cvičily: Eva Havlová, Iveta Kovaříková, Nikola Čechová, Michaela Veletová, Šárka Bloudková, Jana 
Kolářová, Tereza Veletová, Tereza Veselá a Žaneta Lhotská. Měly jsme nové oblečení,  super sestavu 
a  víru v to,  že by dnešní výsledek mohl být dobrý. 

Do Třebíče, kde se konaly závody, jsme přijely kolem deváté hodiny. Jen co jsme dorazily do 
areálu sportovní haly, našly jsme si šatnu.  Potom jsme se daly do úprav svého zevnějšku.  

Kolem půl dvanácté už jsme byly připraveny. Naposled jsme si naši sestavu zkusily před šatnou, 
kde jsme byly zrakům porotců ještě ukryty. Pak jsme šly do haly, kde už předváděly  své sestavy mladší 
děti.  Čím déle jsme se na všechny ty sestavy dívaly,  tím více se nás zmocňovala větší a větší nervozita 
z toho, že něco pokazíme nebo zapomeneme. Strach se  pomalu stupňoval,  až to přišlo. Seřadily jsme se 
k nástupu a halou zazněly první tóny naší  písničky It´s my life, podle které se naše skladba jmenovala. 
Nervozita z nás spadla jako nějakým kouzlem,  a tak jsme cvičily,  jak jsme nejlépe uměly.  Podle mého 
názoru  jsme  podaly ty nejlepší výkony,  jakých  jsme jen byly schopné.  

Jak se vyplatí na sestavě zapracovat,  jsme poznaly těsně po patnácté hodině, kdy bylo na 
programu vyhlášení výsledků. Skončily jsme totiž na 3. místě, což je jeden z nejlepších výsledků za tu 
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dobu,  co aerobik cvičíme. Teď už jen zbývá doufat, že i na dalších závodech své slušné umístění 
zopakujeme,  nebo budeme ještě lepší. 

 Na závěr bych chtěla poděkovat naší trenérce Markétě Krčilové, bez níž bychom nedosáhly 
takového výborného umístění.  
                                                                                                           Michaela Veletová,  8. roč. 

 
 

Protidrogový seminář 
 

Chtěl bych se s vámi podělit o dojmy a zážitky z protidrogového semináře v Hříběcí na 
Pelhřimovsku, který se uskutečnil 30. listopadu – 1. prosince 2006.Témata tohoto semináře byla: 
pohlavní nemoci, drogy a šikana. Z naší školy jsem se semináře zúčastnil já a Kateřina Balounová. 

Po příjezdu do Hříběcí, kam nás odvezl zvláštní autobus, jsme byli ubytováni na základně Domu 
dětí a mládeže v Pelhřimově. Po ubytování následovala dvouhodinová přednáška s následnou diskusí  
o různých nemocech, kterou vedla zástupkyně z okresní hygieny v Pelhřimově. Po přednášce nás čekala 
večeře – guláš. Potom nás poctil svou návštěvou zkušený psycholog dr. Martínek z Pedagogicko- 
psychologické poradny v Pelhřimově. Jeho přednáška s aktuálním tématem – šikana, byla velice poučná 
a zajímavá, stejně jako jeho odpovědi na naše zvídavé otázky při pozdější diskusi. Po  přednášce nás 
čekaly dvě psychomotorické hry. Den zakončilo osobní volno, hygiena a později i spánek. 
 Další den začal budíčkem v 7:15 hodin, poté opět hygiena, snídaně a pak hurá na další 
přednášku. O své zkušenosti se s námi přišla podělit dvacetiletá dívka závislá na drogách. Ve čtrnácti 
letech začala pít alkohol a kouřit – nejdříve obyčejné cigarety, brzy potom i marihuanu. Její závislost se 
rychle prohlubovala a v šestnácti letech už byla závislá na pervitinu. Jelikož jsou drogy velice drahá 
záležitost, nedostávalo se jí peněz, takže si je začala sama vyrábět i prodávat. Nakonec skončila 
v psychiatrické léčebně, kde se léčí ze svých závislostí. Následovala krátká pauza. Kurz zakončila 
vedoucí dramatického kroužku, se kterou jsme hráli scénky, které se týkaly témat, jako jsou: domácí 
násilí, šikana, drogy, apod. Asi ve 13:30 hodin nás odvezl autobus zpět do Pelhřimova, odkud jsme se 
rozjeli do svých domovů. 
 Kurz byl dobře připravený, poučný a zajímavý. Všichni jsme si z něj něco odnesli (skleničku, 
příbor, apod. ...). 

                                                                                                                                        Vratislav Koudela, 8. roč. 

 
 

Sálová kopaná 
 
 14. prosince se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku  v sálové kopané v Humpolci. Zúčastnila se čtyři 
družstva: ZŠ Hálková, ZŠ Hradská, ZŠ Senožaty a ZŠ Želiv. Postupně jsme sehráli utkání s jednotlivými 
školami. Náš start nebyl úspěšný, jedenkrát jsme remizovali( se ZŠ Hradská). Další dva zápasy jsme 
prohráli. Obsadili jsme poslední čtvrté místo.  
                                                                                 Ondřej Bloudek, Stanislav Komínek, David Krejčí, 7. roč. 

 
 
 

Chumelí se chumelí 
 

Chumelí se chumelí, 
padá snížek bílý. 

Mikuláš je za dveřmi, 
Vánoce se chýlí. 

                                                                                                            Natálie Podařilová, 4. roč. 
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Vánoce ve sv ětě, aneb jiný kraj, jiný mrav 
 
Brazílie  
Vánoční oslavy jsou pro ně velmi důležitými svátky. Ve vánočních oslavách se zrcadlí nebývalá 
národnostní různorodost. Protože se ale všichni považují především za Brazilce, mají Vánoce i spoustu 
společných rysů. Všichni se radují, přejí si vše nejlepší k Narození Páně a zdobí stromečky spoustou 
nejbarevnějších vánočních ozdob. Téměř všechny vánoční stromky jsou umělé, skutečné jehličnany si 
mohou dovolit jen ti nejbohatší. Většina obyvatel Brazílie navštěvuje o vánočních svátcích mše 
v kostelech nebo přímo pod otevřeným nebem. O štědrovečerní večeři si Brazilci pochutnávají na 
pečeném krocanu, ovoci, mořských rybách a sladkých zákuscích. 
 
Bulharsko 
V pravoslavném Bulharsku se vánoční svátky slaví až 6. ledna, a tak si milovníci Vánoc mohou 
nadělovat dárky hned dvakrát - 24. prosince a 6. ledna. V žádné bulharské domácnosti nechybí  
o Vánocích ozdobený stromeček. Dárky pod něj dává děda Koleda. Tradičním vánočním jídlem je 
v Bulharsku vepřové maso, čočka, fazole, rýže a zelí. Místo vánoček, na které jsme zvyklí u nás, 
připravují Bulhaři ze sladkého kynutého těsta pečivo ve formě kroužků. Na venkově se ještě občas 
dodržuje starý bulharský zvyk, že hlava rodiny rozloží před štědrovečerní večeří po zemi slámu, 
připomínající chudobu chléva, ve kterém přišel na svět vyvolený syn Boží, malý Ježíšek. Hospodyně 
rozprostře na slaměnou podestýlku vyšívanou pokrývku a na takto připravený “stůl” rozloží mísy 
s jídlem. Nejstarší člen rodiny pokrmy požehná a vánoční hostina může začít. 
 
Austrálie 
V zemi klokanů slaví Vánoce stejně jako ve Velké Británii - jen s tím rozdílem, že místo lyžování 
a koulování vrcholí v Austrálii léto a děti si užívají letních prázdnin, které s oblibou tráví na pobřeží 
oceánu s celou rodinou. Vánoční stromečky mají buď umělé nebo zasazené v květináči. Vánoční hostina 
má většinou formu pikniku pod otevřeným nebem s nezbytnými barevnými balónky. Pijí se ovocné 
šťávy, australské pivo a australské víno, které. K jídlu se podávají studené obložené mísy, chlazené 
ovocné a zeleninové saláty a přeslazené dorty a zákusky. Nesmí chybět meloun. A kdo si chce 
jídelníčkem připomenout historii své země jako jedné z bývalých britských kolonií, dá si o štědrovečerní 
večeři jako dezert teplý švestkový nákyp s hrozinkami a ořechy polévaný vaječným koňakem.  
O vánočních svátcích s oblibou navštěvují své příbuzné, přátele a známé. Australané milují vánoční 
gratulace a pohlednice snad nejvíce za všech národů a posílají jich neuvěřitelné množství. Dokonce mezi 
sebou soutěží, kdo se může pochlubit větším počtem obdržených vánočních blahopřání! Aby si je každý 
mohl dobře prohlédnout a případně i přepočítat, připínají je umělohmotnými kolíčky na pestrobarevné 
šňůry, zavěšené nedaleko jídelního stolu, nebo vkusně naaranžované v oknech. 
 
Dánsko 
Počátkem vánočních svátků se objevují adventní věnce. Čtyři hořící svíčky si vykládají Dánové jako 
symboly čtyř období lidského života – dětství, mládí, dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku ale 
spojeny především s dárky a nikdy se na nich nešetřilo. Připravují se s několikaměsíčním předstihem  
a Dánové dělají s jejich nákupy velké tajnosti. Podle starého obyčeje totiž musí být každý dárek pro 
obdarovaného velkým překvapením. Lidé v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím šťastnější 
budoucnost je čeká. Dárky rozdává vánoční posel a balí je alespoň do dvaceti vrstev vánočního papíru  
a krabic. Dárek musí být vtipný a poukazovat na některou ctnost nebo charakterovou vadu. Drobné 
dárky a cukroví se věší na větve vánočního stromečku, který nechybí v žádné domácnosti. 
Nejoblíbenější je smrček. V posledních letech si získal na oblibě také zvyk kupovat malé jehličnánky 
v květináčích, o Vánocích je ozdobit a na jaře slavnostně zasadit ve volné přírodě, v lese nebo na 
speciálně vyhrazeném místě v městském parku.  
Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna, vepřová pečeně s červeným zelím, teplá šunka, pepřená 
treska s ředkvičkou a horká rýže politá studeným mlékem, pivní a pšeniční chléb, a jako dezert sladký 
rýžový nákyp se zapečenou mandlí. Komu se poštěstí ji najít, dostane speciální dárek Julemand. 
Vánoční specialitou Dánska jsou tzv. vánoční talíře - ručně malované. 
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Finsko 
Dárky roznáší dárky veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého 
ledového království 
 
Francie 
Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch pére Noël. Je ze všech Ježíšků a Santa 
Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší vlastně jenom jménem. 25.12. k slavnostnímu stolu zvou do 
svých domácností bezdomovce, chudé, sirotky, vězně, ... , na kterém nechybí ústřice, šneci, žabí 
stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou a drahé ovoce. Tři králové jsou svátkem dětí a maminky 
jim v tento den upečou dort ozdobený papírovou figurkou, ve které je zapečená malá figurka. Kdo ji 
najde, je králem hry. 
 
Itálie  
Štědrý večer se slaví jako předvečer narození Páně jen schůzkou s přáteli. Také italské děti dostávají 
dárky až na první svátek vánoční ráno. Ve srovnání s našimi, jsou italské Vánoce velmi odbyté: vždyť tu 
ani nepečou cukroví. Jenom ta půlnoční mše je stejná. Pod vánočním stromkem najdou děti téměř vždy  
i malé jesličky. 
 
Keňa 
Vánoce jsou zde svátky hlavně pro turisty - v zemi je pouze 12 procent křesťanů. Štědrý den slaví 
v hotelích po německo-britském způsobu, zatímco místní muslimové přihlížejí. Bouřlivější bývá 
Silvestr, kdy se i řada „domorodců“ napije něčeho ostřejšího. 
 
Mexiko 
Oslavují vánoce pro ně typicky - hlučně a vesele. Stromeček nemají. Sladkosti dávají do velkého 
hliněného džbánu na vodu - Pinty, který visí ze stropu a je ozdobený peřím, děti se po něm natahují 
tlučou dřevěnými hůlkami tak dlouho, dokud jim nespadne a sladkosti a dárky se nevysypou.  
 
Německo 
Ježíšek rezavé vlasy a vousy a k přemisťování používá osedlaný divoký vítr. Dříve prý odnášel 
neposlušné děti a trestal nevěrné ženy. 1. 12. děti dostávají sladké adventní kalendáře a až do vánoc 
otvírají po jednom okénku se sladkým překvapením, vánočním stromečkem je jedlička 
 
Norsko 
Otec vánoc schovává dárky do dřeváků, a bývá doprovázen vánoční kozou, pro tu by měli děti připravit 
do botiček nějakou lahůdku – nevymlácenou ovesnou slámu. 
 
Polsko 
Na štědrovečerním stole nesmí chybět polévky jako boršč, zelňačka, houbová nebo rybí a samozřejmě 
štědrovečerní ryba - sleď nebo jeseter. 
 
Rakousko 
Na Vánoce se připravují několik týdnů dopředu. Tak jako my, tak i Rakušané si vyrábí adventní věnce, 
ozdobené svíčkami a stuhami - zelenou, ta je barvou naděje a fialovou - barvou minulosti. Na Štědrý 
večer přichází Ježíšek přivolaný cinkáním zvonečku. Dárečky nebývají drahé. Spíše nápadité, praktické, 
vlastnoručně vyrobené. Všechny dárečky balí otec - hlava rodiny. 
 
Rumunsko 
Svatý muž klade dárky vedle jesliček nebo pod postel.  
 
Rusko 
Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 6. a 7. 
ledna. Původně byly spojeny s velkým množstvím lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 1918 však 
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zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů místo nich slaví Nový rok s jolkou a dárky od dědy 
Mráze. Děda Mráz používá saně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém 
kožíšku ušitém z hranostajů. 
  
Spojené státy  
Vánoce tu jsou největším svátkem roku, přestože se slaví pouze jeden den - 25. prosince. Proto tento den 
musí být opravdu dnem D. Všude miliony světýlek, jak venku, tak doma, velkolepá vánoční výzdoba, 
oblékají si trička s vánočními motivy, ohromné stromky, mnoho dárků, které nosí Santa Clause, čím 
více, tím lépe, ohromná hostina s krocanem s kaštanovou nádivkou.  
 
Španělsko 
Vánoce ve Španělsku jsou svátkem rodiny. Dávají si dárečky, pije se šampaňské, jí se marcipán. Děti se 
však většinou obdarovávají až na den Tří králů. Mikuláš zde dětem nosí dárečky do dřeváků. 
 
Švédsko 
Ježíšek na sebe bere podobu vánočního kozla, který má rohy zdobeny červenou stuhou.  
 
Švýcarsko 
Mají tajemného “Monsieura Chalandé.” Tohoto obrovského panáka plného dárků nacházejí děti za 
dveřmi pokoje.  
 
Velká Británie 
Vánoční svátky už začínají vlastně na Mikuláše, tedy 6. prosince. Vrcholem je 25. prosinec - den, kdy 
děti po probuzení nacházejí v červených ponožkách dárky od Santa Clause. Celá rodina se pak sejde nad 
nadívaným krocanem a švestkovým pudinkem - podivnou směsí oříšků, rumu, vajec, strouhanky, cukru, 
citrónu... A samozřejmě ještě švestek. Podává se flambovaný s koňakem.  
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Nápadník 
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Hlavolamy 
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Témata na Příběh na přání:  
 
1.  Nohsled Tiarský 
 
V pustinách dávného Tiaru se odehrává příběh jistého Anuika, zvaného Moudrý. Mocný čaroděj chodí světem, hubí zlo  
a okouzluje ženy. Jde o klasický fantasy příběh, mocní hrdinové, spanilé ženy, ale vše není tak, jak se zdá…. 
 
2.  Podfuk hvězdných rozměrů 
 
Mladý Lotský obchodníček odhalí mezigalaktické spiknutí. Příběh nás zavádí do všech šíří vesmíru, spousta vesmírných 
bitev, roboti, klony, bitky, jízda na plné obrátky. Jde o čistou sci-fi, tedy žádní draci, ale spousta moderních vynálezů  
a úchvatné techniky.  
 
3.  Jezerní romance 
 
Je léto, pohádková krajina, voda je příjemně chladná, stromy šumí, prostě romantika. A kazí to jen jedna dívka  - Lilian. 
Trápí se nešťastnou láskou k jistému Honzovi. Jde o klasickou červenou knihovnu. Jediné čím se to liší od telenovely je, že  
je na papíře.  
 
Hlasování bude probíhat formou podpisu ke zvolenému číslu. Arch bude vždy vyvěšen na hlavní nástěnce.   
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Představujeme Vám redakční radu 
 

 
 
 
 
Redakční rada:(zleva) Peťa Vacek, Vráťa Koudela, Moňule Lhotská, Ivule Kovaříková, Áda Sochůrek, 
Libča Urbanová, Léňa Radinová  
 
 
 

Pozor, výzva pro všechny žáky naší školy: 
 

Pište o všem, co víte, vidíte, slyšíte, prožijete.  
 
 

Vaše redakční rada:-) 
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