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Milí učitelé, spolužáci… 
Po dnech strávených na koupalištích jsme zase ve školních lavicích a s námi je tu zase školní 

časopis Kameňáček.  Dozvíte se v něm spoustu zajímavostí.   Například kam třídy vyrazily na výlet, 
něco o mimoškolních aktivitách, pokusíme se vás pobavit perličkami ze školních lavic, vtipy, 
křížovkami… 

Na tvorbě školního časopisu se podílí Brožová Veronika, Iška Aleš, Leštinová Marcela, 
Nejedlá Anna, Stoličková Karolína, Šmídová Nikola, Cibulka Lukáš, Gažák Josef, Kadlecová Veronika, 
Vajsochr Ladislav, Oláhová Eliška. S obrázky, slohovými pracemi, l iterárními výtvory a dalšími 
pracemi se obracejte na šéfredaktorky Terezu Havlíkovou, Nikolu Holou a Karolínu Šerou.
 Všichni doufáme, že se vám naše letošní vydání budou líbit a přejeme příjemné čtení.  

Autor: Havlíková Tereza, IX. 
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Akce školy 
Výstava Andrewa Warhola 

Andrew Warhola (6. srpen 1928 Pittsburgh, – 22. února New York City), známější jako Andy 
Warhol, byl americký malíř, grafik, fi lmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu. Svou 
kariéru zahájil jako ilustrátor reklamních předmětů. Později se stal známý po celém světě jako malíř, 
režisér avantgardních fi lmů a manažer rockové skupiny The Velvet Underground.  Byl ztvárněn v 
několika životopisných fi lmech a byly o něm natočeny dokumentární filmy. V roce 1991 bylo poblíž 
rodné vesnice jeho rodičů otevřeno muzeum věnované jeho tvorbě. Další muzeum bylo otevřeno o tři 
roky později v rodném Pittsburgu. Narodil se rusínským přistěhovalcům, kteří pocházeli z východního 
Slovenska. 

Zdroj: www.wikipedie.cz 

Autor: Nejedlá Anna, VIII. 
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Divadélko – rozhovor s herci 
 
 

Měli jsme tu čest zhlédnout v aše divadélko minulý rok, jak se vám u nás hrálo? 
Na jednu stranu jako…No máte docela živej první stupeň, teda musím říci. Jojo, půl na půl. Hlavně 
spíš jestl i vám se to líbilo. :P 

 

Jaké jsme publikum?  
Sklerotický… No takový živelný trochu no oproti j iným školám. Ale máme to radši, než když tam to 
publikum sedí a mlčí.  

 
Jak dlouho se na takov é představení připravujete? 
 No když se dělá nový, tak třeba i půl roku no, než se ušijou kostýmy a vymyslej všechny fóry. Jinak 
pak jsme připravený za 5 minut, než se sbalíme. :D 

 
Viděli jsme, že si v ybíráte ke hře publikum, podle čeho si v ybíráte?  
Tak největší sígři se prozradí během prvních 10 vteřin vystoupení, takže je jasné, kdo bude na konci 
popraven.:D Ne, ne, teď si dělám legraci. V průběhu vystoupení spíše reagujeme na dav, když trošku 
zlobí, tak si nenecháme nic líbit, ale j inak si vybíráme tak, že třeba když potřebujeme krásnou slečnu, 
tak si vybíráme podle vkusu, že?  

 
Poznáv ají vás lidé na ulici?  
No, stalo se nám to párkrát, ale j inak jsme takový utajený divadlo. :D 

 

Proč zrov na Voskov ec a Werich?  
Protože jsou geniální, 80 let starý humor a pořád se při něm lidi válejí smíchy a protože taky to nebylo 
jenom o divadle. O lidství a o hrdinství, tak to je podle mě docela důležitý. A nakonec poslání sdělovat 
l idem, co dokázali. 

 
Měla jsem tu čest a minulý rok jsem si s v ámi zahrála Eržiku, pamatujete si mě? 
No jasně! Jsi nezapomenutelná. :D 

Autor: Havlíková Tereza, IX. 
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Halloween 

 Dne 31. října jsme se ráno převlékli do kostýmů a připravil i jsme stanoviště v tělocvičně. 
Každou třídu jsme přivítali seznámením s informacemi o tom, co je halloween. Dále jsme je 
informovali o tom, co dál budou dělat. Měli jsme několik stanovišť-  například opičí dráhu, lovení 
bonbónů brčkem a chytání jablek pusou na provázku. Děti se zřejmě bavily a líbilo se jim to. Někteří 
měli opravdu originální kostýmy. Z každé třídy jsme vybrali jednu nejlepší masku, která získala cenu.  

Autor: Tereza Havlíková, IX. 
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Autor fotografií: Alena Zmrhalová, IX. 
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Rozhovory s první třídou 

 
Těšili jste se na první třídu a proč? No těšil i, protože to bude jako ve školce. 

Jaký předmět vás baví nejvíce? Čeština, baví mě abeceda. Tělocvik, protože chodíme 
běhat a rozcvičujeme se. 

Jak vypadá tvá taška do školy? Moje taška je modrá a jsou na ní hvězdičky. 

Co máš doma za zvířátka? Slepičky, kravičky, králíčky, ovečky. 

Už umíte počítat? Malinko jo, ale zatím se učíme jen do dvaceti. 

Těšíte se, až pojedete na nějaký výlet a kam 
byste se chtěli podívat? 

Těšíme se, chtěli bychom někam do zoo. 

Jak se vám líbilo divadlo, co tu bylo? Líbilo, doufám, že přijedou znova. 

Třída: 1. A 

Autoři:  J. Gažák, V. Kadlecová, IX. 

Těšil/a ses na první školní den? Proč? 1. Já se do školy do první třídy těšil ploto, že tu je 
výtvarná výchova a konečně se začnu něco učit. 
2. Já jsem se těšil na výtvarnou a pracovní výchovu. 

Jaký předmět tě baví nejvíce? 1. Mě nejvíc baví malování. 
2. Mě baví nejvíc tělocvik 

Popiš nám svou tašku. 1. Já mám Hello Kitty batoh. 
2. Mám tašku s motorkou. 

Už umíte počítat? 1. Já umím počítat jako hodně do 1000, ale 9-3 
neumím. 
2. Já umím do 100. 

Kam byste chtěli jet na výlet? 1. Já bych chtěl nejradši jet do zoloo, nejraději mám 
jeleny. 
2. Nejraději bych jela k moři. 

Jak se vám líbilo dnešní divadlo? 1. Líbilo se mi, bylo to o zvířátkách. Byli tam žirafy, 
sloni, opice a had a lev. 
2. Mně se nejvíc líbila žirafa a lev. 

Máte doma nějaké zvířátko? Jaké? 1. Já mám doma dva pejsky, kočičku a morče 
2. Já mám kočičku 

Třída: 1. A 

Autoři: N. Holá, K. Šerá, IX. 

  



9 
 

Slohové práce našich spolužáků 
Sobecký milionář (sloh vznikal na základě náhodně vybraných slov) 

Byl jednou jeden pán, který spravoval internet. Pán se jmenoval Libor Novotný. Po pár 
měsících začal být slavný. Stal se MILIONÁŘEM. Ale sobeckým. Zapomněl na svoji starou práci 
(spravovat internet).   Začal pracovat v kanceláři. Pan Libor byl zvyklý chodit od malička na 
FARMÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Za 1. místo se vyhrává meloun, za 2. místo ananas a za 3. místo 
pomeranč. Pan Novotný vyhrál 1. místo. Dostal velký meloun a k tomu zájezd k moři. Když šel domů, 
tak začalo pršet, jenže on si zapomněl deštník. Domů přišel mokrý, ale šťastný. Na ten zájezd měli jet 
dva.  

Uběhl týden a pan Novotný se začal balit k moři. Najednou někdo zaklepal na dveře a tam 
kamarád Libora Novotného a ptá se ho: „Ahoj, nemohl bych s tebou jet na ten zájezd?“ Ale Libor, jak 
už víte, byl sobecký a řekl: „Ne, vyhraj si svůj zájezd!“ Zavřel před ním urážlivě dveře a balil dál. Je půl 
dvanácté a pan Novotný jde na autobus: „Tamhle je jen můj autobus,“ vykřikl. No a takhle končí 
příběh. 

Autor: B. Skalická, V. B  

Přepsal: N. Holá, IX.  

O lakomém ježkovi (vymýšlení pohádek podle různých názvů) 

Byl jednou jeden tuze lakomý ježek. Tento ježek měl vždy mnoho zásob na zimu. 
 Jendou na podzim přišel k němu zajíc a poprosil ho, jestl i by mu nedál pár zásob na zimu. 
Ježek na něj pohlédl a řekl: „Měl sis nastřádat svoje zásoby.“ Zajíc se smutně otočil a hopsal do svého 
doupěte. Naštěstí zima nebyla tak velká a dlouhá. Ušáček však ve zdravý tuto zimu přečkal a vesele 
na jaře hopsal. V létě přišla velká voda a vyplavila ježkovi všechny zbylé zásoby. Když začal příští rok 
podzim, ježek onemocněl a nemohl si nastřádat žádné živobytí. Ježek se rozhodl, že zajde poprosit o 
nějaké jídlo zajíce. Když přišel k zajíci, zajíc mu řekl:„ Minulý rok jsi mi žádnou potravu nedal, ale abys 
věděl, že nejsem takový lakomec, trochu ti dám!“ Ježek slušně poděkoval a šel domů. 

 Na jaře se ježek rozhodl, že už nikdy nebude lakomý a zajíci se došel omluvit. Nakonec se z 
nich stali dobří kamarádi.  

Autor: Matouš Sýkora, V. B 

Přepsala: Veronika Brožová, VIII. 

Obrázek: Lukáš Cibulka, IX. 
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Dopis pro Karla IV. Praha 5. 6. 2013 

Milý Otče vlasti, 

chtěl bych Vám poděkovat za to, co jste udělal pro naši krásnou zem. Byl jste 
jedním z mála panovníků, kterého opravdu zajímalo, co se zde v Čechách děje a 
nemyslel jste jen na sebe. Lví silou jste se podílel na tom, čím bylo v té době Česko a 
zvláště Praha, která se za vás stala hlavním městem a taktéž byla vaším domovem. 

  Vzdělaných a chytrých panovníků naše země příliš neměla. Díky vašemu 
zájmu o vzdělání jste nechal vystavět Univerzitu Karlovu, která je stále spjata s velkou prestiží a dostat se 
na ni není vůbec jednoduché, ba naopak. Nechal jste postavit mnoho farních, klášterních a městských škol, 
jelikož jste měl zájem o to, aby Vaši lidé byli vzdělaní. Díky Vašim správným rozhodnutím jste si získal 
velikou autoritu u svých poddaných už jako mladý muž.  Mnoho lidí ze všech koutů světa se každoročně 
chodí dívat na památky, které jste zde ponechal. 

Dovolte, abych vyzvednul most přes řeku Vltavu a hrad Karlštejn. Další velkou památkou je 
taktéž Nové Město pražské. Smekám před Vámi. Vzít si postupně čtyři manželky, to také není jen tak. 
Spravedlivě jste podělil své syny a každému daroval korunu a část země. 

Myslím si, že tak významného panovníka česká země neměla a mít nebude. To Vám a jen Vám 
naleží označení „Otec vlasti“. 

S velkou úctou  

Váš Lukáš Vávra   

Napsal: Lukáš Vávra, VII. 

Přepsala: Karolína Stoličková, VIII.  

O zatoulaném balíku 
Byl jednou jeden balík a ten chtěl být jako každý jiný balík doručen. Ale pošťák, který tento 

balík nakládal, s balíky házel. Když házel náš balík, tak se netrefi l a balík poštovní auto přeletělo a 
dopadl za něj do trávy. Pošťák si ničeho nevšiml, nasedl do vozu a odjel. Tak si balík posteskl a čekal 
a čekal, jestl i si pošťák vrátí. Už byla noc, a tak balík usnul. Ráno se probudil a slyšel, jak někdo na 
někoho křičí. Tak přiskákal k plotu a vida - na našeho pošťáka křičel jeho šéf. V našem balíku byly 
totiž vzácné dokumenty. Pošťák tedy balík hledal, kde se jen dalo. Najednou viděl balík u plotu. 
Zajásal si: „Nedostanu vyhazov! " Tak balík zvedl, naložil a doručil.   

Autor: FrantišekNerud, V. B 

Přepsala: EliškaOlahová, VIII. 
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O zvědavém žaludu 
Byl jednou jeden žalud, který byl moc zvědavý. Takže neměl moc kamarádů a byl z toho moc 

smutný. 
Jednou šel po cestě a uviděl l išku se zajícem. Žalud se ptá: „ Mohu se zeptat, o čem si 

povídáte? “ Liška odpověděla: „ Do toho Ti vůbec nic není. “ Žalud se ještě zeptal: „ A kamarádit se 
se mnou nechcete? “ Zajíc mu odpověděl: „ Ne, nechceme, protože jsi moc zvědavý. “ Žalud se 
vydal zpátky do svého domečku. Cestou potkal želvu se šnekem. Zvířátka viděla, jak je žalud 
smutný a zeptala se ho: „ Co se ti stalo? “ Žalud jim odpověděl: „ Jsem moc zvědavý a proto nemám 
žádné kamarády. “ „ A s námi bys kamarádit nechtěl? “ zeptala se zvířátka. „Moc rád,“ odpověděl 
žalud. Tak získal zvědavý žalud kamarády. Prožil s nimi mnoho dobrodružství a zábavy. 

Autor: Klára Šestáková, V. B.  
Přepsala: Anna Nejedlá, VIII. 

Popis Apple i Phone5 
Dovolte mi, abych vám popsal vzhled mobilního telefonu Apple i Phone5 v černo-břidlicové 

barevné variantě. S operačním systémem IOS 6.1.4. 

Tento telefon má zaoblené rohy, vysoký je přibližně 12 cm, široký 6 cm a jeho tloušťka činí 7,6 
mm. Celkově se jedná o velice kompaktní zařízení. Pevnost a j istou míru „exkluzivity“ mu propůjčuje 
jednolitý kus hliníku, který obepíná boky celého zařízení a naprostou většinu zad. Na čelní straně se 
nachází kamerka pro video-hovory s rozlišením 1,9 megapixelů, níže se nachází telefonní sluchátko, 
které je dostatečně hlasité i ve velmi rušném okolí. Celé přední straně dominuje však display 
s rozlišením 1136 x 640 pixelů, což nám dává krásnou jemnost 326 pixelů na palec, takže rastr na 
zobrazovači neuvidíme. Výpočet částí na čelní straně nám zakončuje kulaté tlačítko, které nás vždy 
vrátí na domovskou obrazovku. Bystří už j istě zjisti l i  z předchozích řádků, že předek je celý červený, 
výjimku ovšem činí bílý čtvereček, který se nachází v domovském tlačítku. Plynule se přesouváme 
k bočním stranám. Na pravé straně se nachází jak dole, tak i nahoře pestrý předěl, který vede signál. 
Vzhledem k hliníku je plast však perfektně zahlazen a při uchopení nic neucítíte. „Na půli cesty“ mezi 
těmito předěly se nachází „šuplíček“, do kterého se vkládá nano sim karta. Levý roh nebyl „ochuzen“ o 
plastové předměty pro antény, které jsem již popisoval. Pod horním předělem se nachází posuvné 
tlačítko „zleva doprava“ nebo naopak sloužící k vypínání hlasitosti.  Kulatá tlačítka hlasitosti, klasika. 
Na horní straně je vpravo opuštěné uspávací tlačítko. Spodní stranu „sjedu“ zleva doprava: 3,5 mm 
jack konektor pro sluchátka, designově vyvedený mikrofon, který má vyfrézovaných 10 „dírek“. Dva 
malinké šroubky pak zase dělají společnost propínatelným konektorům, které Apple nazývá Lightning, 
má 8 pinů a je oboustranný, dále pak už jen šestnáctidírkový  hlasitý reproduktor. Zadní strana je 
hostitelem 8 megapixelového fotoaparátu s clonovým číslem 2,2. Celý fotoaparát je kryt safírovým 
sklem. Dále zde máme mikrofon a LED blesk, tyto části se nachází v jakém si skleněném „chlívečku“. 
Největší část zadní strany tvoří hliník, na kterém si našlo místo logo nakousnutého jablka, nápis i 
Phone a popisky ohledně produktu. Úplně dole je pak další „chlíveček“ ze skla.  

Už vás to j istě nudí číst, mohl jsem to udělat mnohem rychleji: 

Apple i phone 5: krása, kvalita, preciznost. 

Autor: Lukáš Vávra, VII. 

Přepsaly: N. Šmídová, M. Leštinová, VIII. 
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Škola 

(styl umělecký) 

Vzdorné stěny budovy školy pro žáka připomínající strašlivé vězení se vzpínají do nebes. 
Knihy, do kterých se mají ponořit, j im připomínají nedozírné dno oceánů. Slunce, které jako jediné vlije 
žákům alespoň trochu svitu do jejich ztrápených tváří, zachází tiše a unaveně za ostré špičky 
horských vrcholů přímo do měkkých mračných peřin. Písmena svítí na bílém papíře a jakoby se všem 
v širém okolí vysmívala. Ten krásný zvuk zvonění je pro žáky slast. Jako když úsvit slunce nastane a 
ptáčci začnou zpívat. Na hrůzy, které v těchto zdech zažijete, si jednou ve svém stáří s úsměvem 
vzpomenete a jakoby horká voda zali la vaše srdce. 

Autor: Tereza Havlíková, IX. 

 Přepsala: Tereza Havlíková, IX. 

 

 

 

 

Sobectví se nevyplácí (příběh na slova sobecký, milionář, meloun, deštník…) 

Byl jeden milionář a ten byl strašně sobecký. Měl loď, auta, hotel, bazény, pláže a domy. Byl 
ještě k tomu starosta. Myslel jen na sebe, ostatní mu byli ukradeni.  

 Jednou jel na své drahé lodi po Černém moři. Měl tam i internet, ale nejdůležitější byl jeho 
drahý deštník, který stál přes 1 milion korun. Tu začala velká bouře a jeho deštník uletěl. Když se vrátil 
domů, byl smutný. Potom za ním přišla jeho sestra. Chtěla půjčit auto, ale milionář řekl: „ Ne v žádném 
případě, ještě ho zničíš.“ Sestra smutně odešla.  

 Po čase přišel milionář do své práce, ale bylo mu divné, že má věci na chodbě. Šel za šéfem 
a řekl: „ Proč mám věci na chodbě?“ „ Protože máte padáka, jste strašný sobec, my tu sobce 
nechceme. “Nakonec z lodě, auta, domů, hotelu a plážích mu zbyla jen slupka od melounu. Z toho 
plyne ponaučení, že sobectví se nevyplácí.   

Autor: Přívratská Anna, V.B. 
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   Přepsala: Brožová, Oláhová, VIII.
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Obrázky 
 

 

 

 

   

Stoličková Karolína 

Aleš Iška, VIII. 
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Už se nám blíží Vánoce…. 
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Vánoční vtipy 
„Tak jsem slyšel, že ti tchyně poslala na Vánoce kapra?” 
   „Kdepak, jenom jednou husu, a já blbec se s ní oženil! 

Vstávej, Františku, už je bílý den,” budí chlapce o Vánocích babička. 
   Franta mrzutě povídá: „No a? Sníh už je přes dva týdny.” 

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

Zdroj: http://www.vtipnevtipy.cz/tag/vanocni-vtipy/ 

Přepsala: Veronika Brožová, VIII. 

 

Ráno po Novém roce se muž budí a při pohledu do zrcadla si povídá: 
„Je vidět, že začal rok Králíka: červené uši, napuchlé velké oči, zarostlá chlupatá tvář!“ 

Co přináší vánoční stromeček lidem? 
V paneláku - hlavně pocit uvolněnosti a svobody - ale až v okamžiku, kdy jej vyhazujeme ven. 

Strýčku, víš jaký vlak má největší zpoždění? 
Nevím. 
Ten, co jsi mi slíbil loni k Vánocům. 

 

Zdroj: http://www.komik.cz/vtipy/vanocni-a-novorocni/dat-10-10/ 

přepsala:  Eliška Oláhová, VIII. 

 

Vyfoti la: Stoličková Karolína, VIII. 
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Vánoční recepty. 

Vánoční řezy z  limonády 

Ingredience: 

Máslo: 80g 
Cukr: 300g 
Cukr moučka: 200g 
Kakao: 3 lžíce 
Vejce: 3 vejce 
Polohrubá mouka: 450g 
Rum: 3 lžíce 
Olej: 8 lžic 
Prášek do pečiva: 1 sáček 
Limonáda: 3dl 

Postup: 
Utřeme vejce, cukr, olej, přidáme mouku s práškem a limonádu (jakoukoli), zamícháme a dáme péci 
na vymazaný nebo pečícím papírem vyložený plech. Po upečení ještě teplý koláč poléváme polevou, 
kterou si uděláme z másla moučkového cukru, kakaa a rumu. Tuto polevu utřeme a ještě na horký 
koláč ji rozetřeme. Ten potom až vychladne, tak se krájí na malé kousíčky. 
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Zasněžené cupcakes 

Doba příprav y: asi 20 minut  

Doba pečení: asi 15 minut  

Vystačí na: 12 porcí 

Přísady: 

Na těsto: 
1 balení Muffinů čokoládových s čokoládovými kousky Dr.Oetker 
110 ml vody 
40 ml oleje 
1 vejce 

Na ozdobení: 
1 balení Krémové náplně čokoládové Dr.Oetker 
200 ml studeného mléka 
2-3 PL moučkového cukru 
Zdobení 4 druhy bílé Dr.Oetker 
Zdobení bílé Dr.Oetker 

Ještě potřebujeme: 
plech na pečení 
12 papírových košíčků (součást balení) 
cukrářský sáček se zdobící trubičkou 

Příprav a: 
1. Na přípravu těsta vysypeme směs na přípravu muffinů do mísy, přidáme vodu, olej, vejce a 

připravíme podle návodu na obale. Pomocí dvou polévkových lžic naplníme těstem 12 
papírových košíčků rozložených na plechu. Plech vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

2. Upečené muffiny necháme vychladnout na kuchyňské mřížce. 
3. Na ozdobení připravíme krémovou náplň s mlékem a cukrem podle návodu na obale. 

Naplníme cukrářský sáček a muffiny ozdobíme dle vlastní fantazie. Posypeme bílým 
zdobením. Do podávání uložíme v chladničce. 

 
Elektrická trouba: 180 °C  
Horkov zdušná trouba: 160 °C  
Plynov á trouba: stupeň 3 
Doba pečení: asi 15 minut  
 

 

Autor: Tereza Havlíková, Nikola Holá, IX. 



20 
 

Výtvarné práce našich žáků 

 

 

Dolní obrázek: žáci 5.B 
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Autoři: horní obrázek – Lukáš Cibulka, IX., dolní – žáci 5.B 



22 
 

 

Současná reklama v duchu renesance v podání 8. třídy.  
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Rozhovory s prvňáky 

Jak se těšíš na Vánoce? 
Jakub Kořínek 1.A Těším se moc, protože naše sestřička už bude chodit. 
Jan Kuthan 1.A Nevím, ale už se těším, až budeme mít pejska. 

Radim Janouch 1.B Ano, těším. 
 

Co by sis přál k Vánocům? 
Jakub Kořínek  1.A Lego a no prostě všechno lego. 

Jan Kuthan  1.A Nevím, ale těším se, až budeme mít pejska. 
Anna Havlíčková  1.A Já bych si k Vánocům přála nějakou knížku o Vesmíru. 

Pavel Čapek  1.A Počítač. 
Veronika Tomášková  1.A Notebook. 

František Hrabě  1.A To, co mi Ježíšek přinese. 

Jindřich Vladyka  1.A 
Chtěl bych, aby maminka dala do opravny Furbyho, kterého jsem 
dostal o minulých Vánocích, a on se mi rozbil. Ještě nějakou věc, ale 

nemůžu si vzpomenout jakou třeba. 
Anežka Zachariášová  1.A Já bych chtěla nějakou hru, třeba pexeso. 

Radim Janouch 1.B Já bych si moc přál k Vánocům tablet. 
David Maršán 1.B Já bych chtěl k Vánocům taky tablet. 
Sára Feitlová 1.B Ještě nevím. 

Dan 1.B Lego. 
Veronika Skalická 1.B Já bych chtěla malej tablet od Ježíška. 

Adam Mach 1.B Telefon. 

Jan Vyžrálek 1.B Takový malý Titanik, který má ve dvou komorách dvě díry, aby se 
mohl potápět. 

Petra Primusová 1.B Já bych chtěla k Vánocům od Ježíška HalloKitty batoh, mikrofon a 
kytaru. 

Anna Zmeková 1.B Tablet a ještě puzzle s dinosaurama. 
Matěj Hrdlička 1.B Tablet a bitevní loď. 

Kateřina Goldfingerová 1.B Já bych si přála k Vánocům Lego Friends. 
Eliška Knotová 1.B Já bych si přála nějaké hry a nějaké barbie. 

Kateřina Gorčicová 1.B Lego Friends a růžový hodinky. 
 

Co budeš dělat o vánočních prázdninách? 
Jakub Kořínek 1.A Když mi Ježíšek přinese i tablet, tak budu na tabletu. 

Anna Havlíčková 1.A Budu se dívat na knížky Naše Země a něco si z toho budu 
obkreslovat. 

Pavel Čapek 1.A Já si budu…taťka mi vyndá boby a budu jezdit k rybníku a pak se 
vrátim a pak se zeptám ségry, jestl i půjde se mnou jezdit. 

Veronika Tomášková 1.A Jestli dostanu notebook, tak budu hrát hry na notebooku a jestl i ne, 
tak budu hrát na tabletu. 

František Hrabě 1.A Hrát si s bráchou. 

Jindřich Vladyka 1.A 
Asi si hrát s Furbym, maminka si stáhla ten program, abych mu mohl 

dávat jídlo, ale musíš mu dávat jídlo, j inak se naštve a bude 
nepříjemný. A můžeš mu dávat i prstík, když je hodnej. 

Radim Janouch 1.B O vánočních prázdninách se budu s maminkou mazlit a chodit s ní 
ven. 

David Maršán 1.B No, asi si budu hrát s legem. 
Daniel Stegbauer 1.B Stavět to lego. 
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Adam Mach 1.B Stavět sněhuláka. 
Jan Vyžrálek 1.B Budu sáňkovat u strejdy Pepy. 

 

Jak si představuješ, že vypadá Ježíšek? 
Lucie Vávrovská 1.A No, myslím, že je takovej, vypadá jako Santa Claus a má čepici na 

hlavě, takovou tu s kožichem a bambulkou. 

Jan Kuthan 1.A Má čepici, má červenou a bílou a ještě má kožich a taky červenej a 
bílej. 

Anežka Zachariášová 1.A No, že má třeba čepici červenou, bílou a bambulku červenou nahoře. 
David Maršán 1.B Jako anděl. 

Veronika Skalická 1.B Nevím. 
 

Víš, kde se Ježíšek narodil? 
Anna Havlíčková 1.A V nebíčku. 
František Hrabě 1.A V kostele. 
Sára Feitlová 1.B V Betlémě. 

Daniel Stegbauer 1.A Nevím. 
Veronika Skalická 1.A V nebi. 

 

Dodržujete nějaký Vánoční zvyk? 
Jindřich Vladyka 1.A Jíme kapra a hledáme zlatý prasátko. 
Anna Zmeková 1.B Zapalujeme prskavky. 
Matěj Hrdlička 1.B Zpíváme koledy a zapalujeme prskavky. 

Kateřina Gorčicová 1.B Zpíváme koledy. 
 

Co si udělal/a pro to, abys viděl/a zlaté prasátko? 
Lucie Vávrovská 1.A No ne, ještě ne. 

Sára Feitlová 1.B Nezkoušela. 
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Kaligramy 

 
Autor: Anna Nejedlá, VIII. 
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Autor: Karolína Stoličková, VIII.

Autor: Ladislav Vajsochr, IX. 
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 Brožov á V, Stoličkov á, VIII. 
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