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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

PROSINEC 2022  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
držíte v rukou poslední číslo našeho ča-
sopisu roku 2022. Ústředním tématem je 
ÚSMĚV, který každého potěší a s Vánoci 
je úzce spojený. Úsměv se objevil v příbě-
zích, dotaznících, anketách. Věříme, že 
po přečtení budete mít úsměv na rtu i vy. 
 
Přejeme všem, aby prožili ty pravé 
kouzelné Vánoce plné šťastných chvil 
a splněných přání, v novém roce pevné 
zdraví, mnoho radostných dní a příjem-
ně strávené chvilky u čtení našeho 
„Bravíčka“.  

ÚSMĚV  nestojí nic a vynáší mnoho, obohacuje toho, kdo ho přijímá, 
aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje. 

Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá. 
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo není tak chudý, 

aby ho nemohl darovat. 
ÚSMĚV vytváří v domově štěstí, ve starostech je oporou. 

V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu, v zármutku je útěchou a pro každou bolest přiro-
zeným lékem. 

Je dobře, že si ho nelze koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. 
A kdybys potkal někoho, kdo by neměl pro tebe ÚSMĚV, ačkoliv na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho 

svým úsměvem, protože nikdo nepotřebuje ÚSMĚV tak, jako ten, kdo ho nemá pro druhé... 



Vždy v úterý 

Klub deskových her 

 
 
 

13. 1. 

Návštěva knihovny  

Za zvířátky do lesa s myslivci 

31. 1. 

Pololetní vysvědčení 

 

 

 

3. 2.  

Pololetní prázdniny 

14. 2.  

Návštěva knihovny 

14. 2. 

Valentýnská pošta 

6. 3.—10. 3.  

Jarní prázdniny 

 

Vypracování grantové žádosti 

na ekologii, prevenci, zdravý 

životní styl 

 
K 31. 1. 2023 končí projekt  Šablony 

III—Učíme se nově (OPVVV). 

Od 1. 2. realizujeme nový projekt 

Inovativní výuka v ZŠ speciální Krá-

líky (OP JAK—Šablony) 
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KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

LEDEN 

SUŠÍME  

POMERANČOVOU,  

CITRÓNOVOU KŮRU.  
 

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

ÚNOR 

VĚNUJ MOBIL PRO REMOBIL  
 

DO 27. 1. 2023 NOSTE DO ŠKOLY STARÉ, VYSLOUŽILÉ 
MOBILY—ODEVZDEJTE SVÝM TŘÍDNÍM UČITELŮM. 
 

PROČ? 
 VYROBÍ SE Z NICH NOVÉ MOBILY 
 ŠKOLA SE ZAPOJÍ DO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 

(RECYKLOHRANÍ) 
 2 NEJLEPŠÍ ŠKOLY V POČTU NASBÍRANÝCH 

MOBILŮ NA ŽÁKA ČEKÁ ODMĚNA V PODOBĚ 
VÝLETU! 

 

!!!JDEME DO TOHO!!! 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

ANKETY 

ZÁŘÍ  
Co jsi dělal(a) o prázdninách? 

 
Byl(a) jsem u babičky // 
Chodil(a) jsem na dětské hřiště // 
Chodil jsem na procházky k rybníku / 
Chodil jsem na houby // 
Chodil jsem do lesa / 
Uklízel jsem domácnost / 
Jel jsem na návštěvu vlakem / 
Pomáhal jsem tátovi / 
Jezdil jsem na kole / 
Jezdil jsem na motorce /  
Chodil jsem na ryby / 
Sekal jsem trávu / 
Šel jsem na rozhlednu / 
Chodil jsem na procházky / 
Chodil jsem jezdit do skateparku / 
Chodil jsem nakupovat / 
Byl jsem na táboře / 
Byl jsem v akvaparku / 

ŘÍJEN  
Máš ve škole nějakého kamaráda? 

 
Kamil ///// 
Martin S. // 
Matěj / 
Adam / 
Filip // 
Šimon /// 
Petr P. // 
Mirek //// 
Zdenda / 
Petr K. /// 
Anička // 
Jára /// 
Martin N. / 

LISTOPAD  
Máš nějaký nápad, co bychom 
mohli v naší škole uspořádat? 

 
Ozdobit celou školu na Vánoce 

světýlky / 
Uspořádat turnaj (piškvorky, stolní 

fotbálek, člověče nezlob se, ská-
kání v pytli) //// 

Udělat diskotéku / 
Jet do planetária / 
Jít na Králický Sněžník / 
Jít na rozhlednu Stezka v oblacích / 
Jít do kina na nějaký film / 
Navštívit muzeum / 
Podívat se do Základní umělecké ško-

ly v Králíkách / 
Udělat ve škole kroužek malování / 
Lyžování / 
Bruslení / 
Chodit na výlety / 

PROSINEC  
Co pro tebe znamenají Vánoce? 

 
Radost a láska ////// 
Všichni jsou šťastní /// 
Sejde se celá rodina // 
Veselost, že se narodil Ježíšek ////// 
Je zima, sníh a mráz ///// 
Kupují se a nadělují dárky ///// 
Peče se cukroví // 
Pečou se a zdobí perníčky /// 
Dělají se chlebíčky / 
Smaží se kapr / 
Připravuje se bramborový salát / 
Slavíme svátek // 
Zdobí se stromeček //// 
Zdobí se světýlky dům / 
Můžeme chodit bobovat, sáňkovat // 
Ve škole se dělá vánoční besídka / 

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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S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP 

Ve školní družině se připravujeme na vánoční čas. Každý týden zapalujeme (rozsvěcíme) svíčku na ad-
ventním věnci a vyprávíme si. Proběhla čertovská besídka, kde jsme soutěžili, tancovali. Celý rok jsme 
asi vůbec nezlobili, protože jsme v pekle našli spoustu hraček do školní družiny. 

Ptá se učitelka Pepíčka: „Který 
pták je nejchytřejší?“ „Vlaštovka“ 
„Proč zrovna vlaštovka?“ „Protože 
v září, na začátku školního roku, 
odlétá.“ 

Tati je pravda, že mrkvička je zdravá 
na oči?“ Ptá se malý Honzík. „Jistě 
Honzíku, už jsi snad viděl králíka s 
brýlemi?“ 

Maminka se ptá staršího syna: Proč 
nechceš bráškovi půjčit sáňky? Syn 
odpoví: Já mu je půjčuju. On je má 
do kopce a já z kopce.  

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil 
jsem babičku zlozvyku, už si nekouše nehty!“ „To 
jsi hodný kluk, a jak se ti to povedlo?“ „Zakopal 
jsem jí zuby na zahradě!“  

Babička říká vnučce: „Když kašleš, 
dávej si ruku před pusu.“ 
„Neboj babi, mě zuby nevypadnou.“ 

Syn se ptá tatínka: „Tati, kdy si Indiáni malují 
obličeje?“  
„Když se chystají do boje.“  
„Tak si dej pozor na mámu stojí před zrcadlem 
a maluje se!“ 

Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro vánoční 
stromek. Dvě hodiny se trmácí a stále nic ne-
mají, až už jedna rezignovaně pronese: „Další 
příští bereme, i když nebude mít ozdoby!“  
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ÚSMĚV A RADOST VE TŘÍDĚ Mgr. Martiny Lenhartové 
My holčičky se umíme krásně usmívat. Nejvíce, když si můžeme hrát s oblíbenými hračkami! 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY  LENHARTOVÉ 

Ještě tu máme pro vás obrázky s oblíbenými postavič-
kami. Když si můžeme kreslit, tak jsme moc spokoje-
né! 
 
Márinka moc ráda maluje kreslenou postavičku 

Hello Kitty. 

Lianka namalovala usměvavé smajlíky. 

Barunka nejraději vybarvuje obrázky s Krtečkem. 

A protože se blíží Vánoce, tak Vám všem přejeme, 
aby ty letošní byly pro Vás ty nejkrásnější! Určitě 

bude plno radosti! 
Mari, Lianka, Barunka, paní učitelka Martina a paní 

asistentka Gábina 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY  LÁTALOVÉ 

Úsměv 
Úsměv nikdy nevyjde z módy a hodí se k jakémukoliv outfitu. Sluší úplně všem. Vůbec nezáleží, jaký 
máte tvar obličeje nebo barvu očí. Je zadarmo! A to není všechno. Od úsměvu je již krůček ke smíchu a 
smích je velmi zdravý pro tělo i pro duši. Podtrženo sečteno, úsměv je ten nejlepší módní doplněk! 

Od koho mě potěší úsměv? Proč? 
Sára – potěší mě úsměv od maminky, když donesu pěknou 
známku. 
Martin – potěší mě úsměv od paní učitelky, když dobře 
odpovím při hodině. 
Zdenda – potěší mě úsměv od Evičky, když mě pochválí. 
Míša – směju se pořád, když nám Martínek vypráví své 
smyšlené příběhy. 
Lucka – mám ráda, když se lidé okolo mě smějí. 

Jak rozesmát rodiče – recept  
Ingredience: Dobrá nálada, chuť se smát, pohoda 
Postup: Vezmu dobrou náladu, kterou začnu aplikovat ve 
velkých dávkách, někdy přidám i pohyb (tanec), někdy ši-

mrání, lechtání na nohách. Můžu i zazpívat a to už rodiče 

své emoce neovládnou a začnou se smát. Panuje dobrá ná-
lada a smíchu je všude plno. 

Od koho mě těší úsměv? 
Od rodičů, když jsem hodný, když dostanu dobrou znám-
ku.  
Od kamarádů, když si hrajeme. 

V čem nám úsměv pomáhá? 
Úsměv pomáhá prolomit ledy, je proje-

vem přátelství. Pomáhá dorozumět se, i 
když neznáte jazyk, je nepostradatelným 

komunikačním prostředkem. 

Co pro nás znamená smích? 
Rozhodně dobrou náladu. Při smíchu si 

procvičíme břišní svaly a získáváme sym-
patie ostatních. Díky smíchu se nám lépe 

chodí do školy, máme radost, když se na 

sebe vzájemně usmíváme. Den je hned 
veselejší. 

Na koho se rádi usmíváte? 
Usmíváme se často a na kohokoliv, proto-

že smích prodlužuje život. Usmíváme se, 

když dostaneme pěknou známku, když je 
dobrá atmosféra ve třídě, když jsme všich-

ni na sebe hodní. 

Věděli jste, že i zvířata se smějí?  
Jak to vypadá, když se směje: 
Pes – vrtí ocáskem  
Krysy – vydávají vysokofrekvenční cvrlikání 
Nosorožci – hýbou ušima 
Gorila a šimpanz – se usmívat opravdu dovedou 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LÁTALOVÉ 

Pár zajímavostí 
My dospělí se smějeme zhruba patnáctkrát denně, větší smíšci až stokrát. Děti se řehtají nesrovnatelně 
častěji. Kupříkladu ve věku šesti let v průměru třistakrát za den! 
Ve společnosti se smějeme až třicetkrát častěji než o samotě. Podle expertů na humor je dokonce pří-
tomnost lidí důležitější než samotný vtip. 
 

Světový den úsměvu – v roce 1963 dostal americký výtvarník Harvey Ball za úkol vytvořit něco, 

co pomůže povzbudit morálku zaměstnanců jedné firmy. A nakreslil – prvního smajlíka! Jeho společ-

nost Smile Corporation pak vyhlásila 5. říjen Mezinárodním dnem úsměvu. Harvey Ball nikdy nežádal 

o ochrannou známku pro ikonický obrázek smajlíka a za své úsilí vydělal pouze 45 dolarů.  

Přejeme všem krásné a radostné Vánoce plné smíchu. Usmívejme se na sebe, protože 

úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.   

Kubík se ptá celý nadšený pod vánočním stromeč-

kem svých rodičů: „Tohle všechno mi přinesl Ježí-
šek?“ „Ano Kubíčku.“ Na to si dá Kubík ruce v bok 

a načuřeně se zeptá: „A co jste mi teda koupili vy?“  

Muž se ptá své manželky, co by si přála k Vánocům? 

Ta mu odvětí: "Nevím." Uběhne pár dní a oba sedí 
pod štědrovečerním stromkem a rozbalují dárečky. 

Žena se pustí do vybalování, když tu na ní z lesklého 

papíru vypadne špinavý, rezavý, kus plechu. -"Co je 

to?" nechápe manželka. -"Nevím." muž na to.  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Od koho mě těší úsměv?  Proč?    
Od strejdy, paní učitelky, maminky, tatínka, babičky, pa-
na ředitele, paní družinářky  
(všichni) 
Od maminky, když je pokojená, když má dobrou náladu, 
je ráda, že mě vidí (Michal)  
Od paní učitelky, když je šťastná, když něco splníme, 
když je na nás pyšná, když jí pomůžeme, když se potká-
me ve městě (Štefánek, Michal)  
Od babičky - když jí nabídku třeba bonbón, když mě vi-
dí (Michal) 

Návod, jak rozesmát rodiče:   
Já polechtám tátu na noze, když spí (Michal)  
Když hrajeme nějakou hru (např. Člověče nezlob se, 
karty,.. (Toník, Michal, Štefánek)  
Když jí ukážu vtip na telefonu (Michal)   

Komu bych daroval/a úsměv?  Proč?   
Paní učitelce, paní asistentce, panu řediteli, panu 
školníkovi, paní družinářce (všichni)   

Na koho se rád/a usmívám? Proč?   
Na své kamarády, taky na kamarády, se kterými se potká-
váme v autobuse, na maminku a tatínka, na strejdu a tetu, 
na sestru, bráchu, na babičku a dědu, (Michal, Štefánek, 
Toník), na paní učitelku a paní asistentku, paní družinář-
ku (všichni)  

Jak mi úsměv přinesl štěstí  
Jednou takto před Vánoci jsem šel s maminkou na poštu poslat dopis. Na poště říkám mamince, jestli si 
můžu koupit jeden los. Maminka řekla, že ano. Tak jsem si jeden vybral. Schoval jsem si ho do kapsy a 
šli jsme s maminkou na autobus. Cestou jsme potkali kominíka. Když šel okolo mě, tak jsem si na něj 
pro štěstí sáhnul a usmál jsem se na něj. On se na mě taky usmál. Potom jsme s mamkou jeli domů a do-
ma jsem si vzpomněl na svůj los. Začal jsem ho stírat a zjistil jsem, že jsem vyhrál půl milionu!!! To by-
lo radosti. Hned jsem si vzpomněl na kominíka, kterého jsme potkali, že mi určitě on přinesl štěstí.   

Co pro tebe znamená úsměv?   
Radost, spokojenost (všichni) 

Co vyvolá můj úsměv? 
Vtip, když si někdo prdne, krkne, srandičkám v tele-
vizi, když se někomu něco přihodí a je to srandov-
ní (všichni) 

V čem nám úsměv pomáhá?  
Cítím se najednou dobře (Štefánek), když budeme chtít 
někoho dobře naladit (Michal), když se budu se na něko-
ho usmívat, bude na mě hodný (Toník) 

Úsměvy – jaké jsou? Doplň, jak si daný úsměv představuješ, situaci, ve které se 
vyskytuje daný úsměv, člověka, který se tak usmívá…  Všichni společně  

Šťastný: Když si něco koupíme, když někomu uděláme radost  
Přátelský: Mezi sebou ve třídě, v autobusu, když potkám kamaráda  

Láskyplný: Mamince, tatínkovi, strejdovi, bráškovi, svému mazlíčkovi  

Vtipný: Při hře, při fotbálku, s kamarády  

Romantický: Na nějakou holku, na nějakého kluka  

Laskavý: Maminka, taťka, babička, děda  

Milý: Maminka, tatínek, babička, děda, paní učitelka, paní asistentka, pan školník, paní uklí-
zečka, paní družinářka  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

NAŠI ČERTÍCI   
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TŘÍDA PANA UČITELE BOUŠKY 

Jak mi úsměv přinesl štěstí 
 
Jednou jsem byl ve městě a potkal jsem pána, který 
byl moc smutný. Rozhodl jsem se, že ho rozesměji a 
řekl jsem mu vtip. Oba jsme se spolu začali smát. Měl 
jsem dobrý pocit, že jsem udělal dobrý skutek. Šel 
jsem si koupit los a vyhrál jsem. 

Míša 

Příběh, který vyvolá úsměv na rtu 
 

Šel jsem na procházku po Králíkách kolem potůčku. 
Nějak mi podjely nohy a upadl jsem do potoka. Šel 
kolem pán a snažil se mi pomoci na břeh, ale podjely 
mu také nohy a spadl za mnou. Nemohli jsme se do-
stat na břeh. Začali jsme se moc smát a smíchy jsme 
pořád padali. Po delší době se nám podařilo vylézt 
ven, ale smát jsme se nepřestali. 

Martin 

Od koho mě těší úsměv? Proč? 
Od Kamila, protože je s ním sranda. 
(FV) 
Od strejdy, protože je milý. (MM) 
Od rodičů, protože dělají vtipy. (AFá) 
Od Filipa, protože se směje, když zako-
pnu. (KĎ) 
Od kámoše, protože mě lechtá. (MS) 
Od Kamila, protože ho mám rád. (AF) 
Od každého, protože se potom cítím 
dobře. (MR) 

Příběh, který vyvolá úsměv na rtu 
 
Jmenuji se Filip. Byl jsem na ulici v Červené Vodě. 
Najednou jsem uviděl před sebou tašku. Byl v ní ná-
kup a peněženka s penězi. Kouknul jsem do peněžen-
ky, jestli tam není adresa. Nebyla. Tak jsem tašku 
vzal, že ji odnesu na úřad. Najednou jsem potkal pá-
na, který byl moc smutný. Usmál jsem se na něj a ze-
ptal se, proč je smutný. Pán mi řekl, že ztratil tašku 
s nákupem a s peněženkou. Ukázal jsem mu tašku, 
kterou jsem našel. Byla to jeho taška. Hned přestal být 
smutný a rtech měl šťastný úsměv. 

Filip 

Příběh, který vyvolá úsměv na rtu 
 
Jednou jsem šel po ulici v Králíkách a uviděl jsem 
bezdomovce, začal jsem se na něj usmívat a on se na 
mě taky usmíval. Šel jsem dál a potkal jsem paní a 
naráz jsme se na sebe usmáli. Na chodníku jsem po-
tkal stařenku, se kterou jsme se na sebe taky usmáli. 
Měl jsem dobrý pocit z toho, že tento den jsem potkal 
samé usměvavé lidi. 

Adam 

Jak se úsměv dopracoval k smíchu 
 
Byla jsem nakoupit v obchodě. Dvě paní si povídaly 
vtip. Zaslechla jsem ho a začala jsem se usmívat. 
Když jsem nakoupila, šla jsem domů a najednou jsem 
si vzpomněla na vtip, který jsem slyšela. Nejdříve 
jsem se jen usmívala, ale pak mi vtip začal připadat 
víc a víc vtipný, až jsem se začala hrozně moc smát. 

Adélka 

Jak mi úsměv přinesl štěstí 
 
Na severním pólu jednoho večera přišel domů skřítek. 
Nikde nikdo nebyl. Skřítek si vlezl k mamince a 
k tatínkovi do postele a rozhodl se, že bude dělat oz-
doby a řetězy na vánoční stromeček. Když se mamin-
ka s tatínkem vrátili, skřítek měl vyrobeno spoustu 
ozdob a řetězů na stromeček. Maminka s tatínkem se 
radostí na sebe usmívali a skřítek byl radostí bez se-
be, protože byl rád, že se rodiče usmívají. 

Kamil 

Co vyvolá můj úsměv? 
Hezký pocit a radost (FV) 
Film Růžový Panter (MM) 
Hezké známky (AFá) 
Když mi Filip řekne, že mě bolí 
rohlíky (KĎ)  
Hezké známky (MS) 
Když se kouknu a Kamila (AF) 
Dobré zámky ve škole (MR) 

Co pro Tebe znamená úsměv? 
Všechno, lásku, radost (FV) 
Lásku (MM) 
Dobrý pocit (AFá) 
Srandu (KĎ) 
Štěstí (MS) 
Veselost. (AF) 
Dobré znamení (MR) 

Návod, jak rozesmát rodiče: 
Budu se na rodiče pořád smát. (FV) 
Chytnu je za nohu a polechtám. (MM) 
Řeknu jim vtip. (AFá)  
Udělám prank na maminku, schovám 
ji telefon a pak ji ho dám. (KĎ) 
Dělám na ně legrační obličeje. (MS) 
Rodičům chytnu nohu, polechtám je a 
budu se smát a maminku. (AF) 
Veselým vtipem. (MR) 

Komu bych daroval úsměv a proč? 
Kamilovi a rodičům, protože je mám rád. 
(FV) 
Tetě, protože je milá. (MM) 
Kamarádům, protože je chci rozesmát. 
(AFá) 
Mamince, protože se o nás stará. (KĎ) 
Bráchovi, protože je hodný. (MS) 
Filipovi, protože ho mám rád. (AF)   
Adamovi, protože je to můj velký kama-
rád. (MR) 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  10 

 

   

TŘÍDA PANA UČITELE BOUŠKY 

V čem nám úsměv pomáhá? 
Abychom nebyli naštvaní. (FV) 
Radost a když někdo zakopne. (MM) 
Když jsem smutná a někdo mě rozesměje. 
(AFá) 
K lepší náladě. (KĎ) 
K radosti, ke štěstí. (MS) 
Abychom byli veselí. (AF) 
K radosti. (MR) 

LÁSKYPLNÝ… 
Od holky (FV) 
Mezi rodiči (MM) 
Při lásce (AFá) 
Když se rodiče koukají na pohádku (KĎ) 
Plno lásky mezi rodiči (MS) 
Rodiče, kteří se mají rádi (AF) 
Mezi maminkou a tatínkem (MR) 

ROMANTICKÝ… 
Od holky (FV) 
Rodiče (MM) 
Mám toho člověka ráda (AFá) 
Teta a strejda koukají na milou pohád-
ku (KĎ) 
Když se rodiče smějí na děti (MS) 
Rodiče si dávají lásku (AF) 
Když se tatínek dívá na maminku 
(MR) 

NENÍ ÚSMĚV JAKO ÚSMĚV… JAKÝ MŮŽE BÝT?   

MILÝ… 
Někdo mi půjčí pero nebo propisku 
(FV) 
Na dítě (MM) 
Laskavý (AFá) 
Někdo podá hračku, když na ni nedo-
sáhneme (KĎ) 
Našel jsem nové kamarády (MS) 
Někdo je na nás milý (AF) 

Na koho se rád usmívám a proč? 
Na holky a na všechny, protože je mám rád. 
(FV) 
Na holku, protože je milá. (MM) 
Na Adama, protože se mi líbí. (AFá) 
Na kamarády, protože jsou prima. (KĎ)  
Na mamku, protože je milá. (MS)  
Na Kamila, protože ho mám rád. (AF) 
Na každého, chci mít všechny rád. (MR) 

 LASKAVÝ… 
Dostanu pusu (FV) 
Strejda, když půjčí auto (MM) 
Milý (AD) 
Maminka a tatínek (KĎ) 
Když se mi splní sen (MS) 
Jsem na někoho hodný (AF) 
Při příjezdu tety a strejdy (MR) 

 POHRDAVÝ… 
Když je někdo bohatý a já ne (FV) 
Sestra (MM) 
Mezi lidmi, kteří se nemají rádi (AFá) 
Vysoký člověk menšímu kvůli výšce (KĎ) 
Někdo neumí psát a druhý se mu směje 
(MS) 
Někdo je pohrdavý (AF) 
Úsměv bych dal člověku, kterého nemám 
rád (MR) 

 ŠŤASTNÝ—když... 
Dostanu dobrou známku (FV) 
Dám strejdovi novou sekeru. (MM) 
Veselý člověk. (AFá) 
Dostanu dárek a jedničku. (KĎ) 
Dostanu dárek. (MS) 
Jsem veselý. (AF) 
Se mi splní přání. (MR)  

  FALEŠNÝ… 
Když někdo dělá, že je můj kamarád 
a není (FV) 
Neupřímný (MM) 
Směju se na kamaráda, ale nemám 
ho ráda (AFá) 
Nic nikomu nedám (KĎ) 
Chci se někomu zalíbit (MS) 
Dělá, že je kamarád, ale není to ka-
marád (AF) 

 IRONICKÝ… 
Někomu se něco nepovede (FV) 
Když někdo lže (MM) 
Dostala jsem od P... obrázek a vůbec se mi 
nelíbil (AFá) 
Třeba, že je krásný playstation a ono to tak 
není (KĎ) 
Myslí si něco jiného (MS) 
Je někdo zlý (AF) 
Když namaloval Kristyánek obrázek a já 
jsem mu řekl, že je dobrý, ale přitom se mi 
nelíbil  (MR) 

VTIPNÝ—když… 
Mi někdo řekne vtip (FV) 
Se kouknu na bráchu (MM) 
Řeknu Ti nějaký vtip (AFá) 
Děláme vtipy a srandu (KĎ) 
Táta (MS) 
Slyším vtip (AF) 
Vyprávění legračního vtipu (MR  

PŘÁTELSKÝ—když...  
Najdu si nového kamaráda (FV) 
Strejda a teta (MM) 
Se mi někdo líbí (AFá) 
Kamarádíme se navzájem a hrajeme fotbal 
(KĎ) 
Se na sebe usmějeme navzájem (MS) 
Mezi kamarády (AF) 
S kamarádem (MR) 

JÍZLIVÝ… 
Když někomu něco nepřeju (FV) 
Škodlivý (MM) 
Pohrdavý (AFá) 
Pohrdavý úsměv (KĎ) 
Něco někomu nepřeju (MS) 
Někdo zaškobrtne a druhý se mu 
směje (AF) 
Kousavý úsměv při hádce (MS) 

SMUTNÝ—když... 
Dostanu špatnou známku (FV) 
Brácha (MM) 
Něco se mi přihodí (AFá) 
Že nic nedostanu (KĎ) 
Nepovede se mi prověrka (MS) 
Něco se mi nepovede (AF) 
Nepovede se mi prověrka (MR) 

 NAŠTVANÝ… 
Když mi někdo něco udělá (FV) 
Adam (MM) 
Zlý (AFá) 
Nic někdo nedostane (KĎ) 
Něco se mi nepovedlo (MS) 
Když se na mě táta mračí (AF) 
Tatínek se zlobí na Zdendu, že neu-
dělal domácí úkol (MR) 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  11 

 

   
TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Jak se úsměv dopracoval k smíchu 
 
Ráno jsem se vzbudil a Karlíček začal zpívat happy birth-
day. Začal jsem se usmívat a Karlíček taky. Potom mi 
Karlíček přilétl na rameno, tam mi seděl. Za chvíli mi pře-
létl na hlavu a prohlížel mi vlasy a začal mě na hlavě 
lechtat. Začali jsme spolu hrát Minecraft, až jsme se za-
čali spolu nahlas smát. 

Pierre 

Příběh, který vyvolá úsměv na rtu 
 
Jednoho dne jel Martin na nákup. Když nesl nákup do 
auta, potkal svého bratra, kterého dlouho neviděl. Bratr 
se ho zeptal, jestli by mu pomohl se stěhováním a Mar-
tin souhlasil. Stěhovali, až najedou byla tma. Martin 
odjel domů a doma se ho zeptali, kde má nákup. Hle-
dali, hledali, ale nákup nikde. Po chvíli Martinovi došlo, 
že nákup odnesl do nového bytu k bratrovi a začal se 
nahlas smát. 

Zuzka 

Příběh, který vyvolá úsměv na rtu 
 

Příběh se odehrává v Králíkách na Štědrý den. Jirka jel 
do svého lesa pro stromeček. Uříznul ho a šel ho dát do 
pickupu. Když jel zpátky, našel opuštěné vlčí mládě. Bylo 
tam úplně samo. Vzal si h domů, kde mu dal jídlo a vodu. 
Mládě bylo šťastné. Potom šel do auta pro stromeček, 
byl velký, měřil 250 cm. Uvařil si kávu a rozhodl se, že 
stromeček ozdobí. Ozdobil ho 20metrovým řetězem. 
Když měl stromeček nazdobený, šel vařit a připravovat 
se a večer. 

Petr 

Příběh, který vyvolá úsměv a rtu 
 
Bydlím s rodiči v Alpách. Maminka měla smutné období 
a my jsme s tatínkem přemýšleli, jak maminku rozveselit. 
Chodili jsme po městě, ale nic nás nenapadlo. Najednou 
jsem vykřikla: „A co koupit psa?‘‘ 
Tatínek se usmál a řekl: „Dobrý nápad, pejska vybíráš 
Ty.‘‘ Šli jsme a vybrali fenku. Koupili jsme i pelíšek, obo-
jek a hračku. Když jsme přijeli domů, maminka nebyla 
ještě doma. Fenku jsme dali do kuchyně a s tátou jsme 
se schovali. Maminka přišla domů, když uviděla fenečku, 
začala se po dlouhé době usmívat. 

Anička  
Jak se úsměv dopracoval k smíchu 

 
Jednoho krásného letního prázdninového večera jsme 
se domluvili s kamarády ze školy, že uskutečníme tábo-
rák a něco si opečeme. Pro dobrou náladu jsme si vy-
právěli zážitky z prvního měsíce prázdnin. Nebyly to jen 
naše zážitky, ale zážitky i našich kamarádů. U někte-
rých zážitků našich spolužáků jsme se honě usmívali. 
Jeden kamarád vyprávěl docela vtipnou historku ukon-
čenou prima trapností. Prý se to stalo kamarádovi. Jaké 
bylo překvapení, když prasklo, že to byla vlastně jeho 
příhoda. Všichni jsme propukli v hlasitý smích. 

Šimon 

Příběh, který vyvolá úsměv a rtu 
 
Byl jednou jeden malý chlapec, který se rád usmíval na 
lidi. Usmíval se na svou rodinu, kamarády i lidi okolo. 
Úsměvy rozdával v jednom kole. Moc rád se učil a měl 
rád zvířata. Když vyrostl, šel na policejní školu a stal se 
policistou. I v dospělosti se rád usmíval na lidi. Byl to 
nejusměvavější policista v okolí. 

Zdenda 

Příběh, který vyvolá úsměv na rtu 
 

Nastal Štědrý večer a rozbalovali jsme dárky. Rozbalili 
jsme všechny až na jeden dárek, který nebyl podepsa-
ný. Každý si myslel, že je jeho. Protože jsme se nedo-
mluvili, dárek si vzal tatínek, protože si myslel, že je 
nejhodnější a rozbalil ho. Po rozbalení dárku vytáhl 
dámskou podprsenku. Všechny nás rozesmálo, jak se 
táta spletl. 

Jára 

Příběh, který vyvolá úsměv na rtu 
 
Příběh začíná roku 1994. Na kraji lesa žila bohatá rodi-
na, která měla ráda Vánoce. Každý rok byli všichni po-
hromadě, protože měli veliký barák. Před jedním adven-
tem někoho napadlo, že by mohli udělat vánoční výzdo-
bu ze světýlek. Nakoupili vše potřebné a celý dům i za-
hradu nasvítili. Začali se sjíždět návštěvníci, aby si tu 
nádheru prohlédli, až se z toho stala tradice. Nakonec 
rodina pozvala všechny lidi, aby s nimi oslavili Vánoce. 

Míra 
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         Od koho mě těší úsměv? Proč? 
Od paní učitelky Nesvadbové, protože je vtip-
ná. (PP) 
Od paní učitelky, jen tak. (PK) 
Od maminky, protože má radost, že jsem ji 
namalovala obrázek. (AD) 
Od bráchy, paní učitelky, protože je mám 
ráda. (ZHR) 
Od rodičů, protože mě to potěší. (JB) 
Od rodičů, protože mají dobrou náladu. (ŠB) 
Od mamky, protože to znamená, že něco do-
stanu. (MV) 

Návod, jak rozesmát rodiče: 
Tátovi dám faily a sranda. (PP) 
Udělám si z nich nějakou srandu. (PK) 
Mamince řeku vtip, když přijde z práce. 
Táta přijede z práce, obejme mě a já ho 
zlechtám. (AD) 
Směju se na tátu. (ZHR) 
Různými vtipy, koupením dárku. (JB) 
Pomůžu jim s úklidem.  (ŠB) 
Řeknu mamce vtip. (MV) 
Řeknu jim vtip. (ZR) 

Komu bych daroval úsměv a proč? 
Paní učitelce Lence Grežové, protože je vtipná. 
(PP) 
Týně, protože je to moje ségra. (PK) 
Mamce, tátovi, sestrám, bráchovi, babičce, dědo-
vi, aby byli rádi a nebyli smutní. (AD) 
Paní učitelce, protože ji mám ráda. (ZHR) 
Lidem, kteří mají špatnou náladu, aby se jim zlep-
šila. (JB) 
Rodičům, aby měli lepší náladu. (ŠB) 
Kamarádovi, aby měl taky radost. (MV) 
Tátovi, protože ho mám rád. (ZR) 

Co pro Tebe znamená úsměv? 
Pobavení (PP) 
Bohatství (PK) 
Radost, štěstí (AD) 
Radost (ZHR) 
Možnost se na někoho usmívat 
(JB) 
Že se člověku dobře daří (ŠB) 
Štěstí (MV) 
Radost (ZR) 

Na koho se rád usmívám a proč? 
Na paní učitelku Nesvadbovou a Grežovou, protože jsou vtipné. (PP)  
Na mamku, jen tak. (PK) 
Na paní učitelky, na pana učitele, na pana ředitele, na sestry, na bráchu, 
na strejdu, na babičku, na dědu, protože je mám ráda. (AD) 
Na pana ředitele, protože ho mám ráda. (ZHR) 
Na rodiče, když něco vyhrají a je vše v pohodě. (JB) 
Na rodiče, aby měli lepší náladu. (ŠB) 
Na Pierra, protože mi úsměv vrací. (MV) 
Na všechny co mám rád, aby to věděli. (ZR) 

Co vyvolá můj úsměv? 
Vtipy a faily, Karlíček – moje ko-
rela a Rocky. (PP) 
Krásné Vánoce (PK) 
Vtipy, sranda, radost (AD) 
Radost (ZHR) 
Dobrá nálada, smích (JB) 
Vtip (ŠB) 
Radost, vtipné video. (MV) 
Sranda, vtip (ZR) 

VTIPNÝ… 

Úsměvy na paní učitelku Nesvad-
bovou (PP) 
Úsměv na Pierra (PK) 
Péťa Pacek řekne něco vtipného 
(AD) 
Vtipná situace (ZHR) 
Když někdo řekne vtip (JB) 
Když uslyšíš vtip (ŠB) 
Když někdo řekne vtip (MV) 
Když kamarád řekne vtip (ZR)               

NENÍ ÚSMĚV JAKO ÚSMĚV... 

ŠŤASTNÝ… 

Úsměv plný legrace (PP) 
Při příjezdu mé sestry (PK) 
Když dostanu jedničku (AD) 
Když dostanu jedničku (ZHR) 
Když někdo něco vyhraje (JB) 
Když je hezký den a vezmou mě na 
školu, kterou chci (ŠB) 
Když dostanu dárek (MV) 
Když něco dostanu (ZR) 

V čem nám úsměv pomáhá? 
V legraci a při lásce. (PP) 
Léčí. (PK) 
Abychom byli ve svém životě šťast-
ní a měli rádi svou rodinu. (AD) 
Abychom měli dobrou náladu. 
(ZHR) 
Zlepšit náladu, rozesmát se. (JB) 
Léčí. (ŠB) 
V radosti, prodlužuje život. (MV) 

PŘÁTELSKÝ… 

Úsměv americký (PP) 
Když vidím kamaráda (PK) 
Směju se na svou kamarádku (AD) 
Na kamarády (ZHR) 
Na kamarády (JB) 
Když potkáš kamaráda (ŠB) 
Když potkám po dlouhé době kamarádku 
(MV) 
Když můj kamarád dostane jedničku (ZR) 

LÁSKYPLNÝ… 
Úsměv – milování (PP) 
Při lásce (PK) 
Když dostanu něco od mamky na naro-
zeniny (AD) 
Mezi zamilovaným párem (ZHR) 
Člověk je hodě zamilovaný (JB) 
Mezi páry, rodiči a dětmi (ŠB) 
Když maminka uslyší prví slovo (MV) 
Při mazlení (ZR) 

ROMANTICKÝ… 

Úsměv a láska (PP) 
Láska (PK) 
Když někoho máš rád (AD) 
Mezi maminkou a tatínkem 
(ZHR) 
Máš někoho rád (JB) 
Mezi páry před spaním (ŠB) 
Mezi dvěma páry (MV) 
Zamilování (ZR) 

FALEŠNÝ… 

Úsměv hloupý (PP) 
Když jsem falešný (PK) 
Jsi smutný, ale stejně se usmíváš, aby to nešlo poznat 
(AD) 
Usmíváš se na někoho, koho nemáš rád (ZHR)Na 
někoho se usmíváš falešně, ale nemáš ho rád (JB) 
Když někdo někoho pomlouvá a pak se s ním normál-
ně baví (ŠB) 
Dělám, že jsem s někým kamarád, ale nejsem (MV) 
Někdo něco někomu udělá a pak se s ním baví jako by 
se nic nestalo (ZR)                   
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 LASKAVÝ… 
Úsměv se uzdravuje (PP) 
Někomu pomůžu (PK) 
Když pomůžu paní s nákupem 
(AD) 
Udělám něco hezkého (ZHR) 
Někdo někomu pomůže (JB) 
Někomu pomáháme (ŠB) 
Když někdo někoho obejme (MV) 
Když přijede návštěva (ZR) 

 ÚSMĚV... 

„Letos Vánoce nebudou‘‘, říká maminka Pepíčkovi. 
„A proč ne?‘‘, zhroutí se Pepíček. „Řekla jsem Ježíš-
kovi, že jsi byl celý rok hodný a on umřel smíchy.‘‘ 

SMUTNÝ… 
Úsměv nakažlivý (PP) 
Z naštvání, když začne covid – pandemie 
(PK) 
Nemám smutný úsměv (AD) 
Když se s někým dlouho nevidím (ZHR) 
Něco prohraju (JB) 
Na pohřbu (ŠB) 
Že mu z očí tečou slzy (MV) 
Když mi je smutno (ZR) 

IRONICKÝ… 
Úsměv, když místo ne řekne ano (PP) 
Když řeknu, stojím si za tím (PK) 
Když maminka uslyší místo svého jména 
jméno babičky (AD) 
Úšklebek (ZHR) 
Někomu se povedl nějaký naschvál (JB) 
Když maminka uslyší první slova táty (ŠB) 
Když dostanu za pět (MV) 
Někdo se přeřekne (ZR) 

VTÍPKY, VTIPY… TY URČITĚ VYKOUZLÍ ÚSMĚV... 

POHRDAVÝ… 
Úsměv hloupý (PP) 
Někým pohrdám (PK) 
Když je v pohádce něco srandovní 
(AD) 
Závidí někdo, kde nemá (ZHR) 
V něčem někdo závidí (JB) 
Když závidíš motorku (ŠB) 
Nad někoho se povyšuju (MV) 
Závist (ZR) 
                      

Na Vánoce křičí Pepíček přes celý byt 
na maminku u sporáku: „Mami, mami, 
stromeček hoří.‘‘ „Pepíčku, říká se, že 
stromeček svítí‘‘, poučí ho maminka. 
Za chvíli chlapeček začne křičet: 
„Mami, mami, už nám svítí i záclony!‘‘ 

 MILÝ… 
Dostanu colu (PP) 
Na vše (PK) 
Někomu pomůžeš (AD) 
Někdo mi udělá radost (ZHR) 
Na člověka, který je hodný a nemlu-
ví sprostě (JB) 
Někdo nám pomůže (ŠB) 
Když dostanu něco milého (MV) 
Jsem na někoho milý (ZR) 

ZLÝ… 
Úsměv smradlavý (PP) 
Naštvaný, dám někomu facku (PK) 
Když někoho zbiješ (AD) 
Někomu dám facku (ZHR) 
Je agresivní (JB) 
Někomu dám pětku (ŠB) 
Když něco provedu (MV) 
Někdo mi něco vezme (ZR) 

. JÍZLIVÝ… 

Úsměv na ambulanci, když spadneme 
(PP) 
Když jsem jízlivý (PK) 
Když sestra spadne z kola (AD) 
Že je naštvaný (ZHR) 
Někdo někoho zesměšňuje (JB) 
Když někdo spadne (ŠB) 
Když někdo spadne (MV) 
Neupřímný úsměv (ZR) 

 „Tatínku a odkud k nám chodí Ježí-
šek?‘‘ „Pokud můžu soudit podle 
původu dárků, tak asi z Číny.‘‘ 

NAŠTVANÝ… 
Úsměv rozbitý (PP) 
Jsem úplně rudý (PK) 
Jsem naštvaná na kamaráda, ale stejně se 
usměju (AD) 
Jsem naštvaná sama na sebe (ZHR) 
Ničí věci kolem sebe, nezaslouženě prohraje 
(JB) 
Když začne pandemie (ŠB) 
Když dostanu pětku (MV) 
Rozzlobený (ZR) 

O Vánocích říká maminka Pepíkovi: „Pepíku, 
zapal vánoční stromeček.‘‘ Za chvíli přijde 
Pepíček a říká: „A svíčky taky?‘‘ 

Paní učitelka se ptá Pepíka: „Pepíku, co jste měli letošní Vánoce pod 
stromečkem?‘‘ Pepíček odpoví: „Stojan paní učitelko.‘‘ Sestra loudí o Vánocích: „Jirko, nemáš něco slad-

kého?‘‘ Bratr odpoví: „V obýváku jsou bonbóny a 
sušenky.‘‘ Sestra odvrátí svou tvář: „Tak těch už 
mám plný zuby.‘‘ Bratr na to pohotově: „Tak si je 
vyčisti.‘‘ 

„Naše dcera se právě stala dospělou.‘‘, říká otec před 
Vánoci matce. „Proboha, jak se to stalo?‘‘, ptá se mat-
ka. „Otevřela šatník a prohlásila, že si nemá co obléct 
na Silvestra.‘‘ 

„Tati, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?‘‘, ptá se 
Pepík táty. „Ale samozřejmě, co Tě to napadlo?‘‘ „No, 
že celý den před barákem stojí nějaký chlápek a chce 
třetí splátku.‘‘ 

Dvě blondýnky shání vánoční stromeček. Po několika hodinách v lese 
se sejdou a první říká: „Nic jsem nenašla.‘‘ „Já taky ne‘‘, říká druhá‘‘ a 
dodává: „Co kdybychom radši hledaly stromeček bez ozdob?‘‘ 

Jdou dvě blondýnky po ulici. Jedna 
říká: „Víš, že letos jsou Vánoce 
v pátek?‘‘ Druhá odpoví: „Doufám, že 
ne třináctého.‘‘ 

Víte, proč je lepší dát vánoční stromek 
do garáže než do obýváku? Můžete 
dostat auto. 
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A POKRAČUJEME VE VTIPECH A VTÍPCÍCH, SMÍCHU NENÍ NIKDY DOST… 
(našli žáci 4.—6. ročníku na internetu) 

„Pepíčku, proč jsi nakreslil tátovi zelené vlasy?‘‘ „Já 
totiž nemám plešatou pastelku.‘‘ 

Pepíček se ptá paní učitelky: „Pančelko, můžu dostat trest 
za něco, co jsem neudělal?‘‘ „To nemůžeš Pepíčku‘‘, říká 
paní učitelka. „Tak to jsem neudělal domácí úkol.‘‘ 

V moři plavou dva žraloci a vidí windsurfaře. První: „Hele, 
svačina.‘‘ Druhý: „A dokonce na tácku s ubrouskem.‘‘ 

Při hodině zeměpisu: „Kde leží Kuba, Romane?‘‘ „V posteli, 
má hrozný kašel.‘‘ 

Jdou dvě rajčata po ulici a jedno říká: „Nesmí Tě přejet auto.‘‘ 
Auto to rajče přejede a to druhé říká: „Tak pojď kečupe.‘‘ 

. Když slon sedí na plotě, jaký je čas? Čas vyměnit plot. 

Co to znamená, když v řadě třiceti netopýrů visících hlavami 
dolů, sedí jeden s hlavou vzhůru? Omdlel. 

 Potkají se dva psi a jeden druhému říká: „Kam jdeš?‘‘ 
„Ale… S blechama k veterináři.‘‘ 

Jde James Bond po poušti a potká velblouda a povídá: „Já 
jsem Bond, James Bond.‘‘ Velbloud odpoví: „Já jsem Bloud. 
Vel Bloud.‘‘ 

Proč šnek nemůže utíkat? Protože by mu vlály oči. 

PŘI PRACOVNÍM VYUČOVÁNÍ VAŘÍME Z 
PRODUKTŮ, KTERÉ JSME SI VYPĚSTOVALI 
NA ŠKOLNÍM POZEMKU. PO VÁNOCÍCH SI 
PŘIPRAVÍME ZDRAVÝ SALÁT, JEHOŽ RE-
CEPT PŘEDKLÁDÁME (ZÁROVEŇ POZITIV-
NĚ PŮSOBÍ NA NAŠE ZDRAVÍ, JE NÍZKOKA-
LORICKÝ A POMÁHÁ NÁM SHODIT PŘEBY-
TEČNÁ „VÁNOČNÍ“ KILA)  

 SUROVINY: 
1/4 hlávky bílého zelí 
550 g červená řepa (uvařená) 
400 g mrkev 
2—3 ks jablko 
2 lžíce citrónová šťáva 
2 lžíce strouhaný křen 
2 lžíce olivového oleje 
Sůl dle chuti 
POSTUP 
Zeleninu očistíme a nastrouháme na hrubém struha-
dle, zelí nakrájíme najemno. Smícháme všechny su-
roviny, necháme chvíli odležet v chladu a jíme. 

DOBROTY NA SILVESTROVSKOU PÁRTY… 
TYČINKY S NIVOU 

110 g sýru niva – nastrouhaného 
200 g hladká mouka 
0,5 lžičky prášku do pečiva 
100 g změklého másla 
1 žloutek 
3 lžíce smetany ke šlehání nebo na vaření 
Bílek na potření 
Postup: 
1. Z mouky, prášku do pečiva, másla a Nivy uděláme 

drobivou směs, do které přidáme žloutek a smetanu. 

2. Vypracujeme hladké těsto, které necháme cca hodinu 
odpočinout. 

3. Potom těsto na pomoučeném vále vyválíme na tenčí 
plát (asi 3 mm), vykrojíme tyčinky. 

4. Ty pak přendáme na plech s pečícím papírem, potřeme 
bílkem, posypeme podle chuti – sýrem, ořechy nebo 
semínky. 

5. Dáme péct do předehřáté trouby na 170 ° C dorůžova. 
Po vychladnutí můžeme podávat. 

ČESNEKOVO-SÝROVÉ TYČINKY 

hladká mouka 500 g 
strouhaný uzený sýr 250 g 
máslo 150 g 
sádlo 50 g 
smetana ke šlehání 1 kelímek 
česnek 3 - 5 stroužků /podle chuti/ 
sůl 2 kávové lžičky 
prášek do pečiva 1 ks 
vaječný žloutek 1 ks 
vajíčko celé 1 ks na potírání 
na posyp semínka podle chuti: celý kmín, sezam, lněné 
semínko ....  
Postup: 
Do mísy nalejeme šlehačku, namačkáme česnek, přidáme sůl, 
rozpuštěné máslo a sádlo, nastrouhaný sýr, žloutek a mouku 
smíchanou s práškem do pečiva. 
Vypracujeme jemné těsto, které vyválíme na tloušťku asi 3 
mm. Radýlkem nebo nožem rozkrájíme na tenké tyčinky. Pře-
ndáme na plech s pečícím papírem, potřeme vajíčkem, posy-
peme semínky. 
Pečeme ve vyhřáté troubě asi na 180 stupňů do zlatova.  
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 

Milý Ježíšku, 
Letos jsem zlobila, takže bys mi mohl pro změnu něco vzít… 

Třeba všechny bolesti, doplatek za elektřinu a 10 kg z mé váhy... 
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NAJDI  NA OBRÁZKU ROZDÍLY, VYBARVI  10 7 

10 
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VÁNOČNÍ HLEDAČKA—NAJDEŠ DANÝ POČET VÁNOČNÍCH OBRÁZKŮ? 

NAJDEŠ CESTU V BLUDIŠTI? 
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Úsměvem jsme začali, úsměvem končíme... 

PŘEJEME VÁM VŠEM, AŤ MÁ-
TE KAŽDÝ DEN DŮVOD K 

ÚSMĚVU... 

Jaký je světový rekord v smíchu?
Světového rekordu v „nejdelším smíchu“ 
dosáhl pan Belachew Girma z Etiopie. 
Během akce v roce 2010; Pan Girma se 
nepřetržitě smál tři hodiny a šest minut (3 
H: 6 M).  


