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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

PROSINEC 2019  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
V říjnu jsme vůbec netušili, že se nám v 
tomto roce podaří vydat ještě jedno čís-
lo našeho časopisu. Vánoční číslo—
naladíme Vás vánočními příběhy, ale 
také fotografiemi našich výrobků, kte-
rými jsme se prezentovali na výstavě, 
na jarmarku v Králíkách i v Miedzyle-
sie. Najdete i vánoční vtípky, ankety a 
další a další. Nezapomeňte sledovat na-
še webové stránky a náš facebook—tam 
se pořád něco děje…. 

Radostný, šťastný, poho-
dový, úspěšný celý rok 
2020 všem čtenářům 
Školního bravíčka přejí 
všichni, malí i velcí z 
naší školy. 

 
 

 

Projektové dny ve školní družině 

V posledních dvou měsících tohoto roku proběhly ve školní družině dva projektové dny.  

7. 11. jsme si hráli s hlínou. Seznámili jsme se s historií používání keramické hlíny, s 
jejím zpracováním a způsoby vypalování. Pak jsme si každý zhotovil svou misku, kte-

rou jsme si po vypálení odnesli 
domů. 

5. 12. do školy nepřišli čerti, ale tři pejsi Samojedi. Jása-
vě jsme je přivítali a začali se s nimi mazlit, hrát si. 
Dokázali nás příjemně naladit, rozesmát. Jejich majitelka 
nám odpovídala na otázky, čím se pejsci živí, kde spí, jak 
často se koupou… Nejvíce se nám líbilo, jak za piškotek 
umí poslouchat. Těšíme se, až se s nimi v létě znovu se-
tkáme na školní zahradě.   

Projektový den proběhl v rámci projektu Škola hrou, reg. 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012005. 



  
Září—červen vždy v pondělí: 

Klub deskových her 

 

Září—červen vždy ve čtvrtek: 

Doučování z anglického jazyka 
 
 
 

19. 12. 

Vánoční besídka 

20. 12. 

Ředitelské volno 

23. 12.—5. 1. 

Vánoční prázdniny 
 
 
 

14. 1. KNIHOVNA 

4. 2. KNIHOVNA 

Za zvířátky do lesa s myslivci 

Školní turnaj v šipkách 

Beseda pro rodiče—téma RIZI-

KOVÉ CHOVÁNÍ (dle zájmu ro-

dičů) 

RECYKLOHRANÍ—2. úkol: Dlou-

hý, Široký a Bystrozraký 

Vypracování grantové žádosti 

na ekologii, prevenci, zdravý 

životní styl 

30. 1. VYSVĚDČENÍ 

31. 1. pololetní prázdniny 

10. 2.—14. 2. jarní prázdniny 
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PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
V hodinách pracovního vyučování a ve dvou pracovních dnech 
žáci školy vytvářeli výrobky s vánoční tematikou, kterými se 
prezentovali na vánoční výstavě v Městské knihovně Králíky, na  
vánočních jarmarcích v Miedzylesíe (7. 12.) a v Králíkách (15. 
12.). V Miedzylesie jsme se účastnili soutěže o nejkrásnější vá-
noční stromek s přírodními ozdobami. Náš stromeček obsadil v 
silné konkurenci krásné 3. místo.  
Výtěžek z prodeje je použit na nákup materiálu na další tvoření, 
na odměny dětem, na školní aktivity, zážitkové programy. 
Děkujeme pracovnicím Městské knihovny Králíky za spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE  
 
Již tradiční dílna 
proběhla 12. 12. S 
rodiči a jejich dět-
mi jsme vyráběli 
dekorace, které 
vyzdobí jejich 
domovy o Váno-
cích. 
 

KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

PROSINEC 

LEDEN, ÚNOR 

SUŠÍME  

POMERANČOVOU,  

CITRÓNOVOU KŮRU.  
 

CITRÓNOVÁ KŮRA: 50,- Kč/kg 
POMERANČOVÁ KŮRA: 12,- Kč/kg 

https://www.prego.cz/
https://www.obrazky.cz/?q=pomeran%C4%8D&url=https%3A%2F%2Fslunecnyzivot.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcitrony.jpg&imageId=09c4182c5f57ee0b&data=lgLEEHmdET8J7qdur1GTlCOCUUvEMOOl8rhht-KGGn1xUK3_O2a71oIffXo-1wNG-YakpZ-iZ8g6R2eJu17bVaAPN3vjtM5d9nmA
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KLUB DESKOVÝCH HER A ZÁBAVNÉ LOGIKY 
 
Čas plyne velice rychle, zima už nám klepe na dveře a klub deskových 
her čekají poslední čtyři schůzky. Velice mě těší, že máte o společně 
strávené chvíle zájem a že vás hry baví. Některé hry upadly 
v zapomnění, některé nové hry vás naopak zaujaly. Mezi „hermany“ 
momentálně vyhrává strategická hra Karak, ve které se udatní bojovní-
ci snaží skolit draka a při tom nasbírat nejvíce pokladů. Nejlepším dra-
kobijcem je již dlouhou dobu „herman Pes“.  
A PROTO VYHLAŠUJI NA POSLEDNÍ ČTYŘI SCHŮZKY SOUBOJ 
V KARAKU! KDO PŘEKONÁ „HERMANA PSA“, PORAZÍ DRAKA A 
NASBÍRÁ SOUČASNĚ NEJVÍCE POKLADŮ, VYHRAJE PRVNÍ CENU 
– „VYCHLADLÝ DECH DRAKA“ (NECHTE SE PŘEKVAPIT).  

 
 
  
   
 

 

 

 

Mezi „hermankami“ se stala oblíbenou hra Kingdomino, Umí prase lítat? a Uno.  Dobře se bavíte u slovní hry Kry-
cí jména, (což mě příjemně překvapilo) a u oddechové stavebnice Geomag, kde se někteří snaží vytvořit co nej-
složitější těleso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převelice mě těší, že snaha, rytířskost a obětavost má ve vašem kolektivu vždy větší váhu než konečný výsledek. 
  
Příjemné prožití vánočních svátků a těšíme se v Novém roce 2020, 
    

„hermanka Ma(g)ma“, „herman pan Müller“ a „hermanka Camomile“ 
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V letošním školním roce hrajeme celoroční hru, kde nás pro-
vází čarodějnice Bety. Plníme jednotlivé úkoly, hrajeme hry, 
při různých soutěžích a hrách si opakujeme probrané učivo 
z prvouky, českého jazyka, matematiky. Proběhly dva projek-
tové dny, kdy mezi nás přišla paní keramička a navštívila nás 
paní s pejsky Samojedy. Co nás čeká v tomto vánočním mě-
síci? Abychom poznali, kolikrát ještě do Vánoc půjdeme do 
školy, otvíráme ve školní družině adventní kalendář. Ve stře-
du 18.12. nás čeká Andělské odpoledne. 

Troška vánočních vtipů 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

  „Mami, mami, hoří vánoční stro-
meček!“ „Neříká se, že hoří, říká 
se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclo-
ny už taky svítí!“ 

  Co si myslí pes, když vidí 
vánoční stromek? 
„Konečně rozsvítili na zá-
chodě!“ 

  Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí 
Michálek maminku. „Nic si nevymýšlej, budeš 
mít kapra, jako my všichni.“Honzíku,” povídá 
děda, „tak co jsi dostal letos k Vánocům?” 
„Dostal jsem novej počítač,” pochlubí se vnou-
ček. 
„Počítač?” zapřemýšlí dědeček. „A jak počítá?” 

  Ve škole měli žáci za 
úkol napsat slohovou prá-
ci na téma „Jak jsem strá-
vil vánoční prázdniny”. 
Honzík napsal: „Děkuji, 
výborně.” 
 

 Chlubí se Frantík: „Na 

Vánoce se těším také 

proto, že máme ve vaně 

kapra a já se týden ne-

musím mýt.” 

https://www.obrazky.cz/?q=omalov%C3%A1nky+v%C3%A1noce&url=https%3A%2F%2Fwww.detsky-web.cz%2Fwww%2Fcontent%2Fimages%2Fomalovanky%2F72%2Fnoel5.jpg&imageId=c55209be5c6cb0e9&data=lgLEEH4Kb5p5fLvaZ2LPu1crQynEMOAdZxOFGKduSWn9558lY7FekDfCeN3QeSmzU1wgf2IotKSHNkv
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

VÁNOCE JSOU ZKRÁTKA POHÁDKA 
A tak se i naše třída připravuje na Vánoční besídku. Můžete se těšit na zimní vyprávění o tom, 

že lenost se nevyplácí, že pověrčivost často nikam nevede, ale i o tom, že vlci se k nám vra-
cejí a v zimě mají taky hlad. 

Michalovo předsevzetí: „Chtěl bych začít 
sám chodit, alespoň s chodítkem! Moc rád 
bych se podíval k moři.“ 

VÁNOČNÍ PŘEDSEVZETÍ (ČI PŘÁNÍ?) 

Kudy k panu Mikuláši?  

Malá Máša viděla  

včera večer anděla.   

Jak si nočním nebem letí,  

za ním druhý, za ním třetí.  

 

Ještě dva a je jich pět,  

Máša volá: „Máte slet?“  

Ten poslední ptá se Máši,  

kudy k panu Mikuláši?   

Martinovo předsevzetí: „Chtěl bych, aby 
moje maminka byla stále mladá.“ 

  

Sářino předsevzetí: „Příští Vánoce ne-
chci malovat pokoje ani byt a už vůbec ne 
kuchyň. To mě rozčiluje.“ 

Álino předsevzetí: Mít stále dobrou ná-
ladu! 

Andrejčino předsevzetí: „Maminka by byla 
ráda, kdyby Andrejka o něco málo zhubla.“ 

Lucinčino předsevzetí: „Chtěla bych se po-
dívat na místa, kde jsme s maminkou ještě 
nebyly. Chtěla bych se podívat k moři a za-

plavat si v něm.“ 

Vánoce   

Už to voní ze všech spíží,  

Vánoce se kvapem blíží.  

Těšíme se na Ježíška,   

hladíme si prázdná bříška.  

 

Máma peče, děti zdobí,   

táta koupil nové boby.  

Pak je schoval někde v domě,  

ale já vím, že jsou pro mě.  

Krmelec 

   

Seno už se nese, 

ke krmelci v lese. 

Sbíhají se stopy 

tlapiček i kopyt. 

 

Krmelec je prima věc, 

neví to jen jezevec,  

který prospí celou zimu, 

hlad a sněhy nevadí mu.  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

 Co si přeji k Vánocům? 
Povlečení s koni, kalhoty, mikina, ponožky, svetr  
Pro maminku:  
Krém, tělové mléko, rukavice, kuchařka 
Pro tatínka:  
Pěna a voda po holení, hořká oříšková čokoláda         
Sestra Amálka:  
Stáj pro koně a encyklopedie o koních 
Babi: Řetízek a hodně zdraví 
Děda: Hodinky, předplatit noviny, vitamínky  

SÁRA 

Co si přeji k Vánocům? 
Sukni, knihu o zvířatech, korálky, omalovánky, voňavku 
Pro maminku: album na fotky, šálu, punčochy, rukavice, knihu ke 
čtení 
Pro babičku: křížovky, pero, hrníček a dobrý čaj  
Pro dědu: předplatit noviny 

LUCKA 

 CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 
PSACÍ TABULKA, DIGITÁLNÍ HODINKY, MLUVÍCÍ KNIHA, PONOŽKY, 
KRESLENÍ O HASIČÍCH, RAZÍTKA 
PRO MAMINKU: ŘETÍZEK SE SRDÍČKEM, FÉN A HŘEBEN, MALOVÁNÍ 
NA OBLIČEJ, TĚLOVÉ MLÉKO A KRÉM 
PRO TATÍNKA: TRENKY, POMOŽKY, KLEŠTĚ NA NEHTY, HODINKY, 
MONTÉRKY, KNIHA A BATOH 
BRÁCHA MICHAL: HODINKY, ŘETÍZEK, BATOH A KNIHA NA CESTY 
PEPA: VOŇAVKA, MANIKÚRU  
BABI: HODNĚ A HODNĚ ZDRAVÍ, VLNA A JEHLICE, HRNÍČEK A ČAJ, 
KNÍŽKA, MOBIL A ŘETÍZEK 
DĚDA: PŘEDPLATIT NOVINY, HODINKY  

MARTIN 

Co si Andrejka asi přeje k Vánocům? 
Snad něco sladkého či spíše zdravého k jídlíčku? Puzzle? Gumičky? 
Nebo snad cestu k moři? 
Pro maminku a tatínka: Převelice zdraví a sil do Nového roku 

s horkým šálkem oblíbené kávy nebo snad čaje? 

ANDY 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

 Co si zřejmě či nezřejmě Alička přeje k Vánocům? 
 

Hodinky „užužuž“ – říká Ála, „tričko se smajlíky“ – říká Sára, „klobouček na 
zimu“ – říká Lucie. 
Pro maminku a tatínka: Ve svátečním klidu vypitý horký šálek se svý-
mi blízkými.    

ALICE 

  Co si přeji k Vánocům? 
Tričko, mikinu, kalhoty, voňavku, větší lavici ve škole, novou interaktivní knížku a aby byly bílé Váno-
ce. 
Pro maminku: náušnice, svíčku, tělové mléko, budík  
Pro tatínka: tričko, trenky, ponožky 
Pro dědečka: tričko, trenky a knížku o přírodě 
Bráškovi Petrovi: encyklopedie o letadlech a ornitologickou knihu  
Sestře Terezce: voňavku, mikinu, hrníček 

MICHAL 

Můj nejhezčí Vánoční den - Martin 
 

KDY STROJÍTE VÁNOČNÍ STROMEČEK? 
VEČER PŘED ŠTĚDRÝM DNEM  
CO DĚLÁTE DOMA CELÝ DEN? 
NAVŠTÍVÍME BABIČKU A DĚDU, DÁME SI CUK-
ROVÍ A KÁVU, DORTÍČEK A CHLEBÍČEK. 
PAK JDEME DOMŮ A DÍVÁME SE NA POHÁD-
KY. MOJE OBLÍBENÉ JSOU - S ČERTY NEJSOU 
ŽERTY, ČERTOVA NEVĚSTA A TŘI OŘÍŠKY 
PRO POPELKU. 
K OBĚDU MÁME GULÁŠOVOU POLÉVKU A KE 
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI ŘÍZEK A SALÁT. 
PAK SE MUSÍM JÍT OSPRCHOVAT A PAK TE-

PRVE PŘIJDE JEŽÍŠEK. ZAZVONÍ NA ZVONE-
ČEK A JÁ UTÍKÁM DO OBÝVÁKU A TAM JE 

HODNĚ DÁRKŮ. JÁ ROZDÁVÁM VŠECHNY 
DÁRKY. JE U NÁS VESELO A MÁME SE RÁDI!  

Náš Štědrý den - Lucka 
 

Večer před Štědrým dnem nazdobíme 
s maminkou vánoční stromeček. Na Štědrý den 

býváme doma a díváme se na pohádky, aby nám 
to do večera rychleji uteklo. O Štědrém dni oběd-
váme jenom polévku – vývar a ke sváteční večeři 

máme řízek a bramborový salát. 

Náš Štědrý den - Sára 
Večer před Štědrým dnem strojíme stromeček. 
Celý Štědrý den jsme všichni spolu doma a kou-
káme se na pohádku. 
Nejvíce se těším na Mrazíka. 
Obědváme boršč a ke slavnostní večeři máme 
lososa s bramborovým salátem. Jdeme se ospr-
chovat a čekáme na Ježíška. 

Náš Štědrý den - Michal 
 

Vánoční stromeček zdobíme na Štědrý den. 
Navštívíme také prarodiče. K Štědrovečerní 
večeři míváme polévku a kapra se salátem. 
Díváme se na pohádky a čas pěkně plyne. Na 
Štědrý den se těším k zbláznění.  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

  VÁNOCE—NAČ SE TĚŠÍM? 

 Já se těším taky na dárky, že tam budou auta a 
hlavně dinosauři. Na večeři si dám řízek s kaší. 

Adam 

Když se ráno probudím, tak jdu strojit do obýváku stromeček. 
Navěsím na něj ozdoby, řetěz, světýlka. Potom se dívám 
s tatínkem na pohádky. Maminka zatím chystá nějaké dobrůtky 
v kuchyni. Když už je večer, jdeme se navečeřet. Máme řízky 
s bramborovým salátem. Po večeři se jdeme schovat do poko-
jíčku a čekáme, až zazvoní Ježíšek, a rychle jdu na dárky. Čtu 
jmenovky a rozdávám je. Po dárcích ještě jdeme k babičce. A 
tam mám ještě další dárky. Překvapily mě tam peníze.  

David 

Já se dívám na pohádky. Ozdobíme 
stromeček.  Maminka prostře stůl na 
večeři. Když zazvoní zvoneček, jde-
me si pro dárky.  

Pavlínka 

 Když ráno vstanu, běžím se podívat na strome-
ček, jestli už je nastrojený a jestli na nás Ježíšek 
nezapomněl. Ale vždycky tam je. Rád se dívám na 
pohádky. Také chodím se sestřičkami ven na za-
hradu, kde si hrajeme. Jsem rád, když je venku 
sníh. Taky si ještě hrajeme v pokojíčku. Potom jde-
me mamince pomáhat prostřít stůl. Na večeři mám 
řízek s kaší. Po večeři se jdeme schovat, aby mohl 
Ježíšek přinést dárky. A když uslyšíme zvoneček, 
jdeme se podívat na dárky. Největší radost jsem 
měl z dinosaurů. 

Adam 

 Můj nejhezčí vánoční den byl v Jablonném, kde 
jsme bydleli. Od rána jsme se těšili na Ježíška. 
Zdobili jsme celá rodina stromeček. Pak jsme šli 
za kamarády a jezdili jsme na kole, nebyl sníh. A 
když jsem se vrátil z venku, byl v pokoji strome-
ček a pod ním už byly dárky. To bylo radosti. Po-
tom jsme se šli navečeřet. Měli jsme řízek 
s bramborovou kaší. A konečně jsme šli rozbalo-
vat dárečky. Od Ježíška jsem dostal traktůrek, 
Zuzanka kolo. Tak jsme to šli vyzkoušet na kopec 
a jezdili jsme tam.  

Zdenda 

  MŮJ NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ DEN 

 Těším se, že dostanu malé panenky 
– miminka. 

Pavlínka 

 Těším se na dárky a na řízek s kaší. 
Zdenda 

 Těším se, že budeme v novém bytečku. Tě-
ším se na dárky. Přeju si nová auta. Já budu 
mít řízek s bramborovým salátem. 

David 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Budu chodit včas do školy. Ráno budu včas 
vstávat. Chtěl bych se zlepšit v psaní. Matěj 

 Zdenda B. 

Zdenda R. 

ADAM   

 Davča 

  VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA 

A jaký byl nejkrásnější dárek našich maminek a ta-
tínků? 
ADAMOVA MAMINKA: Když mi bylo 7 let – dostala 
jsem od dědečka malé ořezávátko ve velké krabici.  
ADAMŮV TATÍNEK: Když jsme slavili naše první Váno-
ce s našimi třemi dětmi.  

Leona Šponarová Jiřka Kholová 

MATÝSEK  

Pavlínka 

Hezké Vánoce, maminko a tatínku, ať 
jste zdraví v novém roce. A Terezce, 
aby se splnilo všechno, co si přeje. 

Hezké Vánoce, hodně dárků všem, hodně 
štěstí tatínku a maminko, babičky a dědeč-
kové, sestřičky v novém roce přeje Adam. 

Přeju nám, aby se nám líbilo v opraveném 
domečku. Mám Vás rád… 

Přeju Vám pěkné Vánoce, 
ať máte spoustu dárků a jste 
pořád šťastni všichni doma.  

Hezké Vánoce Vám přeje 
Matýsek. Mám Vás rád…  

Přeju Vám hezké Vánoce, hodně 
dárečků pod stromečkem. 

Milý tatínku, milá babičko, přeju 
Vám hezké Vánoce.  

Přeji všem 
splnění vánočních přání,  

sladké štědrovečerní usínání,  
pohodu po celé svátky  

a nový rok jako z pohádky. 

Radost v srdíčku, teplo na duši, 
úsměv na tváři, lásky po uši.  

Splnění tajných snů 
nekonečně krásných dnů. 

NAŠE NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ 

Chtěl bych se zlepšit ve psaní a nebudu zlobit 
mamku. Adam 

Chtěl bych se stát parkuristou. Chtěl bych se 
zlepšit v českém jazyce. Zdenda R. 

Chtěl bych se zlepšit v matematice. David 

Chci být hodná, nezlobit maminku a tatínka. 
Pavlínka 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

Moje vánoční přání 
Přeju si světýlka  
Kamion na ovládání  
Ferra na ovládání 
Lego traktor na dřevo 
Lego Policie kamion  
 

Moje novoroční předsevzetí 
Každé Vánoce si budu kupovat světýlka. 
A budu hodný ve škole. 
 
Rodiče – Nejlepší dárek pro rodiče 
Pro maminku bych nejraději koupil nějaký par-
fém s její oblíbenou vůní a tátovi bych rád koupil 
světýlka. 
VESELE VÁNOCE   

PŘEJE PETR KONDÁŠ.  

Moje vánoční přání 
K Vánocům bych si přál stavebnici Lego city Sa-
venic. 
 
Moje novoroční předsevzetí 
Budu se více a lépe učit a poslouchat mé rodiče. 
 
Rodiče – Nejlepší dárek pro rodiče 
K Vánocům bych si přál mamince koupit bundu.  

Filip 

Vánoční přání pro tátu 
Pod stromeček bych mu rád dal ponožky, pa-

pouška, sluchátka, ponorku, mobil Nokia, kopec 
srandy a spoustu lásky. 

Moje Vánoční přání 
Xbox, hodně lásky, spoustu srandy s kamarády, 
mnoho dárků a motokolo. 
 
Moje novoroční předsevzetí 
Novoroční přípitek a lenošit. Dyť přece sranda 
musí bejt.  

Autor Petr Pacek. 

Moje vánoční přání  
Bílou mikinu bez zipu z kapucí černou, bílé boty 
a plastový nůž a obrázek a bílou modelínu a čer-
nobílé kalhoty a náramky   
 
Jaké je moje novoroční přání  
Nebudu zlobit paní učitelky kvůli zapomínání 
pomůcek a úkolů. 

Anička  

Moje vánoční přání 
 K Vánocům bych si nejvíce přál vrtulník, tele-
fon a velkou autodráhu. 
 
Moje novoroční předsevzetí 
Budu dělat domácí úkoly a budu co nejvíce po-
máhat mamince a uklízet pokoj a přeju všem ve-
selé Vánoce. 
 
Rodiče – Nejlepší dárek pro maminku 
Mamince bych si přál koupit voňavku, kabát a 
nové boty.  

Mirek 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

     Můj nejkrásnější vánoční den 
Probudil jsem se sám doma s Kevinem. Zeptal 
se mě: „Míro, co tu děláš?“  „Já nevím, co tu 
dělám s tebou Kevine a já taky nevím, co tu 
děláš,“ a pak jsem se probudil. Objevil jsem se 
doma a pak sem viděl pod stromkem dárky, 
které jsem rozbalil. Byl tam vrtulník, kterého 
jsem si moc přál. 

Mirek 

  Bylo, nebylo, Santa se jmenoval Filip a Petr 
Kondáš do něho omylem narazil sáněmi. Jaro-
slav zachraňuje lidi, Míra je chirurg a Anička je 
primářkou chirurgie. Péťa Pacek je ředitel ne-
mocnice a paní učitelka Nesvadbová je primář-
kou na pediatrii. Ostatní učitelky a asistentky vytí-
rají podlahu a učitel Hanák je vrchní bratr. 
Filipa propustili do domácího léčení a jeho ošet-
řující lékař je Míra Vinkler. Ten Filipa - Santu za-
chránil, a tak všichni našli pod stromečkem své 
dárky.  
Sestavil a vyrobil Péťa Pacek. Je to můj příběh, 
který musím poslat do Školního bravíčka. 

Péťa P. 

  Jack a Elza  
Jednoho dne – na Štědrý den jsem se vzbudila a 
viděla jsem Jacka a Elzu. Oni mně taky viděli a 
ptali se, kdo jsem? Pověděla jsem své jméno a 
oni mne naučili kouzlit. Šli jsme si lehnout na trá-
vu a koukali na hvězdy a měli mně rádi. Elza stá-
la, já a Jack jsme se ptali, co se děje? Elza nám 
řekla, že se jí stýská, a my jí na to odpověděli, že 
nám taky. A tak jsem použila nově naučené kouz-
lo a přenesla je do naší rodiny, aby s námi prožili 
Vánoce. 

Anička 

  VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY—STALY SE, ČI NESTALY? 

  Vzbudil jsem se a viděl jsem světýlka a pak 
přišel pes Rickey. Šel jsem si hrát ven s kamará-
dy a pak jsem šel domů najíst se.  Najedl jsem 
se a šel opět ven. Byl jsem venku až do dvou 
hodin. Večer jsme šli sníst společnou večeři. 
Měli jsme řízky a salát najedli jsme se a šli roz-
balit dárky. Našel jsem tam vše, co jsem si přál. 

Petr K. 

  Bylo, nebylo jedno město Králíky. Bylo zasypá-
no sněhem, děti tvořily sněhuláky, válely se ve 
sněhu, zatím co jejich rodiče zdobili vánoční stro-
meček, pekli cukroví.  5.12. přišel sv. Mikuláš 
s andělem a čertem. Sv. Mikuláš dával dětem 
nadílku, když děti řekly nějakou básničku, a čert 
odnášel zlobivé děti do pekla. Blížily se Vánoce a 
celé město kupovalo dárky pod stromeček. Na-
stal Štědrý večer a celá rodina se těšila na dárky, 
ale nejdřív měli večeři, např. kapra, řízek 
s bramborovým salátem, rybí polévku. Když do-
jedli večeři, dodržovali tradice. Jára chtěl vidět 
Ježíška, tak se schoval za velkým gaučem, aby 
Ježíška nevylekal. Mezitím někdo sešel dolů a 
k velkému překvapení to byl Ježíšek. A Ježíšek 
nám povídal, tak se podíváme, jaké mám pro Já-
ru a jeho rodinu dárky. Když je vytahoval 
z velkého červeného pytle, Jára povídá, vy jste 
Ježíšek--! Ten rok dostal Jára vše, co si přál. 

Jára 

  Psal se jednou jeden den, Štědrý den, kdy se 
Filip probudil ve svém pokoji a viděl tam dárek.  
Bylo tam lego, a tak si Filip říkal, co bude dělat?  
Asi zavolám kamarádovi, říkal si Filip. Hej ka-
maráde, nemáš nějaký nápad? Ale jo, můžeme 
jít na fotbal. Oba běhali venku asi hodinu a na-
jednou Filipovi volalo číslo. No a pak zvednul 
telefon. Byla to máma: „Pojď domů.“ „Jdu domů 
mami. Může jít k nám i můj kamarád? „„No jo“ 
odpověděla máma. Později večer někdo klepe 
na dveře. Byla to návštěva. Celá rodina se nám 
sešla dohromady. Byl to krásně strávený vánoč-
ní večer. 

Filip 
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ŠTĚDRÝ VEČER 

Ráno se probudím a obléknu se a půjdu za 
maminkou pomáhat uklidit. Maminka udělá 
oběd a pak se půjdeme projít. Když se vrátí-
me z procházky, tak se půjdu podívat ještě 
ven za kámoškou a dám jí dárek. Povídáme 
si spolu a  jsem u ní až do večera. Potom mi 
zavolá mamka, že mám už jít domů. Když 
tam přijdu, převléknu se na večer a pak zdo-
bíme stromeček a mamka udělá večeři. Po-
tom, když je vše připravené, půjdeme do obý-
váku a já rozdávám dárky. Když už jsou 
všechny dárky rozbalené, koukáme všichni 
společně na pohádky a potom jedeme ještě 
do kostela na půlnoční mši do Heřmanic. 
Mám to tam moc ráda, líbí se mi, že se tam 
zpívají koledy a všichni jsou na sebe hodní. 
To jsou moje krásné a opravdové Vánoce. 

Nika 

 Vánoční trpaslík 
Každý rok o Vánocích k nám chodí vánoční 
trpaslík, kterého si přeju moc vidět na vlastní 
oči, ale ještě nikdy jsem ho neviděl. Proto 
jsem se na něj letos připravil a noc před Štěd-
rým dnem jsem mu na stůl ke stromečku při-
pravil mléko a sušenky, aby měl na cestu i k 
ostatním rodinám hodně síly. Vše jsem při-
pravil a já se schoval za gauč a celou noc na 
něj číhal. Ale ukázalo se, že marně, usnul 
jsem a ani tento rok jsem se ho nedočkal. 
Když jsem se ráno vzbudil, byly sušenky i 
mléko pryč, ale zato jsem pod stromečkem 
objevil spoustu dárků. Zavolal jsem bráchu a 
rodiče, aby se na to přišli také podívat. V tu 
chvíli zazvonil zvoneček a na stole se objevilo 
jablíčko pro každého z nás. My jsme si to své 
rozkrojili, abychom zjistili, jak se nám povede 
v příštím roce. Potom jsme šli pro dárky, a to 
od nejmenšího po největšího. Rozbalili jsme 
si dárky, zazívali si koledy a i když jsem tr-
paslíka zase neviděl, byly to ty nejkrásnější 
kouzelné Vánoce ze všech. 

Milan 

 Můj vánoční skřítek  
Byl Štědrý večer  a probudil se vánoční skřítek Gum-
ka. Když se vzbudil, tak se šel kouknout do kuchyně, 
měl totiž veliký hlad. Byl rád, že je v naší rodině, pro-
tože všude v kuchyni bylo cukroví. Hned, když uviděl 
všechny ty dobroty, šel jíst a vůbec nehlídal, jestli ho 
někdo vidí nebo ne, prostě jen jedl.  Ale v tu chvíli do 
kuchyně přišla Helča. Ze začátku se ho lekla, ale ne-
křičela. Místo toho se ho zeptala, co tu dělá? Oba si 
sedli a u hrníčku kakaa a cukroví a si začali povídat. 
Skřídek Gumka jí řekl, že se každé Vánoce probudí 
v jiné rodině a v poslední rodině pomohl dětem ozdo-
bit stromeček. A  tyto Vánoce bude pomáhat mně, ale 
nikdo jiný o něm nesmí vědět. Můj problém byl, že 
jsem nevěděla, co dát mamce. Tak jsme přemýšleli, 
až jsme to vykoumali. Uděláme přání, vykřikl skřítek. 
To přání bude o tom, jak jí máš ráda a od srdíčka ´
(Milá maminko, přeji ti vše nejlepší k Vánocům—
lásku, štěstí a hlavně zdraví. Mám tě moc ráda jsme 
rádi, že jsi tu pro nás a nedokážeme si představit Vá-
noce bez tebe. Jsi nejlepší na světě)´ Skřítek byl veli-
ce šťastný, že mi pomohl, a pak se rozloučil a zmizel. 
Mamka, když si to přečetla, byla moc šťastná a řekla, 
že to byl nejlepší dárek, co dostala. 

Hela 

Kouzelný dědeček 
 
Na Štědrý den jsem šla do obchodu koupit rohlíky a 
když už jsem šla zpátky domů, tak uklouzla jsem na 
ledě a spadla na zem s těmi rohlíky. Tak se mi rozhá-
zely na zem a já byla moc smutná. Vtom se najednou 
někdo objevil, byl to kouzelnej dědeček. Pomohl mi 
zvednout se ze země a poradil mi, ať si dávám větší 
pozor. Moc jsem mu poděkovala a popřála mu hezké 
Vánoce. On se na mě usmál a řekl mi, že mi za to splní 
jedno vánoční přání, které si musím přát dnes na Štěd-
rý den přesně v jednu hodinu po obědě. Než jsem se 
stačila vzpamatovat, dědeček zmizel, a tak jsem šla 
domů za mamkou. O všem, co se mi stalo, jsem jí řekla 
a poprosila jsem ji, aby mi pomohla přemýšlet nad tím, 
co bych si měla přát. Nakonec jsme se obě shodly, že 
největším naším přáním je být s rodinou na Vánoce 
pospolu u jednoho stolu. Díky kouzelnému  dědečkovi 
jsme celá rodina zažila ty nejkrásnější Vánoce. 

Mirka 
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Vánoční příběh  
Každý rok, den před Vánocemi, zdobíme celá 
rodina stromeček a u toho posloucháme koled. 
24.12. děláme bramborový salát a řízky, proto-
že u nás skoro nikomu nechutná kapr. Ještě 
odpoledne se rozhodnu jít sáňkovat. A před 
panelákem jsem našel divnou černou díru, která 
mě vtáhla do sebe a já se objevil v New Yorku. 
Nevěděl jsem, co se to děje, a tak jsem se šel 
porozhlédnout, abych zjistil, jak se dostanu do-
mů. Když jsem tak chodil ulicemi New Yorku, 
uviděl jsem se v odrazu ve skle a viděl jsem, že 
je ze mě Kevin. Proto jsem se šel podívat 
k sobě domů (ke Kevinovi). Porozhlédl jsem se 
tam, ale nikdo tam nebyl, a mně došlo, že se to 
odehrávalo  přesně podle toho filmu (1. díl Sám 
doma). Došlo mi, že musím udělat přesně to, co 
Kevin, a tak jsem nastražil pasti, nařízl jsem 
před dveřmi  podlahu, dal jsem na zem šňůru, 
aby zloději zakopli, a tak dále. Když se ti zloději 
pokoušeli dostat do domu, jeden z nich se pro-
padl a ten druhý utíkal za mnou, ale já měl na-
straženou past a přetáhla ho plechovka po hla-
vě a pak si na něj sedl pavouk. Nakonec je mo-
je poslední past omráčila a já zavolal policii a po 
hodině přijeli moje rodiče (Kevinovi rodiče). V tu 
chvíli jsem se zase přeměnil v Šimona a objevil 
se v našem světě, kde jsem byl sáňkovat. Byl 
jsem rád, že jsem doma, a proto jsem spěchal 
hned domů na Štědrovečerní večeři. Před spa-
ním jsem si říkal, že to bylo velké dobrodružství, 
ale že jsem raději doma se svojí rodinou tady u 
nás. 

Šimon 

Vánoce v Bradavicích 

Přesně 24.12. jsem se ocitl v Bradavicích. Na stolech bylo cukro-

ví a duchové pěli koledy. Všude voněla vánoční nálada, všichni 

byli spokojení, jen profesor Snape byl naštvaný. Neměl rád Vá-

noce kvůli stromku, cukroví a nejvíc nesnášel koledy. Když du-

chové pěli píseň Kouzlo Vánoc, profesor Snape přišel a roztrhal 

všechny noty a začal po nich zlostně dupat. Duchové byli v šoku, 

a tlustá dáma zpívala strašné koledy. Duchové ji vypískali. Když 

se profesor Snape procházel po chodbě, potkal mě a zlostně se 

na mě podíval a řekl: „Neslav Vánoce, je to zbytečný svátek.“ 

Snape si šel lehnout do své komnaty a usnul. Najednou se pro-

budil a před ním stál čaroděj a vypadal jako Brumbál a tvrdil, že 

je duch Vánoc. Ukázal mu přítomnost: Jak nesnášel koledy a jak 

nesnášel Vánoce. To mu bylo jedno a řekl, že ho to nemrzí. Uká-

zal mu minulost: Jak ho jeho otec bil a nutil ho, aby nesnášel 

Vánoce. To ho mrzelo, že zanevřel na Vánoce kvůli dětství. A 

ukázal mu budoucnost: Že Bradavice budou trpět kvůli Volde-

mordovi, protože chce Vánoce ukrást.  To ho velice mrzelo, že 

Vánoce budou zničené. Snape se rozhodl Vánoce zachránit a 

porazit Voldemorta. Smrtijedi se začali snášet na Bradavický 

hrad a kradli všem šťastné vzpomínky. Já jsem se bohužel utkal 

s Voldemordem, když Snape umřel na strašné kouzlo Cruciatus. 

Snape se svíjel v bolestech a bolestem černé magie podlehl. Já 

jsem se utkal s Voldemordem o Bradavický hrad. Voldemorda 

jsem porazil kouzlem Avada Kedavra, a Vánoce byly zachráně-

ny. A Snape by byl rád, že se podílel na záchraně Vánoc. A po-

chopil by, že jsou to důležité svátky lásky, štěstí a pohody.  

                                                                Dominik 

            Šťastný Štědrý večer 
Když byla zima a listí padalo daleko od stromu, žil jeden medví-
dek jménem Honza a měl rád Vánoce a různé výborné dobroty, 
např. namazaný med s cukrovím, borůvky a třeba ořechy. Den, 
kdy pomalu přicházejí Vánoce. Když Honza šel ke škole se učit 
a vzdělávat, si povídali, co komu přejí pod stromeček. Honza si 
uvědomil, že všichni si povídali o svých bratrech a sestrách, že 
jim přáli hodně dárků a štěstí. Honza si přál jenom jeden dárek 
k Vánocům - mít svoji sestru. Pák když zazvonilo a skončila ško-
la, Honza šel rychle domů napsat Ježíškovi dopis. Milý Ježíšku, 
k Vánocům si přeju strašně a strašně moc rád si přeju mít svoji 
vlastní sestru k rodině. Když uběhlo 7 dní a byl Štědrý den, Hon-
za seděl se svojí rodinou u stolu a večeřeli výborného kapra. 
Taťka mu řekl, že když si na to přání pořád myslíš, tak se určitě 
splní. Když povečeřeli, šli se kouknout na dárky pod stromeč-
kem. Rozbalili všechny, ale Honza nenašel svoji sestru. Ale za 
stromečkem byl schovaný jeden velký dárek. Z něho šlo slyšet 
dívčí hlas: Ahoj bráško, tak ses konečně dočkal!  Honza se všu-
de možně díval,  odkud ten hlas vyšel, když se pak koukl za 
stromek. Z dárku vylezla jeho sestra Pavlinka. Honza se 
s radostí objal se sestrou a rodinou a běžel k oknu a říkal: Děkuji 
ti Ježíšku, moc ti děkuju za sestřičku. Pak si rozbalovali poslední 
dárky a hráli si s dárky, taťka říkal, že o Vánocích nesmí nikdo 
zůstat sám.                                                 

Jára 

            Vánoční příběh 
Bylo před Vánoční náladou, když jsem ve 
městě potkal dva super hrdiny (Berušku a 
Černého kocoura). Bohužel však nebyli sami, 
ale objevil se i motýlí muž, který obracel lidi ke 
zlu. Se svými spojenci chtěl ke zlu obrátit ce-
lou planetu, a protože byl týden před Vánoce-
mi, chtěl na svou stranu dostat i Santu. To se 
mu ale nepodařilo, protože Santa má rozdávat 
radost a ne zlo. Proto se Motýlí muž připojil 
k dalšímu a silnějšímu zlu, a to k Paví ženě. 
Já s Beruškou a Černým kocourem jsme se 
rozhodli proti těmto zlým silám postavit a za-
chránit celou planetu a prožít ty nejkrásnější 
Vánoce, tak jako každý rok. Beruška ovládala 
kouzelnou moc dobra, Kocour zase ničivou 
schopnost a já jsem od nich na tento boj zís-
kal dračí schopnost, která ovládala veškeré 
živly. Díky těmto schopnostem se nám podaři-
lo padouchy porazit a zachránit Santu, který 
byl v jejich zajetí.  Nakonec jsme mu pomohli 
rozvozit dárky k dětem včas a on nás za to 
pozval k sobě domů na štědrovečerní večeři. 
Tento rok jsem díky tomuto velkému dobro-
družství zažil ty nejkrásnější Vánoce. 

Karel 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Moje vánoční přání 
Přeji si, aby byla rodina pohromadě, protože když 
je ta rodina spolu, tak je krásná vánoční atmosféra, 
a to je nádherné. Taky si přeju, aby byla rodina u 
vánočního stolu spolu u štědrovečerní večeře. 
Moje novoroční předsevzetí  
Chci, aby táta neměl cukrovku a nebral prášky. 

Milan 

Moje vánoční přání:  
K Vánocům si přeju gamepad, na mobil emoji, 
powerbanku, a aby na Vánoce sněžilo.  
Moje novoroční předsevzetí: 
Moje novoroční předsevzetí je zhubnout. 

Šimon 

 Moje vánoční přání: 
Je aby byla moje mamka zdravá a milá, aby-
chom mohli být na Vánoce pospolu. Chci, aby 
Ježíšek donesl DOBBLE. 
Moje novoroční předsevzetí: 
Přeju si zhubnout a na nový rok si přeju, aby byl 
sníh. 

Mirka 

Vánoční přání: 
Přeji si, aby byli všichni spolu, aby nebyl hlad ani 
smutek a aby všichni měli na Vánoce s kým je trá-
vit. Pod stromečkem bych chtěl mít třeba nějakou 
mikinu od Compton, nebo nějakou kšiltovku od 
New Era střihem 59Fifty. 
Moje novoroční předsevzetí:  
Chci si najít přítelkyni! 

Dominik 

Mým vánočním přáním je, aby byly Váno-
ce na sněhu, abych si mohla hrát s rodinou se sně-
hem a stavět sněhuláky a jezdit na saních. Taky, 
abychom se sešli u večeře v plném počtu a aby 
nikdo nechyběl. A pod stromeček bych si přála mít 
jen jednu věc, a to černobílého psa.   

 Moje předsevzetí do roku 2020 je zhub-
nout a víc trávit čas s rodinou.  

Helena 

Moje vánoční přání 
Chci, aby moje rodina byla zdravá, a abychom 
se měli rádi. Taky aby se mé rodině nestalo nic 
škaredého.  Přeju si  k Vánocům  nějaké  malo-
vání a oblečení. 
Moje novoroční předsevzetí 
Abychom měli lásku, mír, štěstí a zdraví, a aby-
chom se  měli rádi. 

Nika 

Moje vánoční přání: 
Já si přeju k Vánocům věci na sebe a tablet. 
Přeju si taky, i když vím, že se to nestane, aby 
se vrátily obě dvě babičky.  
Moje novoroční předsevzetí: 
Aby byl mír a láska a aby byla rodina pohroma-
dě. 

 Kája 

Moje vánoční přání: hra Karak a hodně veselé 
Vánoce pro moji rodinu. 
pro rodiče: lepší nářadí pro taťku, pro mamku je-
nom nový šicí stroj a pro svoji sestru - Andrejce 
dám nějakou hračku. 
Moje novoroční předsevzetí: 
Přístí rok aby byly hodně vesele Vánoce a šťastny 
rok! A pro svoje rodiče přejí hodně zdraví a štěstí a 
hodně lásky. 

Jára 

Nejhezčí dárky v naší rodině 
 
Moje mamka dostala za nejlepší dárek k Vánocům 
rýžovar. Můj taťka dostal k Vánocům noční daleko-
hled. Moje sestra dostala legračního mluvícího a tan-
čícího papouška, který se mi taky libí. Radost mi 
udělal nový mobil a deskové hry. Moje babička do-
stala k Vánocům elektrické kolo, které má již dlouho 
a je radost na něm jezdit. Můj děda dostal elektrické 
polohovací křeslo, na kterém rád odpočívá. 

Jára 
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JAK SE SLAVÍ PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU VE SVĚTĚ? 

USA: Ve Spojených státech jsou v oblibě soutěže 
a zábavné chvíle, které zahrnují sledování mistrov-
ských fotbalových zápasů na stadionech. Ulice jsou 
přeplněné mladými i staršími lidmi oblečenými do 
různých módních výstřelků, aby mohli přivítat nový 
rok s velkou radostí. Na náměstí Times Square 
v New Yorku se koná hned několik akcí, které pořádá 
televizní celebrita Dick Clark. Ulice jsou zdobené lu-
cernami, světly a barevnými papíry. V Americe se 
můžete bavit na tanečních večírcích, všichni se neu-
stále líbají a vyjadřují své pozdravy nového roku. 
Tato tradice vznikla z maskované koule, která sym-
bolizuje zlé duchy. Říká se, že když ji člověk políbí, 
odvádí pryč zlého ducha a může začít nový a čistý 
začátek. 

RAKOUSKO: Rakušané nacházejí štěstí v darování 
různých talismanů ve tvaru prasat. Zajímavou tradicí 
je podávání mátové zmrzliny a lití olova. 

ČÍNA: Číňané mají jedinečný způsob, jak oslavit 
Nový rok. Všechny přední dveře domu mají červené, 
což symbolizuje štěstí a lásku. Doma schovají veškeré 
nože po celý den, takže se nikdo neřízne a nemůže 
přerušit celé rodině štěstí pro příští rok. 

DÁNSKO: V Dánsku mají obyvatelé před dveř-
mi hromadu pokrmů a vše rozbité. Je to proto, 
že staré pokrmy lidé je obvykle hodí na dveře 
přátel během nového roku. To symbolizuje 
přátelství a bratrství. Místní doopravdy věří 
tomu, že čím více jídla na dveřích, tím více 
přátel. 

ANGLIE: Anglický zvyk je plný pohostin-
nosti a tepla. Lidé se domnívají, že první host 
roku jim přinese štěstí. Měl by to být muž, 
vstoupit přes přední dveře a mít sebou nějaký 
tradiční dar, jako je bochník chleba, pití pro 
hlavu rodiny, uhlí, aby zapálil oheň. Nic jiného 
není povoleno. Naopak přijetí blondýnky nebo 
ženy s rudými vlasy má přinášet v dalším roce 
smůlu. 

MEXIKO: Mexiku nosí různě barevné prádlo 
v předvečer Nového roku. Lidé, hledající štěstí, jsou 
vidět se žlutou barvou prádla a ti, kdo chtějí najít lásku, 
vyjdou s červeným prádlem.  

EKVÁDOR: Ekvádor má zvláštní tradici 
oslav. Lidé se loučí s minulým rokem tak, že 
pálí portréty a fotografie, které jim připomínají 
něco bolestivého a nesplnitelného 
z předchozího roku. Spálením obrázků se oby-
vatelé zbaví minulosti a mohou hladce postou-
pit do budoucnosti. 

CHILE: Může se to zdát strašidelné a tajemné, ale lidé 
v Chile chodí při oslavách na hřbitov. Na hřbitov se vydávají 
po 23 hodině před Novým rokem, aby mohli další rok uvítat 
i se členy rodiny, kteří s nimi už nejsou. Tato podivná zvyk-
lost prý začala až v roce 1995.  

BELGIE: Lidé věří ve velké rodinné party, kde 
se všichni políbí a vymění si pozdravy štěstí. Nechy-
bí ani tradiční přípitek. Děti obvykle píší dárkové 
novoroční pozdravy starším lidem. 

JIŽNÍ AMERIKA: Lidé vytvářejí falešné osoby nebo 
figuríny a ty dávají mimo svůj domov. Tato strašidelná 
postava je nacpaná různý papíry a hořlavými věcmi. 
Figurína je oblečená jako člověk a věří se, že symbolizu-
je minulý rok. O půlnoci všichni starší z rodiny zapálí 
figuríny, které znázorňují obrod nového roku ze starého. 

JAPONSKO: Nový rok je v Japonsku jednou 
z nejdůležitějších příležitostí k oslavám,  zů-
stávají zavřené všechny kanceláře, instituce, 
továrny a obchody. Mezi nejznámější tradice 
patří Otoshidama a Mochi. Otoshidama je sta-
rá novoroční tradice Japonska, kdy se dávají 
dětem peníze. Jejich výše závisí na věku dětí. 
Mochi je tradice, kdy lidé připravují rýžové 
koláče na japonský Nový rok. Mají sloužit pře-
devším jako dekorace. 
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VÁNOČNÍ REKORDY A KURIOZITY... 

  Nadáváte při pečení vánočky? Není těsto dosta-
tečně vláčné, kypré, voňavé nebo křehké? Před-
stavte si, kdybyste dostali zakázku na vyrobení nej-
větší vánočky na světě, která by měla vážit 
neuvěřitelných 2502,4 kg. Takovou vánočku upekli 
v roce 2000 v Kanadě a na délku měřila neuvěřitel-
ných 21,95 metrů. A jak tato rekordní vánočka do-
padla? Pochutnalo si na ní 3500 dobrovolníků. 

  5. prosince roku 2009 se  nejvyšším vánočním 
stromem světa stal vánoční stromeček v Mexiku, 
který měřil neuvěřitelných 110 metrů a byl rovněž 
zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Tento ob-
rovský strom zdobilo dohromady více než 200 lidí, 
kteří na bezchybné dekoraci stromečku pracovali 
téměř měsíc. Strom ve výsledné podobě zdobilo 
1 200 000 žárovek, které spojovalo více než 80 
kilometrů kabelů. 

 Nejmenší plyšový medvídek, který by ale 
dětem asi příliš velkou radost neudělal. 

Měří totiž pouze 30 milimetrů, ale má plně po-
hyblivé končetiny a hlavu. Autorkou tohoto 
medvídka je paní Jitka Říhová, která pro něj 
dokáže uplést také miniaturní čepičky, šály a 
svetříky. Místo klasických pletacích jehlic pou-
žívá „specifické jehlice“ vyrobené ze sirek. 

Nejdéle uchovaný vá-
noční stromeček vlast-
nili manželé Čechovi ze 
Zlína. Jejich borovička si 
dokázala jehličí uchovat 
od 24. prosince 1998 až 
do 24. prosince 1999. Jeh-
ličí sice uschlo, ale nikdy 
neopadlo. 

   Vůbec první vánoční stromeček v České republice, se 
rozsvítil v roce 1812 v pražské vile ředitele Stavovského di-
vadla pana Jana K. Liebicha. Až po 30 letech se začaly stro-
mečky prodávat volně, lidé je v té době nazývali Kristovy 
strůmky. Vánoční stromeček si mohly ze začátku této tradice 
dovolit pouze zámožnější rodiny. Tradice strojení stromečků 
k nám dorazila z Německa. Prvními stromky byly jedle. 

10 nejobávanějších vánočních 
návštěv 

tchýně (vždy zůstanou až moc 
dlouho) 

tetičky (dům se pro ně stane ho-
telem) 

bratři (mají hloupé poznámky a 
nikdy s ničím nepomohou) 

tchánové (přicházejí neupravení) 

sestry (vždy koupí hrozný dárek) 

babičky (kritizují večeři) 

matky (kritizují nepořádek) 

strýčkové (jsou příliš hluční) 

dědové a nevlastní rodiče (vždy 
vypijí příliš alkoholu) 

synovci, neteře, děti (vždy po 
sobě nechají nepořádek) 

    Světové prvenství máme také díky 
panu Jaroslavu Vejvarovi, který vyro-
bil největší vánoční ozdobu ze slámy. 
Z 1800 metrů slámy upletl ozdobu 
velkou přes 2 metry. Naopak minia-
turní slaměnou ozdobu umí vyrobit 
Robert Zauer, který plete vrkoče o 
délce 16mm a šířce 6mm. 

 Zřejmě nejdelší radost ze zlatavých světýlek měli 
zaměstnanci Dílny Ostrava, kteří vytvořili 250cm dlou-
hou prskavku s průměrem 1,4 cm. Tato prskavka 
vydržela prskat téměř 18 minut! 

  Nejmenší ručně zabalený dáreček vytvořila paní 
Radka Křivánková. Australský opál měřil neuvěřitelný 
1×1 milimetr a při jeho balení se autorka asi pořádně 
nadřela. Svépomocí totiž vyrobila také dárkovou krabič-
ku o rozměrech 4x3x1 mm, kterou zabalila do hedváb-
ného papíru a obvázala ji několika ozdobnými stužkami. 

http://www.tipvanoce.cz/rubrika/vanocni-ozdoby/

