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Úvod
Vítejte u speciálního Vánočníko čísla Klády. Za prvé bych za tohle číslo bych

chtěla předvším poděkovat Aničce Soukupové z 8.A, která ho v podstatě celé
napsala. Doufám, že se vám její články budou líbit. Dočtete se zde o symbolech
Vánoc, zj istíte, jak se slaví Vánoce ve světě.Dozvíte se jakou květinu si na
Vánoce zasadit i co třeba napsat do Vánočního přání, na co se o Vánocích
kouknout v televizi a možná se i zasmějete našim vtipům.

Tiráž
Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A
Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A
Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.B
Redaktoři: Sylva Schwarzová 8.A
Vojtěch Tuzar 8.B
Adam Šmejkal 8.B
Miriam Benešová 8.A
Barbora Sadilová 8.A
Barbora Vymětalová 8.A
Samozřejmě děkujeme i ostatním co píší do Klády.
Časopis Kláda vytváří žáci z Kladské 1 , Praha 2.
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Ankety s Vánočním nádechem
1) Jaké koledy se vám líbí nejvíc???

-Anděl 0,5 % (1 člověk)
-Tichá noc 1 %(3 lidi)
-Štědrý večer nastal 1 %(3 lidi)
-Mik,Mik,Mikuláš 1 % (3 lidi)
-Jak si krásné neviňátko 1 % (3 lidi)
-Koleda,Koleda Štěpáne 2% (4 lidi)
-Rolničky 4 % (9 lidí)
-Pásly ovce Valaši 5 % (12 lidí)
-Nesem vám noviny 8 % (17 lidí)

2) Co máte na Vánocích nejraději??

-Stromeček 4 %(2 lidi)-Dárky 32 % (67 lidí)
-Atmosféru 1 %(3 lidi)
-Hvězda na stromečku 3 %(6 lidi)
-Dárky 32 % (67 lidí)

3) Jaké cukroví vám chutná nejvíc??

-Knoflíčky 1 %(3 lidi)
-Hříbečky 2 %(4 lidi)
-Kokosky 2 % (5 lidí)
-Vosí hnízda 3 %(6 lidí)
-Linecké cukroví 7 %(14 lidí)
-Perníčky 7 %(15 lidí)
-Vanilkové rohličky 12 % (25 lidí)

Hlasovalo 211 lidí

Barbora Vymětalová, Sylva Schwarzová, Miriam Benešová z 8.A.
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Vánoce ve světě
Rusko
Mrazík (Rusky Дед Мороз) představuje období

zimy. Jeho bratrem je bůh vichr. Je to stařec, který
jezdí na saních, táhnou ho bílí koně a přináší zimní
počasí. O Vánocích se mu proto obětovala kaše, či
kyselo. Původně však byl krutým a zlým
pohanským božstvem, tzv. Velkým Starcem Severu,
vládcem ledového chladu a sněhové bouře. Později
se zněj stal děda Mráz, který nosí dárky.

Francie
Père Noël (Otec Vánoc) večer 24. prosince

dávají děti své vyčištěné boty před domácí krb,
popřípadě (když krb nemají) na jiné místo v
obytné místnosti. Věří a hlavně doufají, že Père
Noël j im boty až po okraj naplní. Je také v mnoha
západních zemích, je to v podstatě Santa Claus.

Finsko
Joulupukki je finská mýtická postava, nadělující na Vánoce dárky, něco jako

Ježíšek, nebo Santa Clause. Jeho domov je v Laponsku. Joulupukki klepe na
vchodové dveře během štědrovečerní večeře a při vstupu vysloví tradiční
otázku ,, Onko täällä kilttejä lapsia? " (Jsou zde nějaké hodné děti?). Tradičním
oděvem této vánoční postavy je teplé červené oblečení, v ruce obvykle drží
vycházkovou hůl a cestuje v saních tažených několika soby, ti ovšem nelétaj í.

Česká republika
Ježíšek je zdrobnělina jména Ježíš

Kristus, jehož narození křesťané o
Vánocích slaví. Příběh jeho narození v
Betlémě, v přístřešku pro dobytek. V
současnosti je tato tradice spojena
především s rozdáváním dárků.
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Vánoční pokrmy
Snídaně

O Štědrém dnu by se mělo začít
vánočkou, cukrovím a mlékem. Hlavně
žádné maso! ! !

Oběd
Oběd se může vynechat a věnovat se

přípravám na večer, ale já osobně nikdy
nevydržím, takže si dám tzv. kubu (kroupy
smíchané s houbami a k tomu kyselá okurka),
který se na Vánoce náramně hodí.

Večeře
A konečně je tu večeře, ke které neodmyslitelně patří rybí polévka,

bramborový salát, osmažený kapr, či řízky a něco na přípitek.
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Pranostiky
- Lepší vánoce třeskuté než tekuté.

- Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

- Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.

- Když Vánoce obílý stromy sněhem, tak je posype jaro květem.

- Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.

- Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.

- Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.

- Padá-li na Boží Hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

- Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.

- V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.

- Na Boží narození o bleší převalení.



6

Básničky
Přání Ježíškovi

Ježíšku, prosím Tě,

přečti si mé psaní.
Je krátké. Mám k Tobě

jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce

takoví, jak na Vánoce!

Ať jsou milí, míň se mračí. . .

Děkuji Ti. To mi stačí.
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Zima
Chumelí se, chumelí,paní zima jede,louky, pole vybělí,dlouhé noci spřede.Zima, zima tu je,snížek poletuje.Stromy, domy, stromy, domy

bílé zahaluje.
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Vánoční pověry
Co přináší smůlu?

Před půlnoční mší se nesmí šít, plést, protože pak by myši dílo zničily.
Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal.
Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu.
Na Štědrý den nepište své/mu milé/mu zamilované psaní, j inak by to mohlo

znamenat rozchod.
O Štědrovečerní večeři nesmí nikdo vstát od stolu, j inak to pro někoho v

rodině znamená smrt.

Co přináší štěstí?

Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci.
Čerstvý chléb upečený 25.1 2. a čerstvá vejce snesená 25.1 2. mají kouzelnou

moc.
Štědrý den v pondělí- dobrá úroda, hodně medu.
Štědrý den v úterý- bude hodně vína a obilí.
Boží hod ve čtvrtek- podaří se výhodně prodat dobytek.
Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim.
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Vánoční květiny
Mezi typické Vánoční květiny patří: Vánoční hvězda, cesmína, jmelí,

čemeřice, Vánoční kaktus a brambořík. A my si k nim teď něco povíme.

Vánoční hvězda
Pochází z tropické části Mexika a střední Ameriky.

U nás se j í říká vánoční růže, nebo vánoční hvězda.
Je nápadná svými nádherně zbarvenými listy.
Vánoční hvězda je i přes své charakteristické období
velmi citlivá na chlad. Dlouhodobé pěstování
vánoční hvězdy je poněkud obtížné a proto je u nás
považována za krátkodobou rostlinu.
Cesmína
V Americe a v Anglii je cesmína jedním z

nepostradatelných symbolů Vánoc a nechybí v žádné
domácnosti. Je symbolem štěstí, zdraví a radosti.
Jmelí
Větvička jmelí nechybí o Vánocích snad v žádné

domácnosti. Čím více je na větvičce bílých bobulek,
tím větší štěstí vás má čekat v novém roce. Zvyk líbat
se o vánocích pod větvičkou jmelí k nám přišel z
Anglie. Muž může políbit každou dívku či ženu,
kterou potká pod zavěšeným jmelím. Za každý
polibek se utrhne jedna bílá bobulka. Poslední se na
jmelí nechá až do dalších Vánoc, aby z domu
neodešla láska.
Čemeřice
Čemeřice je rozšířená především v Anglii,

Německu a Francii a patří tu mezi nejtypičtější
květiny vánoc. Podle legendy je prý čemeřice
dokonce svatá. Betlémská pastýřka prý následovala
ostatní pastýře do chléva, kde se narodil Ježíšek.
Chtěla přinést dárek, ale bohužel neměla, co mu dát,
a tak sáhla po květinách osvětlených paprskem
světla. Samozřejmě, byly to květy čemeřice.
Vánoční kaktus
Vánoční kaktus k Vánocům neodmyslitelně patří.

Právě proto, že v tento čas krásně vykvétá a přispěje
tak ke slavnostní výzdobě bytu a vánoční atmosféře.
Pochází z Brazílie. Je to krátkodenní rostlina to
znamená, že nejvíce kvete v zimním období.
Brambořík
Brambořík pochází z j ihovýchodní Evropy a Malé

Asie. Kvete nejkrásněji kolem Vánoc a postupně si
mezi vánočními květinami vybojoval své místo.
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Vánoční zajímavosti
Kdo měl asi největší stromeček, či nejmenší dárek? Tak to jdeme zjistit.

Největší půst o Vánocích
Největší půst o vánocích 1987 zažila paní Brigitte Pierrová, která strávila

týden v obchodním domě Lorda and Taylor ve Washingtonu. Tato trochu
zapomnětlivá 71 -ti letá dáma se v něm zamotala 21 . prosince a našli j i až v
pondělí 28. prosince večer. Seděla na zadním schodišti. Po převezení do
nemocnice se všichni divili, jak mohla vydržet sedm dní bez jídla a tekutin.

Nejmenší dárek na světě
Nejmenší ozdobně zabalený dárek vytvořila Radka Křivánková. Jednalo se o

miniaturní australský opál o rozměrech 1 x 1 mm. Ona na něj dokázala vyrobit
krabičku o rozměrech 4 x 3 x 1 mm a dokonce jej zabalila do hedvábného
papíru a ozdobných stužek.

Největší Vánoční stromy
Dva největší vánoční stromy v Evropě bylo
možno obdivovat ve dvou městech:
Varšavě a Lisabonu. Svou výškou 72
metrů byly vysoké jako dům o 20
poschodích. Ozdobeny byly 2 miliony
světel, nikdo proto nemohl tušit, že se za
nimi skrývá lešení. Montáž lešenářských
věží trvala v obou případech dva týdny.
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Vánoční filmy
Aby jste byli příjemně, Vánočně naladěni.

Sám doma I.
Žánr: Rodinná komedie

Grinch
Žánr: Fantasy komedie

Vánoce naruby
Žánr: Rodinná komedie

Polární expres Žánr: Animovaný

Krakonoš a lyžníci Žánr: Rodinná
komedie

Jack Frost
Žánr: Rodinná komedie

Rolničky kam se podíváš
Žánr: Rodinná komedie
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Vánoční obrázky
Co by se mohlo asi stát, kdyby.. .

si Santa dal trochu vína.. .

nebo narazil do letadla. . .

sněhulák vyfénoval sněhuláka.. .

hledal santa svého elfa.. .

sněhuláci měli pohřeb
svého kamaráda.. .

Nikdy nevíte ! ! !
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Symboly
Co patří mezi nejznámější Vánoční symboly?

Vánoční stromeček
Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci.

Ozdobené větve rozdávali i koledníci. V některých
krajích se také zavěšoval nad štědrovečerní stůl
ozdobený malý stromek, ovšem špičkou dolů. Staví se
na Štědrý den a lidé si pod ním rozdávají vánoční dárky.

Betlém
Betlém byl založen svatým

Františkem z Assisi. Aby lidé chodili
do kostela, přistavovali se k jeslím
oděné figury v životní velikosti. Různě se přeskupovali podle každého dne zlege
ndy o narození Ježíše Krista. První takový Betlém v zemích na sever od Alp byl
postaven roku 1562 v Praze a ostatní česká města jej rychle začala
napodobovat. Venkované si začali stavět vlastní jesličky, ve kterých se
objevovali kromě tradičních biblických postav (Ježíšek, Maria, Josef, zvířata,
pastýři se stády a tři mudrci) i další postavy z jej ich okolí. Betlémy se
zhotovovaly z nejrozmanitějších materiálů – ze dřeva, keramiky, kukuřičného
šustí, těsta, vosku, sádry i ručně malované na deskách dřeva
či na papíru. Ty největší vyřezávané Betlémy zabraly skoro
celou světnici, kde stály od počátku adventu až do Hromnic.
Tento symbol Vánoc však časem nahradily vánoční stromky.
Adventní věnec
Počátky tradice strojení věnce sahají do první poloviny

19. století, kdy začátkem adventu 1838 pověsil hamburský teolog Johann
Heinrich Wichlern nad dveře svého sirotčince vyřezávaný dřevěný věnec a
každý den na něj dal jednu zapálenou svíci. Do pokladničky pod věncem mohli
lidé házet peníze pro děti na Vánoce. Tento zvyk se pak rozšířil do dalších krajů
Německa a v 30. letech i za německé hranice. Zelené adventní věnce se začaly
vyrábět i z větviček jehličnanů. Dnes se na něj místo 24 svíček pro každý
adventní den připevňují 4 veliké svíce pro každý adventní týden, přičemž
adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi. Každou neděli se zapaluje o
svíci více. Svíce na věnci jsou totiž symbolem Slunce, života, naděje, tepla,
vitality a světla v temnotách. V křesťanství plamen svíčky symbolizuje Krista
jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Živý věnec pak
znamená věčný život přislíbený věřícím od Ježíše Krista.
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Vánoc
Adventní kalendář
Také počátky adventního kalendáře můžeme hledat v

19. století. Náboženské rodiny kreslily v prosinci
každý den křídou čárku, až do Štědrého dne. Ve
věřících rodinách věsili v prosinci na zeď 24 malých
obrázků – jeden na každý den až do Štědrého dne.

Roráty
V době adventu se slavily každý den ke cti Panny Marie ranní mše – časemna

zvané roráty. Tento název je odvozen ze vstupního zpěvu, jež zněl latinsky
Rorate coeli desuper ( Rosu dejte, nebesa shůry).

Vánoční Koledy
Žáci začali v kostelech předvádět scénky o

narození Ježíše Krista v jeslích chléva poblíž
města Betléma. Hry se pak ale kvůli četným
skupinám přesunuly na náměstí a ještě později s
nimi žáci obcházeli domy, proto museli hry hodně
zkracovat až zůstala jen řada scén s texty a
písněmi.

Dárky
Na Štědrý den si lidé vždy dávali

dárky – tovaryšové svým mistrům,
hospodáři své čeládce, příbuzní mezi
sebou, ale hlavně se dárečky dávaly
dětem. Těm dříve nosil dárky sv.
Mikuláš, avšak v 16. století se rozmohlo
obdarovávání dětí na Štědrý den. Dárky
měly původně symbolický význam, lidé
věřili v magickou moc dárků.
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Vánoční
Co bylo a co se zachovává dodnes z vánočních zvyků?

Pouštění lodiček
Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý

vyrobil sám. A co všechno mohou lodičky prozradit ?
- zůstala u břehu: v příštím roce žádné změny, vše

zůstane při starém.
- se hned potopí: jakákoliv snaha zlepšit svou

situaci bude marná
- se při plavbě dotýká jiné lodičky: láska a přátelství
- se ocitne mimo kruh: majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí
- se točí v kruhu: nerozhodnost, nevíte co od života chcete
- se zhasnutou svíčkou: neupřímnost, komplikovaný citový vztah
- sama dopluje k druhému břehu: získáte, po čem toužíte

Lití olova
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože

však za obou světových válek byl nedostatek tohoto materiálu, tento zvyk
málem upadl v zapomnění. Olovo roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou
rukojetí nad plamenem svíčky. Roztavený kov
opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou. Pak je
můžeme vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští.
Výklady mohou být různé, ale tady je několik
základních.

- čáry rovné: spokojený, klidný
život
- jeden kříž: smrt blízkého člověka
- dva kříže: zaj ištěné stáří
- mřížky: vězení
- zvířata: buď milosrdný
- květiny: láska, rodinné štěstí
- čáry vlnité: nejasnosti, zmatky,

cestování - dva kruhy: svatba
- čáry jako půlkruh: falešný přítel,

zrada, rozchod
- kruh uzavřený: finanční zisk,

dědictví

- kruh porušený: zklamání, špatné
zdraví, špatná finanční situace
- dva porušené kruhy: rozchod,

zrušení zásnub nebo svatby
- trojúhelníky: štěstí v podnikání
- čtverec: pestrý život
- ovál: sňatek z lásky
- hvězdy: úspěch ve všem
- hadi: nepřátelství, zrada
- stromy: dlouhá životní cesta
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Zvyky
Rozkrajování jablek
U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo,

jak to bude se zdravím jednotlivých členů rodiny v
nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil své jablko.
Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička,
znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok
zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic dobrého.

Házení střevícem
Tato věštba měla odhalit mladým neprovdaným děvčatům,

jestli se v příštím roce vdají. Ta, která to chtěla zjistit se na
Štedrý den postavila zády ke dveřím a přes rameno hodila
svůj střevíc. Pokud po dopadu špička střevíce ukazovala ven
ze dveří, znamenalo to, že se dotyčná dívka do roka provdá.
Pokud ne, zůstane v příštím roce svobodná.

Talíř navíc
Talíř navíc se dával nejenom pro nečekaného

hosta, kterého bylo třeba pohostit a také se říkalo,
že je to v očekávané narození Ježíška. Dalším
vysvětlením je, že u štědrovečerní večeře má bát
vždy sudý počet osob.

Zlaté prasátko
K vánočním tradicím neodmyslitelně patří zlaté

prasátko. S Vánoci přichází postní období, které vrcholilo o
Štědrém dnu. Kdo se po celý den až do východu první
večerní hvězdy postil, měl za odměnu spatřit zlaté prasátko
přebíhající přes strop či stěnu světnice. Proč se má spatřit

zrovna prasátko? To je do určité míry záhada. V předkřesťanských dobách bylo
prase symbolem zimního slunovratu, na který Vánoce připadají.

Vánoční cukroví
Rozhodně by v žádné rodině nemělo chybět

cukroví. Od vánočky až po pracny.
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Vánoční přání
Kdyby jste náhodou zapomněli napsat přání k Vánocům a neměli byste žádné

nápady, tak tady jsme si j ich pro Vás pár připravili.

Hvězdný pozdrav
Hvězdný pozdrav sněžných vloček,
mnoho dárků pod stromeček,
hodně štěstí, kupu lásky
a příští rok žádné vrásky.

Štědrý den
Na Štědrý den nepůjdem ven,
nacpeme si bříška, počkáme až na Ježíška.
Dárků dosti a kapra co nemá kosti.
Krásné Vánoce, klid a štěstí přej í . . . . . .

Štěstí a radost, lásku a něhu,
ať vám přinese vánoční sen.
Vaše štěstí najdete na vločkách sněhu,
ať šťastný je Váš Štědrý den.

Svátky vánoční
Krásné svátky vánoční,
pěknou cestu z půlnoční,
od Ježíška velký ranec,
na Silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok
a pak šťastný nový rok.



Santamánie
Jak už nejspíše víte, v posledních letech vytlačuje Americký Santa Claus

našeho českého Ježíška a Mikuláše začíná též nahrazovat. Sehnat v obchodě

čokoládovou figurku Mikuláše je už bohužel téměř nemožné, na regálech už se

objevují jen červeně odění tlouštíci s čepicí s bílou bambulí. V televizních i

tištěných reklamách před Vánoci českého Ježíška či Mikuláše neuvidíme. Na

obranu českého Ježíška vzniklo několik seskupení. Na internetu se nachází

např. stránka Anti-Santa.cz, na facebooku se objevují skupiny s názvem ''Na

obranu českého Ježíška'' a vznikají i petice proti Santovi. Na serveru Aukro.cz

upravili předvánoční logo a na místo písmena o umístili přeškrtnutou hlavičku

tohoto tlouštíka. Humorné básničky též nejsou výjmkou. Za socializmu

ohrožoval Ježíška Děda Mráz, teď ho vytlačuje pro změnu Santa Claus. Dojde

to snad za 20 let do takového bodu, že našim dětem už bude nosit jen tento

červený tlouštík? Zanikne český Ježíšek? To záleží jen na nás. . . .

Miriam Benešová,8.A
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Vánoční výzdoba
Dominantním a nejčastěj i používaným dekorativním prvkem je vánoční

věnec, je příjemnou atmosféru. Může být honosnou ozdobou stolu, dveří nebo
ho můžete zavěsit na stěnu. Tradiční barevnost je v tónech červené, zlaté a
zelené s různými přírodními motivy jako jsou bobule, šišky, vánoční kdoule,
hrušky nebo jablka doplněné zlatou nebo bílou přízdobou. Ve vánoční čas
vzpomínáme i na ty, kteří s námi již nejsou a proto jsou vánoční věnce vhodné
také jako dekorace pietního místa. Originálním doplňkem může být také bohatě
zdobený závěsný oblouk na okna nebo dveře.

Pokud dáváte přednost menším dekoracím, mohly by Vás oslovit stoj ící nebo
závěsné přízdoby , které můžete pověsit na záclony, na okna, dveře nebo stěny,
případně postavit na stůl nebo skříňku. Tyto věnce a přízdoby poté dokonale
ladí s vánoční výzdobou v červeno-zlatých tónech, která se stala nestárnoucí
klasikou.

Pro milovníky netradičních a moderních vánočních dekorací je určena
nabídka ve stříbrno-fialových tónech, která působí vkusně a nevtíravě. Pokud v
této barevné kombinaci vyzdobíte i vánoční stromeček, bude výsledný dojem
interiérové výzdoby opravdu dokonale sladěný.

Přejeme Vám krásné Vánoce a zveme Vás do naší vánoční procházky, kde
jistě naleznete další inspiraci k doladění vánoční výzdoby.
Více tipů, jak sladit interiér a připravit ho na oslavu Vánoc na www.dedra.cz

Vojta Tuzar 8,B
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Rozhovor
Velmi nás zajímalo, jak prožívají Vánoce naši učitelé – konkrétně pan učitel

Bošek, Tlapák a Ševčík.

Co máte rád na Vánocích?
B.: Atmosféru, výzdoby a sníh.
Š.: Odpočinek, když se sejde rodina.
T.: Sníh, odpočinek, sníh, romantiku a klid. A sníh.

A co naopak ne?
B.: To mě nikdy nenapadlo, ale asi zmodernizované Vánoční koledy.
Š.: Předvánoční shon, a rozhodně zatahování cizích zvyků, třeba Santa Claus.
T.: Předvánoční stres.

Máte nakoupené dárky?
B.: Ano, nakupuji během celého roku.
Š.: Většinou ano.
T.: Ne, dárky nenakupuji, nosí je Ježíšek.

Jaké barevné kombinace tvoří vaše výzdoba?
B.: Červená a zelená, stříbrná.
Š.: Všechny barvy.
T.: Pestrobarevné kombinace. Například černá a bílá.

Upřednostňujete skleněné, či slaměné ozdoby?
B.: Na stromeček skleněné a na větve slaměné.
Š.: Slaměné.
T.: Rumové pralinky.

Na vršek stromku dáváte...?
B.: Klasickou špičku.
Š.: Špičku.
T.: Na stromy o Vánocích nelezu!
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A hudba?
B.:Upřednostňuji Vánoční tématiku!
Š.: Moc hudbu neposlouchám, ale j inak koledy.
T.: Souhlasím s p. uč. Boškem.

Na čem si pocutnáváte o Štědrém dnu?
B.: Když je oběd tak kubu a večeře: rybí polévka, bram. Salát, ryba, ale já

mám řízky!
Š.: Klasika.
T.: Bramborový salát a losos.

Vaříte Štědrovečerní večeři?
B.: Ne! Ale pomáhám s cukrovím!
Š.: Zapnu friťák a dám tam kapra.
T.: Ne, já vařim ČAJ.

Jaké oblečení máte u stromečku?
B.: Jak mě vidíte ve škole.
Š.: Oblek.
T.: Klasicky, kraťasy a tričko.

S kým slavíte Vánoce?
B.: S rodinou.
Š.: S rodinou.
T.: Se sněhem.

Co si přejete k Vánocům?
B.: Historické DVD a knížku, 100% chodskou keramiku a zdraví.
Š.: Já se nechám překvapit.
T.: Rumové pralinky se sněhem.

A ještě poslední otázka. Co přejete žákům?
B.: Hodně úspěchů, spousty dárků a klid.
Š.: Aby se jim splnily jej ich přání.
T.: Hodně sněhu.



Vánoční Vtipy
Pojďte se zasmát Vánočním vtipům

Říká kapřík muži, který ho nese v síťovce domů:,, Hele, nemohl bych už mít
pokoj? Před chvílí jsem byl v rybníku, potom v kádi a ty mne táhneš do vany.To
bych rád věděl kde skončím večer…"

Ptá se manželka svého muže: ,,Víš co chtěj í naše děti k Vánocům? Jana chce
panenku, Pepíček vojáka …, no to je dneska, ale za pár let to budou chtít
obráceně! "
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: " Pepíčku, zapal vánoční stromeček. "
Za chvíli přijde Pepíček a říká: " A svíčky taky? "

Ptá se jeden druhého: ,,Franto, co dostaneš k Vánocům?"
,,Člověče, asi chlapa, viděl jsem ho u manželky ve skříni."

„Mami, stromeček hoří! “ „Říká se svítí, Pepíčku.“
„Mami, už svítí i záclony!“




