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Ani jsme se nenadáli a nefuývánež předloňt vám další, tentokrát qýjimečné, VÁNOČNÍ eisto

ALFoNZE.
Jestliže jsme minule konstatovali, že jste nás potěšili srn_fun ájmem o časopis, prodej jeho 2.ČÍsla

byl,,bombasticlqm" překvapením. Ani největší optimisté snad nemohli očekávat, Že prodáme

asi 150 kousků. Je to pro nás obrovslcá radost. aleizávazpk. Závazekvtlči vám, našim ČtenářŮm, aby-

chom pro vás byli přinejmenším tak přitaživi jako doposud.
Radost m:írne i z toho, že přiníšíte své nápady. Chceme vám za ně poděkovat (prosím, podepisujte

je. nemáte se za co stydět) aw^ratvás k trpělivosti. Pokud je nenajdete hned v následujícím čísle, nezou-

fejte !

Čeká nás vůně vanilkorÝch rohlíčků a jehličí i hromady drirku. Obrysy wěta se n:ím budou zlátmékÓ,
povahy lidí něžnější a jejich srdce přístupnější. V posledních letech se ziá, že čím blíž máme wět přes tele-

vizní obrazovku. ťm dál máme člověk k člověku.
ZPOMALME SVÉ TEN&O A UVĚDOMME SI, ŽE JSME TU PRO JINE.

PRoTo vY MENŠÍ,vĚrŠÍ I NBrvĚrŠÍ BuĎ, rs NA SEBE HODNÍ
ALESPON V TEHLE KOUZELNE DOBE,
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zPR-á\řr .z I<IrIHo\rI§rY
soutěž o Řád zlatého čtenáře

2. ota*a: Jmenuj 3 tituly, jejichž autorem je zábřežsbý rodák, spisovatel Madimír KÓrner

Nro\rlIrIrÝ
(několik knih bylo zakoupeno ze zisku za Nfanze)
LANCZOVA Lenka : Počkej na mě, Radko
BLOBELOVÁ Bngitte : Avšechno je jinak
TOWNSENDOVA Sue : Pravdivá zpověď Adriana Molea
HOGAN, Jiň : Společnost sprár,ných romantiků
POLEDŇÁKOVd tvtarie : Jak v_l.trhnout velrybě stoličku

: Jak dostat tatínka do polepšovny
NĚucovÁ Božena : Pohádhv

prŮ rlror- ,FÁRA,
rE rťž(Ú :
rcťl*r ř vAs
NoRMAt§í osogtiosT.

,
t

PorrÍpá. slE, žn ....--
_ školní večírek zantamena7 pŤekvapivě silnou účast ze strany učitelů, rodičů i přátel škol_v, sál DK praskal

ve švech. že by l;ákalo velké množstyí cen v tombole ?
jako účinkujicí excelovali za žilW Ondra Zicha z 8.D (zpěv) a zíad učitelŮ Petra VŠetiČková (tanec)

- pedagogrc§Ý sbor vltáhl do boje proti džungli před tabulí
_ p.uč.Kulichová pěkně zpívá a je rozený dirigent, p,ředitele bolí zub, p.Maroškoú chutnaly ředitelské ko-

láče. p.uč. Hegerová by se ráda wátila do školy, p.uč. Suchanová povede na naší škole oddíl volejbalu
- se uskuteční celoškolní vánočni besídka (po zaryivár;.ikoled áky 9.C nezůstane oko suché)
- u Strachotu mají pejska, je to knírač a jmenuje se Adonis

Ý
-3IržrříOPFRErrENíE

učtrBrŮvt

k narozenirlím : 2.12. p.Věře Godalové 5.1. sl.Kateřině Osladilové
6. 12. p.Radovanu Pavelkovi

k wátku : 5,I7.p. Jitce Benediktové 14.1. p.Radovanu Pavelkovi
8. 12.p. Květě Všetičkové
II.12.p. Daně Gabrielové
2a.L2.p. Dagmar Ondníčkove
24.12. pp. Evě Najmanové, Evě Procfuizkové, Evě Rudecké a Evě Suchanové

žAKůM
k rrarozeniruim : 7,I2. Zdence Brožové

10. 12. Katce Maixnerové

v _- - -x-.-z:E sr}ť3ol-NrÍIro If-lNrcE s \řTIPI§roI/ r<-6.ŠÍ

e učitel : ,,Je vám to jasné. nebo je váš smích qfrazem zoufalství ?"
r učitel : '...múry nosily áviny z vlasů ...bude čas. kdy Mašek bude nosit takv vlasový ávin ...Středověcí

rytíři si dávali vlasy do síťky. No, zamysli se nad tím, Mašku. to úš, já ti to nermucuju ..."

o učitel : ,,Já tě znám, Kropáček ..... a kterej ťy seš'Z'
o učitelka : ,,Řekh isem v}m. abyste se pořádně obtékli. Cihlář si takv vzal kšandy, aby mu bylo teplejc!",ó
r Jde Karkulka lesem, potkí ji vlk a říká : ,,Ahoj, huso!" ,,Já nejsem husa, já jsem Karkulka." A vlk na to :

,,Kdybys byta Karkulka, tak poneseš košík.* Karkulka se plácne do čela :"Já husa jsem ho nechala domal"

L
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Ke malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo ťech dnech
přesto na wětě.

STENDHAL

Nrá.nfLo(nr/LcÍ .rÍ:zprvÍ ŘÉ.p
LEDNÍREYUE

B_vly vánoční prázdniny a obyčejný všední den jako vždy. Nic zvláštního nebylo ani na tom, že jsme
odpoledne s kamarádkou vzaly brusle a šly na stadion. Ten den na ně zemská pňtažlivost působila obzvlášť
silně. není tedy dilrr, že se mi kamarádka brry ztraúla z dohledu. Byla jsem tak zaujata sama sebou, že jsem
si zpočátku ani nevšimia docela hezkého indiúdua, které mě neustále pronásledovalo.Tepwe když jsem asi
popatnáďé upadla a viděla, jak vždyclqy blizko mě přibrzdí a zastaú se. začala jsem se po něm ohlížet a tro-
ctr\se,ibát.

KdyŽ zase zastávil a oteťel pusu, jako by chtěl něco říct, r,yskočila jsem a ujela. Namířila jsem si to
do houfu lidi azabrzdlla u mantinelu. Kluk s nechápavou tváří opět vedle mě : ,,Slečno," začal. ,,Nejezděte
pořádza mnou". odsekla jsem v"zdorovitě a plížla jsem se k ýchodu. Připadata jsem si jako magnet. Kluk
se drŽel v těsném ávěsu za mnou a omlurmě se usmíval na okolostojící , culící se daly. Měla jsem toho prá-
vě dost. Ohnula jsem se a nasíLzovala chrániče na brusle, Za mnou se ozval v_lůuch smíchu a jána wé zadni
části těla ucítila čísi ruku. Tak tohle je wchol, blesklo mi hlavou a moje pravačka pfistála naleho tváři.Mla-
dík se chltil za červenou tvář a lakoniclry mi ozruímil : ,,Slečrro, máte roáržený kalhoty.*

Chvíli jsem na něj nechápavě civěla a pak si rychle přikryla postižené místo. ,,Chcete půjčit bundu ?",
Zeptal se a uŽ se lywlékal, ,,kouká lrám totiž spodni balení ...* Řekl to, jak později dodal, s gustem, neboť
touál po odplatě.

R-vchle jsem si navlékla jeho bundu, Za chvili už jsem v jeho spoleúrosti opouštěla stadion, druhý den
jsme šli do kina a teď po letech čekím, kdy hlava rodiny konečně nastarhrje a v_\yezeme děť - bruslit.

Příště : Černý korzár

xÉ.ea.plvíčpr<
RECEPTY p.uč. J.Benediktové :

15 dkg I00%oďlňeného tuku (OMEGA)
i3 dkg práškového cukru
2 dkg sušeného mléka
4 dkg kokosu
vanilkoý cukr
- vše dát do formiček a nechat zhrhnout

sr<nÝrzaěKy
lymysleli pro vás žÁci 4.A

. I{LEDEJTE VYJMENOVANÁ SLOVA
Slepý chatař zabloudil v lese.
Motor je skoro celý kovoý.
Ve skladě ležely želrtičky.
Hloupý chameleon se nechal chytit.
Strýc nátřel dřwěné stropy leštidlem.
Mary selky byly šedivé.
Včera jsme nebyli nakupovat.
Továrnu dostal nový továrník.
Pan král si posly šeří.
Snopy lež na poti .

1 tuk OMEGA rozpustit.
10 dkg cukru, 5 dkg kakaa,
lvanilkový cukr, 2 vejce,
trochu rumu, 2 balíčky piškotu
polámat, udělat váleček, obalit
v kokosu a d:ít áuhnout

Při bouřce nám kroupy skákaly po střeše.
Do kopy toto seno nedávej.
Kolem trati stály sloupy telegraftúho vedení.
Ošetřovatel kartáčoval chlupy skunka.
Musím uqřt okna v celém domě.
Přemysl i Táňa jsou ve škole.
Uviděl jsem stopy Kateřiny,
V restauraci je slabý kuchař.

3



eŘpprrá.rvoěayí rwl.píIJrrlr.
un<urÁš

Mikuláš není ádná v.vmyšlená postava. On skuteěně ál. Narodil se v bohaté rodině roku 260 ve městě
Patra v jižúm Turecku. Vlpráví se o něm, že pomohl chudému sousedovi. ktery měl tři holčičkv. Třikrát
tajně vhodil do jeho domu měšec s peněá a souseda zachránil před bídou. Časem Miluláš rozdal veškery
*rij majetek a stal se biskupem ve městě Myře. Staral se o sirotkv, pomáhal vdovám a všem chudým a pro-
následovaným. Dokonce se o něm qpráví. žFkdÝbyl v Mlre hladomor. zánačně namnoál bochníhv
chleba.

Doál se 90 let. Po smrti byl všude uctíván a prohlášen za watého. A tak si Mikulášow štědrost připomí-
nají lidé v celé Ewopě. 5.I2., v předvečer jeho wátku. chodí Mikrrláš v doprovodu čerta a anděla.Mikuláš
je oděn jako biskup. Má bilé roucho. na hlavě v,vsokou, do dvou špic qůíhající čepici. které se říká mitra.
V ruce drá dlouhou. paslvŤskou hůl, nahoře stočenou a zdobenou. které se říká berla.Všechny děti rozradost-
ňuje wou nadílkou.

připravila Jana Newadbová

oÁš. oÁš. čtNgoÁš z
DOJDENATĚCOSIVNOCI !

pÁš, pÁš, čt ttgoÁš z
DOJDENATĚMIKI]LÁŠ |

vÁNoCa
Nlízev je původně pohanské pojmenování ,,dvarráctnoce" = l2-denní vítání slunowatu.
24.!2. se každým rokem slaví Štědry den. Souvisel těsně s následujícím wátkem - Boám hodem viánoč-

nírn, dnem narození Jeáška. V 16. a 17. století chodívali po českých vsích na ŠtěarY den růzrré maškary.
V některých horsla.ich krajíctr, zvláště na Valašsku, chodívali s koledou past}ři. Před vstupem do domu trou-
bili na dlouhé rohy, zpívali koledy, mezi nimi i proslulou :"Nesem vám noviny, radujte se." Hospodyně je
štědře obdarovala viinďkou, koláči, ovocem a někdy i penězi.

Od pradárnra lidé věřili. že počet sedicích u štědrovečerního stolu nesmí blt lichý. A proto předem zva-
li hosty. Před večeň se společrrě pomodlili a často si přáli, aby se všichni srolor.líci opět spolu sešli u příští
štědrovečerní tabule. Dříve se místo kapra podávaly k večeři pukance s mákem a medem, hrachová nebo
čočková polwka, hubník a řada dalších jídel. Jídla muselo §ýt lždycky tolilq aby se všichni narytili a ještě

zbylo. Část jídla z vďeře se dávala dob}tku, kladla ser ke kořenům stromů ďo zabrady a slpala se do studně.
Tahle oběť měla r,yjadřovat osudy celého hospodářství a současně byla přiáním zdaruv příštím roce.

pňpravily Adéla Částková a Míša Hatoňová

vÁNočNí srnomr
Dlouho měly přednost betlémy, stromlry se u nás rorzářily poměrně pozdě (1812 nebo 1819).
Chcete-li si letošní stromek ozdobit netíadičně, siáhněte po malých jablíčkách, ořeších a šiškách (lze

posďibfit nebo pozlatit), perníčcích, slaměných Mčlcích a ozdobách ze slámy,.,ryrobte si řetězy nebo

sluníčkaztěsta:receptjejednoduchý-do300glrladkémoukypřidejllžicioctaaasi6lžcvody,propra-
cr{ v tuhou vláčnou hmotu, zaba| ji do igelitu, aby neokorala, a modeluj zmMary na pomouČené ploŠe,

sluníčka: rozplácnudm kolečkám zapichej po obvodu párátka - sluneční paprsky, dejje na plech, poři
žloutkem. aby b_vla ňatavá a opatrně peč, spíš suš, potom můžeš ozdobit paprskv rozinkami.

Stromeček odstrojte den po Třech králích.

Z\IYKY
- můžete si vyzkoušet tradiční zvyk obdarovat ,,prutem" - zelenou ratolestí vyšňořenou ovocem, peČivem

a ořechy a tím rytnbolicky pfinést do domu mládí a zdraví.(Tato tradice je mámá už ze starověkého Recka.)
- obejmout se pod snítkou jmelí (lze se líbat beztrestně š lcýmkoli)
- upeď štědrovku - vánočku
- ďtžetpůst ; uvidíte zlaté prasátko, hrozilo se dětem, žejim Šprechta provrtá bficho; půst končí ve chvíli,
kdyvyjde pmní hvězda

- lysejte si na Lucii 13.12. obilí, na Štědry den se dočkáte táÝ,níčku
- 4.I2. naBarboru si vdavekchtivé uříznou třešňovou větvičku nebo zlatý déšť a vyčkají, jestli na Štěary

den vykvete
_ wícen z jabka - postavte ho na 3 špejle, napíchejte do něj spejle se šňůrkami rozinek a sušeného ovoce,
přepásejte stuhou, nezapomeňte na svíčku

- ježek z jablka - postup stejný, ale bez svičky, obklopte ho chvojím

&
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KoUZLA
- ořech = pfipravíte si ho večer před štědrým dnem k posteli a po probuzení ho sněZe na lačno: účinek
bude ohromujíci : celý rok vám daji pokoj blechy a štěnice

- med = nanaž si na Štčdry den sknině medem a všichni tě budou mít celý rok rádi
- šupina = kdť si necháte pár rybích šupin" budou se vás držet peníze
-hazÉíli pantoflem: pro začátečnice - pantofel se lrází rukou \

pro pokroč{lé (čili dív(v, jež měly více než 3 vitžné auámosti)- zahazovat nohou
obě ády ke dveřim; dopadne-li střevíc špičkou ke dveřím. do roka jsou vdavlry jisté.
otočí-li se podpatkem, hurá woboděnko !

(konkrétní osobu může napovědět slupka jablka. kterou oloupeme na dlouhý piás. hodíme a čel*íme , ja-
hý tvar - písmeno jména milce se poskláda)

-pouštění skoř:ípek - potřebujete mísu, vědro nebo umyvadlo naplněné vodou: do půlek vlašsk_Ých ořechů-
lodiček- vloáme minisvíěhv, nejlepší pro dvojici : chlapec pustí lodku levou rukou. dívka pravou. zbylými
horními končetinami se drží. čekají, jestli se k sobě jejich skořápky přiblíž. pak je láska věčná. běda, když

se začnou vzdalovat
- liti olova - vzhledem k materiálu takřka nerealizovatelné
-zdvitxáništěstí-pod7hrnečkuschováme7qymbolů:peníz=bohatsM.uhli=nemoc,písten=watba,
láska, hřebínek = ned,ostatek, šátďek = cesta, chléb : štěstí, dudlík = dítě (lze pouát jiné předměŤ);
hrnečlry promíctráte a naslepo Btíráte, co vás příšť rok čelcí

- kouzla 7nIa\ri - rozkrojte jablko napříč; objeví-li se pravidelruí hvězdička jádřince. budete dlouho žvi"
zdráua šťastni, červ aj. vadyvěšť chorobu ( podobně to můžete zlcusit i s ořechy)

NOVOROČNÍ MAGIE

- na Silvesúa zapalte těsně před půlnoci 2 svíčky; hofi-li wětle, bude dobrý ro( haň-|i sebou plamínlry,
utržíš pár ran; hoří-li norrrrálně, čelci tě průměrné štěstí; podobně hodíš-fi do ohně 2 ořechy

- co děláš na Nový ro\ ovlivní wůj prťrběh dalšího roku
- měj n&o nového na sobě, abys i nadále chodil jako ze škatutky
- nepohádej s€, ni§ neroáij
- hlÍdej první íxávštěvtt : vstoupí-li první žerla - rrr.iš pech, nic se ti moc nerr5nrede, vstoupí-li muž - čekí tě
rok úspěchů

zku§te si procvičit woje hlasivky, vžtyť v Ewopě se koleduje nejméně od 7.století.

fio:ul můj milej, o Vánocích, druhej wátek k nrám,
podívíš se, jakou já ti koledičku d.ám.

* Já 'sem malý koledníčeb
pňšel 'sem k vlím pro troníček,
troníček mi dejte,
nic se mně nesmějte.
Dáte-li mně berana,
upeču ho do nána,
dáte-li mně krár,rl.
řeknu : zaplať Pámbu,
d:it€-li mně kozu,
uvážu ji k vozu.
dáte-U mně kohouta,
ponesu ho do kouta,

zflravi. pokoj wa!Ý
únšujeme vám,
napřed panu hospodáfi,
potom všem dítkám.
zdaleka se bereme,

Srot"a. koleda, dědku.
máte-li co k snědku,
aťje kráva nebo tele_
všecko stíčím do kabele,
co mně dáte, to vezlnu.
třeba starou verunu.

a Narodil se Jeášek.
kópíme mo koášek.
hodně dlóhé, chlopaté.

abe mo bél po pate.
za Betlémem na salašo
tam se vovce dobře pasÓ.
poženem tam bratrové,
do vostruhe

se
v městě Betlémě
atamležj neboátko
v chlévě na seně.
Vůl a osel zahřívaji,

Tam se bodó dobře pásti.
me si můžem voheň klásti.
hodně sobě 7atopit.

kaše sobě navařit.

5
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novinu vám neseme,

co se stalo, přihodilo,
vám arěstujeme.

Vy, panenky, na plinčičlv
dejte grošíček-
v_v. mládenci. na peřinlq,

dejte trojníček.
a v_v. baby, pozor dejte

a to dítko kolíbejte,
nepřestávejte.

\zá.lyoě§í TE sT oso-3avosŤI
Dánští psychotogové twdí, že k tomu, ab.v9hol pomali samt s,ů9,

ÚJer.i'i ťr" pařs,yue,tá Evmbol, kteď je vašemu srdci nejbližší:
staěi vlvolat si v mysli VA},rOCE,

otec. matka kolíbají.
nepřestávají.

1 BETLEMSKÁHVĚZDA
Jste nailtú snílci, kteří se před tvrdou ávotní realitou často uchylují do wěta vlastních

Přitahuje vás vše neobvyklé azíúladné.Jste důvěňví, citliú a plaší,Věřítev dobro,

te bezbranní tváŤí v tvář lidské ztobě, nenávisú a krutosti. Když vám někdo strhne

se z vás sťát morousové nebo mravokárci,

2. JMELÍ
přelétaví.

JSte věčnímilovníci Žvota, powchní a Své srdce darujete ochotně pnmímu, koho

Přesto wé problémy řešíte s obrovskou vynalézavosti a nadhledem. Bohužel příliš často spoléháte

na kouzlo wé osobnosti a ltozený šarm. Ne každý je ochoten tolerovat vaše qýstřelky a nezodpovědnost.

Jednou byste se mohli šeredně spálit,

wých úspěchů radost ?

plníoptimismu a lásk"v k žvotu. Svou radostí, upřímnostía nadšením pro vše nové a krá-

rozzářit všednost a wátit lidem na tváře úsměv. Ne každý všakmůže jen brát a spoléhat se

Že mu ostatní pomohou..

3. VÁNočNí sTRoNffi,čEK :^ ^ _,í*i _
Jste milí. spořádaní, máte smysl pro poúnnost, ale občas je,, yáT,:odu Nade vše ctíte poklidný ávot,

Své názory, které si 
"u 

*e, u,a"i l]worite;;;r"d o,uai,rr*ay nezměníte. Vždy jste skiiůopel,ně

přesvědčeni o *e pruijc, pripranoo *:lrt"tr|;ňa; Jt,"u!1"{ šíříte kolem sebe pocitbezpeó

a jisto§, ale vaše přili'š; JtÉosuroost obruno ňriá.t ,"""qhíaničí s neomaien]ím zasahováním

do soukromí . Neškodilo by várn trochu se uvotůt a §ft tolerantnější k nazorum druhých,

-ffiebýtvždyneávislí.Častosetakochunrjeteonejlzícnějšílidskécity:přátetství

a lásku. Nezauja!Ý por"ro"á,"r má mnohdy p;;n, ž.; nevním,áte, 
"o 

.. kol.* vás děje, Jenže ny jste

vnímaú a rozhodujete se rychle a většinou,p,a*e, ipi*" dosllLhnete všeho, po čem zatouáte, Ale máte

6. PRosTŘENf STŮL
Jste spravedliví, moudří, nelryhledávále 1qov, 

ale kdyžje to ďeba, doki{žete se ozvat, okolí si vásviřl

a jste často žádÁfi" ;J;.ŇúJy r,"oarrritate'poaut ň*L"* ruku, ale nesnášíte |ež,Iajdác*i a přetviář_

ku. Jste natolik otevření, že někdy útácitei frata". l"" že a'ow nemusíte mít vždycky pravdu, Mějte

"i. 
po.nop.rí pro lidské slabůstky a řid'te se také citem,

' áte zbrkle, nejraději otíkll" do světa fantaňe.Milujete literaturu, hud-

ba vás okouzluie a oneini wět odprrzuje NelrcÉi-sgoto,1eli bvste cítili, kdyby vás stroj času přenesl

o pár století ao minrrosti zapominalz""Jfllisj a"i_ú_rwi můžete proái,en.'oe skutečném ávotě,

"řňs-';ň 
nemužete naplánovat do všech podrobností.

8. JESLICKY

,

tak často

na

a

at!
lSne

žT



Jste ciťivÍ, zranitelnÍ, věrní wým rlizorum a ásadám. Touáte po romantické láscq nráte sitně v,winutécharitativní cítěnÍ, mŮŽeleporruíhat stejně beáranným lidem jairo jste vy. V lásce vyhledáváte silné
osobnosti, ProtoŽe se obáváte větŠÍ zodpovědnosti. Těm, kdo vám uttiá-ocpousut s pociiem moranipřevahy.

Vánoce
Vánoce jsou pěkné wátky.
půjdem domů ze zahrádkv
Venku velká zima je.
děláme si naděje,
že to někdy přestane.

Blíá se již Štealí aen.
ježšek k n:ím přijede,
rozdá dárk_v,
odjede.
Dostaneme hodně dárků,
budem koukat na pohádku.

Vánoce jsou ádná škola
ani práce, volno volá.

Totéž platí o celku svátků.
jéje. soutěž sněhuliáků.
pojď, také se přihlásíme,
sněhuláka postavíme.

Vánocejiž skončí brzy,
ale nezoufejme. t
prázdniny tu budou dál,
do škol nepůjdeme.

škola zde bude
až6. Iedna,
zatím budem koukat na stroj,
kterému se říká televizrú bedna.

Končí podzim, zaáná ňma.
qpadla už bílá podpefi na.
Vločky se sypou jako peří,
co se to děje ? No, přece sněž !

Děti už vytahují siiňky,
na stromek zavěšujem baňk"v.
Užjsou tu přece Vánoce l

už neroste na stromech ovoce.
Děvče fuízi papučí.
kampak se asi otočí ?
Zkteré strany štělcá pes,
odfud pfijde mládenec.
h{aminka jablko roz&rojila,
hvězia se na něm objevila,
do půlkyje červav:i
jakézdraw nám dopřává ?

Děti viděly zlaté prase,
sedělo u nich na tera§e.
Záňlla z]atě velice,
jako zlaá trrrtrlice.
Táta §pěchá v ralním čase,
do krrrelce něco nese.
ustele si na seně,
čr"W ažtam něco pňjde.
Mezitím muviánočka
padla rormou do ďka.
vrmoeumu šimrá v nose,
hlad má jako vel}ý pes.
záiditeďkažlé vose"
kterou by teď klidně snfi.
Ted je večer, Vánoce,
vítíme je po roce.
]\úíma kapra uvafi,
toho rnáme k večeři.
Ažzaangnt zvonďek,
rozwíť se stromeček.
Tátamolá: pojd'te sem,
radostí se ulesem.
Zazpivámekoledu
zavoláme na dědu.
Děda volá na babičku :
Babičko, rrráš novou myčku !
Až se s d,árky potěšíme,
velkou wíčku zaprilíme.
Táta na arěř vzpomene si,
wědomí však očisť si,
krmivo jim donese,
potom pír slov pronese.
Televizor pustímg
u něj všichni r§neme.
Vzpomíniime po roce,
jaké byly Viínoce.

\

Martin Vetelsbý a Jan Roháč 5.B
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Jana lÝováková 5.C



ŠŤa,s':rx,É.,,7" a.ne-bl<Do To \ai, oDpo\ai
1. 5.12. tě chodí strašit nebo ti dává drárhv:

a) Mikuláš, čert a anděl
b) Jeášek. anděl a čert
c) učitels§li sbor

2. Vánoční dárhv najdeš pod:

a) stolem
b) stromečkem
c) jabloní v zahradě

3. NaYlínoce padá:

a) sníh
b) trakaře
c) peři

4. Vánoce slavíme kl,rili
a)dárkům
b)narození Jeáše Krista
c)prázdninrám

í Když se ovánočních svátcích nřeiíš dobrol půjdeš :
a) běhat kolem stromu
b) lehnout si k televiá
c) t,yněnit sladkosti za ovoce

6. 25.12 se slaví:
u;* Štcp,l"
b) že užje po Štědrém dnu
c) příchod zimy

7. Příbuným a přátelům:
a) napíšete přrání do Nového roku
b) napíšete přrání do nového roku
c) nenapíšete nic

Jana Newadbová a Bětka Poprachovó

.§.IlrI.KE 1r.á.
Co si přeieš/přeiete pod stromeček ?
Kde bvs/-te chtěl /a strávit vánoce ?

Martin (1.A): l". autíčko na lysílačku. 2. u babičky, 3. dostávám
Terezka (1.A): 1. brusle, 2. doma,3. obojí
Tom,íš (3.A): r. lego, 2. dom4 3. oboje
Tercza (2.B): 1. koleěkové brusle, 2. doma, 3. dávám
Filip (1.C):1. letadlo na vysílačku, 2. na horách, 3. oboje
Monika (2.A): l. panenku, 2. u babičlry, 3, dostávám
Standa (3.A): l.auto na vysílačkq 2. doma.3. dostávám
Ondra (2.B): 1. kartičky hokejistů a dětskou bazooku, 2. doma a u babiček, 3. oboje
Eda (2.C): l. lego, 2. u babičky, 3.obojí
Honzík ( 1.C): 1. nevím, 2. doma i v Malíně, 3. rád dostrávárřL ještě jsem nedal
Martin (Z.C):1. počitač, 2. doma, 3. dostavám
Markéta (4.A) : 1. auto a Bartie, 2. doma,3. dávrám
Katka (1.C) : 1. 100 věci ,2. doma. 3. dostiivám, ale sesťenice talcy

1.
)
3. Dáváš/dáváte nebo raděii dostáváš/dostáváte dárkv ?

B



Marek (l.C) : 1. ,100 000 &áíki, 2. my je budem tr:ívit na chatě a rnám ještě doma bráchu, 3. dosťávám
Ivetka (1.C) : 1. Žofku a tři přání. domeček pro Baóie a Kena, 2, doma, 3. obě dvě
Martin (1.C) : 1.ďžíp,2. doma, 3. dostívám
Veronika (1.C) : l. Kena, 2. u babičky, 3. dávám i dostívrám
Jana (9.C) : i. Jeáš, já neúm, 2. v Alpách, 3. dostávám
Magda (9.C) : 1. toť otázka - \,Ťfulník nebo kombajn, 2. Hawai, 3. dostávám (ha.ha.ha)
Jitka (8.B) : 1. toho by bylo hodně - pejska, 2. na Kan:árech, 3. oboje dvoje
Lukáš (8.B) : 1. to bych musel přemýšlet, 2. doma, 3. radši dostál,ám
Jan (9.A) : l. auto. 2. doma. 3. to se ani neptej
p.vedoucí kuchyně : 1. něco maličkého (úsměv), 2. v rodinném kruhu, 3. radši dostíviim
p.uč. Hudečková: 1. mikrovlnku.2. doma,3. dávám
p.uč. Godalová : 1. aby mi 8.D provedla generální úklid, 2. v rodinném kruhu. 3. radši dávám
p.uč. Bieliková : 1. mně je to jedno - to je překvápko, 2. vždycky doma. 3. mám radost. když dostávám

i dtíuím
p.uč. Kučerová : 1. 10 500 000 Kč , 2. v pracor.ně ryziky, 3. radši dostávám
p. ředitel : 1. peknou vánďní pohodu a hodné dcery,2, doma a nikde jinde (ŠtědrY den doma a z§tek

na horách), 3. radši dáv:ím
p.uč. Novrik : 1. drárkv, 2. doma, 3. dávám
p.uč. Fišerová : I. zdravípro mé blízké, 2. ásadně doma, 3, dávám i dostávám

zpovídaly AdéIa Čdstková, Zdena Brožová a Míša Hatoňová

JAI( arSTE llrě.ŤOrůr P(OE)IJE I{O-R.OSIš(OPL

S VÁNOČNÍMI NÁKIIPY A DÁRIť

Komroh(22.12. , 20.L.\ : přistupuje k nákupu d:írků odpovědně a systematicky, nejraději nakupuje dárky
Pro děti, před hračkami dává přednost pohádkoqim kníž<ám; je protirmíkem okázalýchdaru a řídí se prak-
tic!Ými radami našich babiček, že co je užtečné, je také hezké; jeho největším přáním je, aby dárlry, které
Podle wého sezramu dlouho a pďtivě vybíral, udělaly opravdovou radost, občas vás obdanje něčím,
po čem vlastně skrytě touá sím; pokud se vás roáodne překvapit, bude to *átzato
Vodnář (21.1. - 18.2.) :je přemýšlivý a bystd, takže vás snadno donutí nevědomky prozradit i nejtajnější
PřánÍ, pokud jsou alespoň trochu reálná,pokusí se vám je splnit; mnohdy překvapuje svou originatitóu;-
jako prav-v intelektuál si nezatěžuje hlalu bálením dárku. cení víc obsafu kdlz mu to vyčtete, nepochopí,jak
se mŮŽete zabyvattak pfizemními maličkostrni; opllvá velhim osobním kouzlem a drá,iek od něinejléiev_v_
chutnáte v jeho přítomnosti
RvbY (l9.2. - 20.3.) : mírní a něžní nozenctRyb mají srdce měkké jako r,,osk asnaži se těm, koho milují,
splnit každičké přání: važe proto obeďetně slova- když s nimi budete hovořit o dárku. kte4i by vás potěšil;
pokud by neměli dostatek peněz, mohli byste je uvéa do rozpaků; možnábyste pak nenašli pod stromečkem
ani úííky, ani je: snaáe se je ujistit o tom, že víc
ska a přátelsM; &by mají lybraný r,{<us a každá

než všechny úírky světa je pro vás důleátější vájemnálá-
maličkost, kterou od nich dostanetgje malýŤn umělec§m

dílem; jejich dárkem nebudete nikdv zklamráni.
Beran (21,3. - 20.4.) : nozenci Berana mají obrovsk} smysl pro humor; ýběr úírku nikdy nenechávaji ažna
Poslední chvÍli a dlouho přemýšlejí jak ďárkem pobavit vás i ostatní kolem sebe; rádi nakupujírírrÉ z\teč_
nosti a Žertolrré předmě§; nekaae jim proto radost, kďyžmeň dárky najdete sádrového trpaslíka; zvtáště
zamilovaní Berani se při niákupu dárku často ukvapí, takže neskřípejte zuby, ažnavás z krabičky r,yletí pa-
píroý Čertík; starší Berani už o wých nedostatcích vědí, proto se raději předem,,poradí".
Býk (21.4. - 21.5.) : nikdy neví, pro co se roáodnout; ápasí se wojí střízlivostí a touhou ohromit; Tozen-
ci Býka jsou praktičtí a milují vše pozemské; většinou však mají dobry vkus a vědí, jak tomu druhému udělat
1adost; mezi d.Írky najdete potřebné věci a protože Býci jsou mlsní, možrá bude meá dárkv bonboniéra.
BlÍŽenci (22.5. - 2L.6.) : rn:áte co do činění s nevyléátelným romantikem; Blíženci by vám nejraději snesli
modré z nebe a pňdali k tomu celý wět; naneštěstí neopllvají finančními prostředky; jsou však inieligent_
ní a znrČnÍ, takže mŮžete očekávat vlastnoruční umělechý předmět, nebo vám slož Láseň; pokud seženou
větŠÍ finanční částku, budete spokojeni; skvěle se orientují ve všem módním. takže vám jejich dárek udělá
nejen radost, ale i pozvedne sebevědomí.
Rak(22.6. - 22.7.) :P.aČÍ nrákupy *ždy prováň pocit strachu a nejistoty; dárkům přikládají obrovský symboli-
cl<ý ýnam, navíc je Rak sebevědomý: zanejlepši drárek považuje sám sebe, tak proč by měl lítat po Óbchodech?L t (23 .7 . - 23 .8 .) : dárky od lvů jsuvelko rysé nezab,ývají se drobnostmi a pokuá jim io finanční iituace do-
volÍ, obdarují vás novou mazdou, čímž překvapí nejen vás, ale trlavně sousedy; Lvi se vždy snaž oslnit, raději
jim vČas Šetrně sdělte, čím by vás nejvíce potěšiti; od samotného nakupováníje však neodiaarjte, Lva by se
to mohlo dotknout tak, že byste pod stromečkem místo dárků našli ,jen" penize.
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Pallna (24.8. - 23 .9.\ : rozhoduje se rvchle, vánoční dárky má nakoupeny a pďlivě uschovány už s půlroč-
ním předstihem, nečekejte ádná překvapení, dává přednost prakticlcym ďárkům, někdy z nich vane chlad" ale
není to proto, že by vás neměla ráda; je jen nesmělá a bojí se, že by odvážnější úfuky nemusely blt pochope-
ny; špatně snáší kritiku, proto jí nekaáe svátky lamentováním, že ty papuče mohly mít alespoň jinou barr.rr
Vlihv (24.9. - 23,10.) : mají vácnou vlastnost v,vbrat vždy věc. která je užtečrrá a krásná zÁroveň,,4ravidla
mají r,yříbený vkus a vrozenÝ cit pro eleganci; jejich umělecké sklony_vedou k tomu. že wéblizké nejraději
oUŠtastnqi bltorítni doplň§; ddky nakupují ie zrračným předstihem}takže se jim občas stane. že němobou
objwit utajené sk{ýše a dárky pak rozdiwají po celý rok: největším diárkem jsou však oni sami, protože umějí
\,},tvořit poklidnou a lásbplnou atmosféru
Stír (24.10. - 22. i 1.) : stačí jim jediný pohled. aby pozrali, jestli se *1m dárkem strefili do vašeho vkusu:
bez áltďné lítosti vám nabídnou, že dárek vymění; rádi nakupují; pokud jim ublíáte. můžete se dočkat
toho. že místo vkusně zabaleného parfemu objevíte v lahvičce elegantně naaranžovanou tarantrr]i
Sťelec (23.1 1. - 21. i2.) : dár§ od něj jsou překvapením nejen pro obdarovanou osobu. ale nezfidka i pro ně-
ho; nechává vše na poslední chvíli, a protože je zbrilý, koupí první věc. která ho zaujme; může to bl,t slunď-
ník stejnějako plyšoý medvěd nebo novoročnt zÁjezď do Tuniska; každopádně na Vánoce proáté se Sťel-
cem hned tak nezapomenete

o§tlYÍIsrwĚnr<.g. \n las ťaÍal J a+r, lJ e, o" dlo ",4o0
Vyškrtejte : Aš, baňka, četl, kapřík,kemp, koleda,krb. metr,

myš, srp, stromelq wátek, §víčlry, tyč, Vánoce.
věneček

CvoPE
EMCEEB
EM P s R

J5J< .rE NrEzIrÁTE
Rozhovor s učitelem, tentokrát ....

s ing JANEM KROBOTEM :

UCITE : (přemýšlí) no, 'su tady jako uateL zíúú, na tom, jestli jsem dobře naladěn, jak vstanu. jestli si při
vsťivání nezlomím nohu, jestli neomdlim při pohledu do zrcadla, jestli mě nepřejede některá ze šumperských
ťamvaj| jestli mě nesprdne pan ředitel hned při příchodu do školy, jestli si nespálím pusu horkym kafem -
dli dopadne-li všechno dobře, mám dobrou n:iúadu, wět se mi líbí a učím rád
ZALIRY : přežit den ve zdravi, přečíst si pěknou knihu, můžu-li něco hezkého vidět
OBLIBENE JIDLO : jím ve stejném a stáLlém chvatu pro naprostý nedostatek čazu a je pro mě problémem
pcmat, co jsemjedl

PITI : něco nazahřátti
ZVÍŘE : medvěd gňzáy,když je 600 000 km odtud
ŽÁK : oblíbeqim ákem se může sťát pouze ten, který mázÁjemo můj předmět
KOLEGA : mí oblíbení jsou ti, kteří jednají tak, jak mluví
POLITIK : neexistuje, neboť jsem nepotkal politika, který by denně aspoň 3x nelhal; velmi si

vŠak cením poslance Dostála, ktery dovede jasně popsat a r,yjádřit skutečnou podstatu véci; z mimopolitic-
kého.wěta jsem nadšeným obdivovatelem Zdeňka Mahlera - spisovatele a hudebního teoretika
IDEALM ZENA : (hvizd) žena,která nemluví. neutrácí, nejí, ale přesto je krásruí
Co VÁS NA ŽENÁCH NEIVÍCE IRITAHUJE : postáva, poma ii dobřé vyčistím bryle
PUBERTA : moje puberta se odehrávala, jak si vzpomínárrr, ještě v době Francouzské revoluce, okolo
r. 17§9 - nepamafuji si na ni
I.LASKA.: vždlť se na mě podívejte, copak já jsem mohl někoho oblbnout ?
IDEALM PRA.Z:DNINY : jsou ty, které trvaji nejdéle
.... A NĚCO NAVÍC : přeji vašemu časopisu méně takto zpovídaných s tak lrloupými odpověd'mi jako mý-
mi; a jsem rád, že váš časopis ke mně vyslal dvě tak půvabné novinířky

ryovidaly Adéla Částková a Bětka Poprachovó
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S JANOU BIELIKOVOU
UČÍTE : jo (směje se )
ZALInY: hdi, příroda. sporl to stačí....
OBLIBENE JIDLO : děckajá jím vše - čínr1 ryby

PITÍ : rruím ráda šampus, vino,'dŽusy
KOLEGA: mužské osazenstvo
POLITIK: VáclavřIavel
ŽiX: všichni ti, kteří jsou hodní
ZVÍRE : šelmy (všeobeině), pes. kočky

DEÁLNÍ MJ]Ž : nikdo není ideální, alé'nešto by to bez nich na světě
Co VÁs NA MUZÍCH NEIVÍCE pŘrrarnjre : sympatickí pooutu
|U§IRTA : no tak, byla, co s ní - jako u každýho

lLA§_54.t"byta v mateřské školce - to si pamatrrju
IDEALM PRADNINY : cestováni kdekoliv
..... A NĚco NAVÍC : humor 1éď

,)

s }IICEALEM MAROŠKE}I
učire ; neučím
ZÁLIBY: Klondike
OBLÍBE].IE rÍor-O : uzený losos

PITÍ: tequili
KOLEGA:všichni
POLITIK : žÁdnÝ
ZViŘE : gnzz]y

IDEÁLM žrNe : neeiistuj!
Co VÁs NAžENÁCHNEJVÍCE ppJTAHUJE : no corrrment
PUBERTA : nemohu posoudit, stále se nacbáňm
l.LASKA, nenaplněna a nejkrásnějši
IDEALM PRAZDNINY : červenec a srpen 96
""" A NĚCo NAVÍC : doufárr1 Že nejs|m inspirací pro ostatní, zároveňpřeju všem proát podobný úlet

zpŤdaty Zdenka Brožová a tr{íša Hatoňová
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u (ŽE ŇE íát- NeFatěťt-s4y,.t
HNoa€:

V! ýÉý(ft,co cHcEť€!Ť"ure lsťE ďfta
ŽnnqbťaÉe 

I x aKo Ku?ra KÝe L| rlíno
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ňeŠprví z lmlnutéIro ěígla.
KzuSKROS - Tarzan. OSMISIvíERKA - Jaroslav Foglar, ŠŤasrNÁ ,,7" - Ib.2a,3b, 4a, 5c, 6b,7c
3.číslo ALFONZE a dárek k tomu úskáváBára Talandová z 8.C

xlí.ea.pxrÍčpr<
- pro šikovné ruce :

qĎarvětě, vysďihněte, přehněte, vložte očko rra zavěšení a slepte k soH
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uju vám ščestí, zdfaví,
chlívky, žádné

a dvě d'úrky v nosé -
skončilo se.

. NÁ 5.črsr-r 5E 1oltLeu l

ř bro6y4, A.Ús|{r'ouc{, ,lt_f,Loviot,d" ,

}'1,1lfu,h, !. Nesu.,.[uouď, 0, ?oprc"hotnJ I

K 5!r^oÁotour{. i J, Norrd Lu",J 
1

|1 Ve|etnt*í , J. Vord,č a icc^' ti,A 
,

P Uc* 1 berla^q.b,""!, 1,t^c' 
}, Ki..oot.,td,.,e[,

g i.ď M Tiše,rouJ
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