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Opět tady máme Vánoční cinkání, a proto naše 

redakce připravila vánoční číslo časopisu Omegáč. 

Čeká vás moc zábavy.  

A co všechno si můžete přečíst? 

Protože k Vánocům patří pohádky, najdete je i v našem 

časopise. 

A nejen pohádky, ale také příběhy, které jsou vánoční. 

Dále vás čekají recepty, křížovky a osmisměrky. 

 

 

Přejeme hezké čtení.  Redakce 

M Á O G E Č 



Chuďas & princezna 

Bylo jednou jedno království, kde žila bohatá rodina, král a královna, měli dvě dcery Anitu a 

Karolínu. Karolínka pomáhala v kuchyni a uklízela, zkrátka byla pracovitá. Zato její starší 

sestra byla namyšlená a líná, zajímala ji jen krása a šperky. 

Jednou, když uklízela na zahradě, šel okolo jeden chlapec z vesnice, jmenoval se Jakub. 

Karolínka se do něj na první pohled zamilovala a on nejspíše taky .  A tak si začali povídat a 

Karolínka ho pozvala na zahradu, lehli si pod třešeň a zobali. Když je uviděla Anita, hned 

začala žárlit, protože byl Jakub hezký, ale vůbec ji nenapadlo, že by se  Karolína zakoukala 

do vesnického chlapce. A tak šla za nimi a zeptala se, proč leží pod stromem, proč nejdou na 

šálek čaje. Jakub řekl, že půjde domů, že na něj čeká maminka, ale že za Karolínkou rád ještě 

přijde. 

Byl večer a královská rodina povečeřela a Anita nakousla to, kdo by mohl být nástupcem 

trůnu. Král povídá: „Rozhodne se, až Karolínce bude osmnáct let. Ty Anito už jsi plnoletá, tak 

vydrž a samozřejmě musíte mít prince.“  

Po delší době se Karolína a Jakub zase sešli, šli se projí k rybníku a v té době Jakub vyznal 

Karolíně lásku. Všechno to viděla její starší sestra, a protože mělo být brzo Karolíně osmnáct 

let, musela něco udělat, jinak by se stala královnou ona!  Musela vymyslet nějaký plán. 

Jakub a Karol se nepřestali scházet a jednou takhle, když šel Jakub nakoupit, se Anita 

převlíkla za stařenku a začala křičet, že princezna Karolína se bude vdávat. Jakub smutný 

odešel domů.  Ale pravda to nebyla, Karolína čekala na louce na svého Jakuba. Čekala dlouho, 

byla zklamaná a odešla na zámek. Dlouho se spolu neviděli. A Anita byla spokojená, jednou 

vyrazila do vesnice za Jakubem. Chtěla se s ním sblížit! Došla k chaloupce a zaťukala, chovala 

se podobně jako Karolína, aby se sblížila s Jakubem.  Šli se projít a navykládala mu toho 

tolik, jak se bude Karolína vdávat a co o něm říká a že se ho jenom ona zastala. A tak se 

sblížili. Viděla je Karolínka a bylo jí vše jasné, se slzami odešla domů. 

Jednoho dne šla Karolínka na tržiště a potkala tam Jakuba, jak prodává květiny. Zastavila se 

u něj a řekla: „Kubo, proč jsi za mnou nepřišel, když jsme se domluvili?“ 

A Kuba odpovědě:l „Ty asi teď nebudeš mít čas, když se vdáváš.“ 

O, spadla jí čelist: „Já a vdávat se? Moje srdce je jen pro tebe.“ 

On se pousmál, ale dlouho to nevydrželo, zeptal se: „ A proč mi to tvoje sestra řekla?“ 

„Nevím, ale není to pravda.“ 

 Jakubovi to bylo všechno jasné. A tak se usmál, ale styděl se za 

to, co si myslel, dal Karolínce květinu a rozloučil se s ní. Karolína 

šla do zámku a nutně si potřebovala promluvit s Anitou. Všechno na 

ní vysypala, ale Anita začala dělat, že o ničem neví. Řekla, že je 

chce Jakub rozdělit. Ale Karol bylo všechno jasné.  Běžela za 

svým Jakubem. Nakonec to dopadlo tak, že se Karolínka s Kubíkem 

vzali a měli tři děti. Vlastnili zámek a Anita se odstěhovala. 

Napsala : Kristýna Cinklová 



Dívka se zelenýma očima 

Bylo, nebylo, za sedmero horami a za devatero lesy stála malá chaloupka, o které skoro 

nikdo nevěděl. Žila v ní dívka, která měla velmi zelené oči a jmenovala se Anna. Dále s ní 

žila zlá matka, která dívku neměla ráda a vše jí dávala za chybu. Jednoho dne poslala 

máma Annu do lesa pro jahody. Anna raději poslechla, vzala košík a šla. Po chvilce trhání 

jahod narazila na myslivce, který šel právě kolem. 

„Jsi nějaká smutná Anno. Copak tě trápí ? “ Ptal se. 

„Ale, pane myslivče, má matka je na mne zlá a já už doma být nechci. Nejraději bych 

někam utekla a byla volná!  ” 

„Běž, nic ti v tom nebrání,“  řekl. 

Anně přišel nápad skvělý, ale nemohla opustit mámu, i když ta na ni byla tolik zlá. Ale 

pořád jí něco říkalo, ať jde. Dala se rychle do běhu. Nevěděla, co vůbec dělá a kam 

vlastně půjde. Běžela tak daleko, až narazila na velký hrad. Měla obrovskou žízeň, a tak 

zkusila zaklepat na dveře. Po chvilce jí otevřel  takový podivný pán. Nejdříve se bála, ale 

nakonec se zeptala na trochu vody. Muž byl ze začátku velmi nepříjemný, ale najednou se 

za ním objevil chlapec – princ. Byl milý, krásný a pozval Annu dál. Usadil ji do velké židle 

a přinesl jí vodu. Povídali si spolu až do půlnoci a dívka konečně našla někoho, kdo jí tolik 

rozumí. A hned za měsíc se šťastně vzali a měli obrovskou a bohatou svatbu. Princ 

pokaždé před spaním Anně říkal : „Miluji dívku se zelenýma očima.“ 

Tereza Soukupová 

R U S A L K A  

Bylo, nebylo, za sedmero horami a devatero lesy byl krásný rybníček, v tom rybníčku 

bylo vše, co má být, kapříci, sumci, štiky. Ryb tam bylo moc, proto se lidé domnívali, že je 

začarován. A také byl. Žil tam vodník se svými dcerami, jedna z dcer byla Rusalka. 

Nedaleko u lesa v malé chaloupce žil mladík, kterému odvaha nechyběla .Ten mladík se 

jmenoval Štěpán. Jednou, když  byl plnoletý, vydal se do lesa a uviděl rybníček. 

Najednou se objevila mlha a z té se vynořily krásné dívky a  stále říkaly: „Pojď za námi.“ 

Štěpán měl oči jen pro tu nejmladší Rusalku. Dívky byly poslány nedobrým otcem, aby 

mladíka zlákaly do vody a pak by vodník živou bytost utopil. Nejmladší z dcer se snažila 

tento čin otci vymluvit. Ale vodník na to řekl: „Na 

hlídání nezbedných rybek bude stačit.“ Když byl 

Štěpán u vodníka rok, rozhodl se vodník, že mu dá za 

ženu svou nemladší dceru a Štěpán souhlasil.  

Minijindrak 



VYSNĚNÝ PRINC 

Jednoho krásného letního dne, kdy i obloha byla bez mráčků, seděla děvečka Ela na  

louce a pásla ovečky. Zpívala si a pletla věneček. 

Najednou  se jedna ovečka rozběhla k lesu. O tom lese se povídalo, že je strašidelný. Ela 

neváhala a za ovečkou se rozběhla, ale nedohonila ji. Uviděla strom s listím až na zem 

a rozhodla se, že si lehne. Usnula a zdál se jí sen, ve kterém byl krásný princ. 

Ráno se probudila a  vzpomněla si na sen. Řekla si, že zkusí jít cestou, o které se jí zdálo. 

Došla k malému království, kde se měl konat bál, aby si princ Filip vybral svou nevěstu. 

Ela šla na zámek prosit o službu. Měla pracovat jako služebná. Vše probíhalo jako ze snu. 

I princ byl stejně krásný.  Jednou měla odnést princovi šaty. Procházela dlouhou 

chodbou, kde bylo hodně dveří. Ela byla zvědavá a do jedněch dveří nakoukla. Zůstala 

stát jako omráčená. V pokoji bylo mnoho krásných šatů. Pár si jich vyzkoušela. Nikomu 

o tom neřekla a v den bálu se do šatů ustrojila. Mezitím se na království sjelo mnoho 

krásných princezen. Princ také s každou tancoval. Nejvíce se mu zalíbila právě Ela. 

Požádal ji o ruku a ptal se z jakého je rodu. Ele nezbylo nic jiného, než jim povědět 

pravdu. Lidé byli překvapeni, ale princ Filip si přál, aby se Ela stala jeho ženou. Ta 

s radostí souhlasila. Nemohla uvěřit, že se stane princeznou a později i královnou. Po 

několika měsících se jim narodilo princátko. 

 Ela s Filipem vládli spokojeně a velmi dobře své zemi. Žili 

spolu šťastně až do smrti.  

Sára Zemanová   

 

 

ZRCADLO 

Bylo, nebylo, za sedmero horami a devatero lesy bylo mluvící zrcadlo. 

Vždycky k němu chodili lidé, aby si nechali poradit, když měli nějaký 

problém, Zrcadlo jim vždy poradilo a všichni byli šťastní. Ale jednou  

si nevědělo rady, tak prostě něco řeklo, a bylo zle, protože si všichni 

mysleli, že to udělalo schválně. Bohužel se zrcadlo z toho nevymluvilo 

a bylo odsouzeno k upálení.  

Když lidé upálili zrcadlo, tak toho všichni po týdnu litovali, protože si 

nevěděli rady, když potřebovali pomoct. 

David Šandl 



Rybka, která má smůlu 

Za devatero horami a devatero lesy žil, byl jeden rybář. I když za život nechytil ani 

jednu rybu, tak mu to nevadilo. Líbilo se mu sedět u rybníka a poslouchat přírodu. 

Jednoho dne najednou chytil zlatou rybku, která mu řekla: "Splním ti tři přání, když mě 

pustíš." Rybář neváhal a rybku pustil. Rybka byla ale prokletá a při každém splněném 

přání se stalo něco špatného, ale to rybář nevěděl. 

Rybka se zeptala: „Jaké je tvé první přání?“ Rybář chtěl, aby si našel hodnou a hezkou 

ženu. Rybka přání vyplnila a rybář měl ženu. 

Po měsíci přišel rybář za rybkou s tím, že mu manželka utekla od oltáře. Rybka smutně 

řekla: "To je mi líto, ale ještě máš dvě přání." Rybář si tedy jako druhé přání přál nový 

byt, protože bydle ve staré a malé chatě. Rybka tedy splnila druhé přání. Rybář měl 

veliký a útulný byt. 

Znovu po měsíci rybář přišel za rybkou a řekl jí: "Ty rybko jedna, dům mi celý spadl 

a chata mi shořela. Přál bych si, abych tě nikdy nepotkal!" Rybář si ani nevšiml, že řekl 

třetí a tedy i poslední přání. Rybka najednou zmizela a rybář ji měsíc neviděl. Po měsíci, 

když rybařil znovu chytil rybku. Ta mu 

znovu řekla: "Splním ti tři přání, když mě 

pustíš." Rybář vzal rybku a usmažil si ji na 

pánvi k obědu. Nic se mu potom nestalo. 

Rybář žil svůj život dál i přes to, že neměl 

ženu ani veliký byt, a tak se mu líbil.  

Jakub Kořínek  

Honzovo dobrodružství 

Bylo, nebylo, za sedmero horami a devatero lesy byl mladý 

chlapec Honza, který velmi rád bojoval a učil se novým 

způsobům boje s meči, jeho snem totiž bylo, stát se slavným 

rytířem. Jednou se v království u bohatého krále uskutečnil 

boj o princezninu ruku. Honzovi se dařilo a všechno vyhrával, 

až se tam jednoho dne objevil černý rytíř, který kdysi 

Honzu porazil. Ale Honza se nedal a s černým rytířem 

souboj vyhrál, dostal princeznu za ženu a stal se rytířem. 

Zbyněk Soukup 



Kruté Vánoce 

Kdysi dávno v raném středověku po roku prací, námahy a služeb nastala zima a blížily se 

Vánoce. O pár týdnů později padl první sníh. Venku běhaly děti,  stavěly sněhuláky, 

koulovaly se a vyváděly jiné skopičiny. V ten den se do království vrátil král. A přikázal 

všem svým poddaným, aby mu dali dar k oslavě vítězství u Braniburgu. Každý, až na 

sedláka Marouška, něco přinesl. Kvůli tomu, že byl Maroušek velmi chudý, nemohl nic 

darovat, a za to byl krutě potrestán. Když trest proběhl, byl vykázán z království. Poté 

se se svou ženou, dcerou a synem vydali na cesty. 

Po dvou týdnech putování dorazili k městu Braniboř. Zde z vyčerpání zemřela sedlákova 

žena a na těžké omrzliny i jeho dcera. Po dvou dnech oplakávání nad ztrátou své ženy 

a dcery se sedlák se synem vydali zase na cesty. Za několik týdnů je objevil kupec, který 

mířil do města Braniboř, okamžitě poznal, že jsou na 

kost promrzlí. 

Od té doby se říká, že se sedlák se svou rodinou setkal 

v nebi a prožili ty nejkrásnější Vánoce, jaké mohli a král 

kvůli svému krutému činu byl o dva roky později 

zavražděn svým vlastním synem.   Matěj 

Kmoch 

 

Nejhorší Vánoce (možná) 

Ahoj, jmenuji se Ráchel a je mi 14 let. Zítra po roce budou zase Vánoce. Jupí. Nejhorší 

je, že maminka mě vždy nutí, abych nic nejedla, abych viděla ZLATÉ PRASÁTKO. Víte, 

nejsem zrovna nejštíhlejší holka a den bez jídla je pro mě jako třeba zlato bez zlata a to 

zrovna nejde. Půjdu spát a zítra se z toho nějak vykroutím. 

A je to tady, Štědrý den. Vzbudila jsem se ráno, abych si mohla něco dát, ale máma na 

obzoru. Dostala jsem nápad, že si půjdu něco koupit. Přišla jsem do pokoje a rozbila jsem 

si své prasátko, ale našla jsem tam 1 korunu. Vlastně jsem všechno utratila za dárky. Ale 

jsem génius, něco mě napadlo, něco úplně geniálního. No prostě budu předstírat, že 

omdlím, to mi určitě vyjde. Jdu na věc! Šla jsem 

v obývacím pokoji a najednou jsem sebou švihla na zem. 

Ale ne schválně. Mamka za mnou přišla s perníkem 

a coca-colou v ruce  a snažila se mi dát něco k jídlu 

a zabralo to. 

Potom se mamča poučila a už mě nenutí nejíst na 

Vánoce. Hurá. Jo a ještě do třetice všeho dobrého jsem 

dostala spoustu skvělých dárku, to jsou vážně nejlepší Vánoce, co jsem kdy zažila. 

Aneta Marečková 



Ježíškovi agenti 
Daleko na jižním pólu, kde je hrozná zima, sídlí tam lední medvědi, polární lišky a vlci, 

také ještě tuleni a lachtani, ale nejdůležitější osoba je Ježíšek. Ten dělá radost dětem 

a nosí jim dárečky. K tomu ale potřebuje své pomocníčky. Mezi ně patří sobíci, skřítkové, 

ale i agenti. Jejich prací je po celý rok zjišťovat, co děti chtějí pod stromeček. Tajní 

agenti se vyskytují všude. Jsou na zahradě, v parku, u vody, v lese a  dokonce i v Zoo. 

Třeba slon Standa, žirafa Žofka, lev Leonard, leopard Lee a další zvířátka v Zoo. 

Poslouchají děti, které  kolem nich prochází. Mezi další agenty patří  kachna Kira, labuť 

Lara, pes Pado, kočka Kim, krtek Karel, myš Mája a ostatní. 
Pro Ježíška je to velikánská pomoc. Může odpočívat. Když má nastat čas Vánoc, svolá 

Ježíšek své agenty a ptá se jich, kdo chce, co za 

dárek. Všichni mu řeknou vše, co zjistili. Anička chce 

pod stromeček panenky, Pepíček autíčka, Honzíček 

kolo a rodiče hodné dětičky. Dne 24. prosince Ježíšek 

vezme sáně, zapřáhne sobíky, naloží dárečky a obletí 

s tím celý svět. Děti jsou šťastné a svůj velký den 

prožijí jako nikdy před tím. 

 

Sára Zemanová, 7.C 

 

Vánoce a  Jirka ! :))* 
 Byla, nebyla jedna vesnice a v ní stála malá chaloupka. V té chaloupce bydlel malý Jirka 

se svým tatínkem.  Rodina byla velmi chudá, Jirka ale i tak svůj život miloval. Jirkova 

maminka zemřela, když byl ještě malý. 

Jendou, když se blížily Vánoce, musel Jirka s tatínkem do města na nákupy, protože 

Jirka nechtěl být sám doma, a tak jel do města s tatínkem. Jenže byla hrozná bouře, 

takže tatínek s Jirkou dorazili do města až večer. Když byli ve městě nikde nikdo 

všichni, slavili Štědrý den. Jen tatínek s Jirkou chodili městem, hledali otevřený krámek, 

aby mohl koupit Jirkovi dáreček k Vánocům. Vypadalo to, 

že asi žádný krám otevřený nebude, že jsou už všichni 

doma. Tatínek najednou zahlédl jeden otevřený krám. 

Krám se jmenoval  -->  SANTA A JEHO HRAČKY 

Tatínek s Jirkou byli velmi šťastní, když vešli do krámku, 

byli šokováni. Jako by to byl kouzelný krámek. Z venku byl 

dočista malý a vevnitř byl obrovský. Jirka se okamžitě 

rozeběhl a začal si hrát s hračkami. Najednou tam přišel 

stařeček, který krámek vlastnil. Byl velmi milý, až se zdál 

kouzelný. Nakonec si Jirka vybral jakousi kouzelnou 

hračku. Byl velmi šťastný a tatínek také:) …  

Jirka dáreček dostal zadarmo, protože jsou Vánoce. Jirka s tatínkem odjeli domů a byli 

spokojení, prožili krásně Vánoce. 

Niki Píšová ;))* 



Vánoční Přání! 
Byla, nebyla vesnice a na konci vesnice starý dům. V tom domě bydlela malá holčička 

Anička a její stará babička. Té holčičce bylo devět let. Na to, že byla babička chudá, 

měla Anička krásný život. Nechtěla drahé panenky, stačila jí jedna. Nechtěla miliony 

šatiček, stačily jí jedny. Byla velmi hodná, skromná a ráda pomáhala své babičce třeba 

v kuchyni, na zahrádce. Ve svém věku byla velmi nadaná. 

A blížily se Vánoce. Tak se Babička ptá jednou Aničky: „Copak by sis přála k Vánocům, 

Aničko?“ 

„Babičko, já bych si přála jednu věc, aby se nám dařilo.“ 

“Jsi ta nejskromnější a nejlepší holčička.“ 

Anička se pousmála a šla pomáhat s pečením cukroví. 

Babička se jí ale stejně zeptá, jestli by nechtěla napsat Ježíškovi dopis? 

“Ano babičko, moc ráda.“ 

Tak popadla papír a tužku a začala psát. 

Milý Ježíšku, tento rok bych si hrozně moc přála jednu věc, aby se nám dařilo do života. 

S pozdravem tvá Anička. 

Dopis byl zřetelný a krátký. Babička byla velmi ráda, jak svou vnučku vychovala.  Daly 

dopis za okénko, sfoukly svíčku a šly si lehnout.  Ráno křičí Anička radostí: „Jé babí, 

dopis je pryč.“ Babička se pousmála.  

Anička se šla podívat ven za kamarády. Začali si hrát, sáňkovat a stavět sněhuláky.  A 

najednou tu byly Vánoce. Napekly cukroví, ozdobily si stromeček a Ježíšek je za dveřmi 

  

Na štědrý den se Anička probudila a koukla se z okna, všude je hromada sněhu. 

Dopoledne se Anička zastavila za kamarádem Pepou. Chvilinku si hráli a pak hned běžela 

pomáhat babičce. Daly si bezmasý oběd a babička se ptá Aničky: „Copak by si chtěla 

dělat teď? “  

“Babičko chtěla bych se ještě podívat na hrobeček k mamince a tatínkovi.“ 

„Ale určitě, to je samozřejmost.“ 

Donesli i přes krutou vánici věneček na hrob. A už se 

stmívalo, tak šly domů, přišly, daly si štědrovečerní večeři. 

A najednou zazvonil zvonil zvoneček. Anička běžela ke 

stromečku, byly tam dva dárky a dopis. Koukne do otevřeného 

okna, ale nic nevidí.  Dostala krásnou panenku a babička 

dostala knihu. Anička otevřela dopis. Byl dojemný a krásný. 

Vánoční sen se splnil, měla krásný život, takový jaký byl. 

Kristýna Cinklová



Moje Vánoce 

24. prosince, 18:47 

Dneska pro mé děti bude úžasný den. Můj přítel Zayn pro ně vymyslel nádherný dárek! 

Teď musím jít, přípravy už probíhají. 

20:00 

Hotovo. Už jen čekám, až se Louisiana a Christian dodívají na 

vánoční pohádku. 

Jak to proběhlo…? 

„Mamiiii! Kde je tatínek?“ Loui se nemohla dočkat. 

„Připravuje dárky, zlatíčko, pomáhá Ježíškovi,“ odpověděla jsem. 

Seběhli jsme ze schodů. Najednou ze stromku vypadl dárek se 

štítkem Chris. Pak druhý, ale tam bylo Loui. A tak to šlo dál. Dárky 

vyskakovaly rapidní rychlostí. 

„Jéééé, kouzlo!“ Vykřikl Chris. 

„Ale…kde je táta?“ Loui byla zvědavá. 

„BAF!!!!!!!!!“ Ozvalo se ze stromku. 

„Jééééééé!!!“ Děti samozřejmě utekly. Ze stromu koukala Zaynova hlava. Začali jsme se 

všichni smát. 

PS: V tomto příběhu není pojmenovaná dívka, která to píše, abyste se mohli vžít do příběhu  

Swan Girl 

Je to dívka, nebo pták? Vrána, nebo labuť? Černá, nebo bílá? Tolik 

otázek a ještě více odpovědí… 

Jen ona je ta vyvolená, 

Ona nese to břímě, 

Z peří zrozená, 

A ve vodě narozená. 

Křídla ji zanesla 

Varšavě, Paříži… 

A skončila v Římě… 

Jen ona je ta vyvolená, 

Nepodlehla mříži, 

V Aténách nalezená, 

Letěla, tak neomezená, 

K Varšavě, Římu… 

Ale žije v Paříži. 

Jen ona je ta vyvolená, 

Sice propadla přes boží sítka, 

Ale pořád láskou spoutaná 

Je Labutí Dívka. 

Kedziorová Ester, Prima 



PEJSEK K VÁNOCŮM 

Jmenuji se Karin, je mi 5 let a miluju zvířata, ale bohužel ještě žádné nemám. 

Místo zvířátek mám starší sestru Stelu, je jí 12 let. Už v říjnu jsem napsala přání 

pro Ježíška: Milý Ježíšku, přála bych si pod stromeček živé morče, koťátko, 

pejska, stáj a do ní poníka. 

Věděla jsem, že mi všechna přání nesplní, ale stejně jsem to dala za okno. Za půl 

hodiny za mnou přišla mamka, přinesla mi to přání a řekla, že ho mám dát za okno 

až v prosinci, tak jsem si dala přání do šuplíku. 

Dny uběhly a už je tu prosinec. Začala jsem nakukovat do všech šuplíků, ale 

nemohla jsem ho najít, a nakonec byl v tom posledním šuplíku polepený 

samolepkama, že mě to nenapadlo. Rychle jsem přáníčko dala za okno. 

Než jsem se nadála byly Vánoce, hurá. Jakkoliv jsem mamku přemlouvala, 

nedovolila, abych šla dolů a dostala od Ježíška autogram. A najednou jsme uslyšeli  

zvoneček, rychle jsem běžela dolů s papírem a tužkou v naději, že tam Ježíšek 

ještě bude, ale nebyl. No aspoň tu byly dárky, bohužel neumím číst, takže musím 

čekat, než Stela rozdá všechny dárky. Schválně dávala dárky všem kromě mě, ale 

naštěstí  mamka řekla, že má dávat dárky nejdřív nejmladšímu. Najednou se něco 

hýblo v krabici, všichni jsme se lekli a já si v duchu řekla, to je určitě zvířátko. 

A bylo. Mamka mi ten dáreček dala, když jsem ho otevřela, bylo v něm malé 

štěňátko, bylo tak roztomilé. Měla jsem už předem napsaná jména pejsků, 

kočiček, poníků a morčátek. Takže jsem běžela nahoru do pokojíčku 

a v polepeném šuplíku jsem našla všechna ta jmén . Vybrala jsem mu jméno 

Kateřina, ale byl to kluk, tak jsem mu dala jméno Ťapka. 

Už se těším na další Vánoce, jsem zvědavá, co dostanu příště! 

Markéta Hončíková 

  

                                                                                                 

  



Zvláštní vánoční dárek 
Ahoj, já se jmenuji Kate a je mi 11, vlastně dneska 12, protože je 24. prosince, takže 

mám narozeniny a ještě k tomu je Štědrý den. Dneska zase nebudu smět nic jíst, abych 

uviděla to zlaté prasátko. Stejnak mi je to na nic, když ho uvidím. No ale co, když musím 

vydržet, tak vydržím. Zase jsem zvědavá, jaké dárky dostanu. 

A v tom jsem si vzpomněla, že jsem si zapomněla napsat na papír, co si přeju. Tak jsem 

rychle vzala zažloutlý papír, který jsem měla po ruce, a začala jsem na něj rychle psát. 

Takže, napíšu si plyšového medvídka, v hlavě se mi pořád promítalo, Kate spěchej, byla 

jsem nervózní. Dále jsem psala: nový mobil a oblečení. 

Říkala jsem si, že Ježíšek není tak rychlý, že by mi odepsal za pár minut, když tam má 

určitě na hromadě spoustu jiných dopisů. A myslím, že dárky dostanu jen tak na 1%, 

protože to zkrátka Ježíšek nemůže stihnout. 

Hádejte, co jsme měli k obědu, nějakou tu polívku se zelím a tu úplně nesnáším, kroutila 

jsem na tím očima a máma mě okamžitě okřikla a s chutí se pustila do polívky. Já jsem na 

ně koukala s otevřenou pusou a jen tak v duchu jsem si říkala „Jak to můžou jíst“. Já 

jsem se tedy potichu odplížila od oběda s prázdným žaludkem. 

Když byl večer, šli jsme ven a já se dívala na oblohu. Doma potom, když zazvonil zvonek, 

vešla jsem do pokoje, kde bylo deset dárků. Já jsem moc nadšená nebyla, tak málo. Když 

si rodiče rozbalili dárky, byla jsem na řadě já. Na mě zbyly čtyři dárky. Začala jsem tím 

největším. Rozbalovala jsem pořád, ale v té jedné 

krabici byly akorát stále menší a menší krabičky a v té 

nejmenší zmuchlaný papír, byla jsem zklamaná. Takhle 

vypadala i ta druhá velká a to bylo to samé. Další jsem 

rozbalila a v tom bylo tričko s nápisem Family. 

A v dalším malém balíčku bylo dvanáct svíček, 

přemýšlela jsem proč zrovna dvanáct, a pak mi bliklo, 

že dnes je mi dvanáct let, a proto dvanáct svíček. 

A potom jsem přemýšlela na co svíčky, když jsem sama žádný dort nedostala. Když jsem 

šla docela zklamaná spát, objevila se mi ve snu jedna paní a ta mi vysvětlila, na co jsou ty 

svíčky. Byla na má přání, čili myslela jsem si přání a potom jsem sfoukla svíčku a to přání 

se mi splnilo. Za půl hodiny jsem všechny svíčky použila a byla jsem šťastná. Nakonec to 

byly nejlepší Vánoce, které jsem zažila. 

 

Štěpánka Máchová 
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KŘÍŽOVKY 
1.Obíhá v našem těle, a když se škrábneme, tak vyteče. 

2. Pomocí toho se přemisťujeme. 

3. Nejhorší známka u nás je? 

4. Díky tomu můžeme třeba psát, hodit míčem nebo ovládat 

myš……. 

 

Na Vánoce se jí : 

 

Lukáš Kuchař   

 

1.Bez ní nelze žít. 

2. Když ti někdo ublíží, řekneš…  

3. V šesté třídě si vyberete mezi ruským a ………… jazykem 

4. Díky nim vidíme. 

5. Škola pořádá každý rok na Vánoce…  

6. Druh pštrosa, který žije v Austrálii. 

 

Tajenka j : Šťastné a veselé…  

Lukáš Kuchař 

 

 

1.Vytéká z ní láva. 

2.Je to mužské jméno. 

3.Byli ve středověku a poslouchali krále 

4.Člověk se vyvinul z …… 

5.Je to kostičkovaná hra. 

6.Ztracené město, údajně bylo celé ze zlata. 

7.Používáme to k přemístění. 

 

Tajenka je: Dárky dostaneme pod…….        

 

Lukáš Kuchař  
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Osmisměrky 

 

 

 



 

 

 

 

Jakub Kořínek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jakub Kořínek 



 

Do hrnečku rozdrobíme droždí, přidáme lžíci cukru a mouky a trochu vlažného mléka, 

rozetřeme a přikryté necháme zkynout. Do mísy prosijeme mouku, přidáme sůl, 

rozehřáté vlahé máslo, žloutky, citronovou kůru, nastrouhaný muškátový 

oříšek, vykynutý kvásek a vlažným mlékem zaděláme tužší těsto. 

Dobře je propracujeme, promícháme se spařenými, oloupanými a nakrájenými mandlemi 

a opláchnutými, okapanými rozinkami. 

Těsto poprášíme moukou a přikryté necháme kynout. Během kynutí ještě jednou těsto 

krátce propracujeme. Pak je přendáme na vál, rozdělíme na 9 stejných dílků,  které 

rozválíme na stejně dlouhé prameny. Nejdříve spleteme do copu 4 prameny, přendáme je 

na tukem (máslem) natřený plech, dlaní vprostřed trochu promačkáme, spleteme 

3 prameny do copu, položíme na předešlé, opět vprostřed promáčkneme a nahoru 

položíme dva stočené prameny. Konce posledních dvou pramenů podtočíme do spodu 

a vánočku necháme ještě chvíli v teple kynout. Potom ji potřeme rozšlehaným vejcem, 

posypeme nakrájenými mandlemi a v mírně vyhřáté troubě asi 50 min. pečeme. 

Vychladlou vánočku necháme v chladu rozležet 2-3 dny. Před krájením ji posypeme 

moučkovým cukrem. 

Katty *-* 

(recept je od mojí babičky (=^.^=) ) 

 



Blíží se nám Vánoce. A proto si dáme pár vánočních vtipů..! 

Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. 

„Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku za 10 sekund - je to Honda.” 

„Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund - je to Porsche!” 

Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 200 za sekundu - je to osobní váha!” 

Maminka dá Pepíčkovi sirky a říká mu: "Pepíčku, běž zapálit Vánoční stromeček." Pepíček za 

chvíli přiběhne a říká: "A svíčky taky?" Maminka odpoví: "Taky." Pepíček znovu přiběhne 

a křičí: "Maminko, maminko, hoří nám stromeček!" Maminka řekne: "Pepíčku, neříká se, že 

hoří, ale že svítí." Pepíček po třetí přiběhne a křičí: 

"Maminko, maminko, svítí nám i záclona!" 

 

Sára Zemanová  7.C 

 

 

 

Děkujeme, že jste si přečetli náš 

časopis a můžete se těšit na další 

měsíčník, který bude znovu obsahovat 

zajímavé příběhy od našich žáků 

přepsané a napsané našimi redaktory, 

křížovky, různé recenze a příspěvky. 

      Za redakci Jakub 

Kořínek 

Redaktoři: Lukáš Kuchař, Štěpánka 

Máchová, Blanka Slancová, Aneta 

Marečková, Kristýna Cinklová, Nicola 
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*One Direction* 

Christmas 

 Ajóóój, jmenuju se Niall Horan, a teď vám musím něco říct. Tak v loni se nám to stalo. Když 
jsme zrovna byli všichni spolu a hráli jsme na playstationu, bylo 24. prosince večer. Dalo by 
se říct, že celou noc před Vánocemi. Bylo to super! Jenom já jsem se tvářil PRÝ smutně, 
a když jsem prohrál, PRÝ mi to nevadilo! 
Když Kluci zjišťovali, jestli jsem v pořádku, zavolal nám náš 
hudební producent Simon, že máme natočit super vánoční 
klip… Když jsme se ale oblékli a vyšli ven, nikde nikdo nebyl, 
ani ptáček. Sedli jsme do auta a vyjeli za Simonem. Když jsme 
vstoupili do studia, stál tam jenom on. Tvářil se divně a 
skenoval si mě svým pohledem.  „e..e..Stalo se něco?“ zeptal 
jsem se ho se strachem v očích. Nikdo neodpovídal. Jen náš 
holub Kevin (o kterém jsem si myslel, že je plastový), PRÝ 
začal něco brebentit. Ale ani ostatním klukům z kapely se ten chlap nezdál v pohodě. A tak si 
Louis vymyslel, že mu začíná jeho oblíbený seriál Kouzelná mrkev a Já, a že hned musíme 
odejít. Když jsme vyšli ven ze studia, bylo tam tisíce Kevinů (no, teda jenom normálních 
holubů, ale já v tom nevidím rozdíl!!!).  
Přijeli jsme domů a já jsem PRÝ omdlel. Když mě kluci „oživili“, měl jsem hlad, v lednici nic 
moc nebylo, tak jsem šel ven, zašel jsem si do Nando’s a chtěl jsem si koupit hamburger. 
(A teď už si to pamatuju) V Nando´s místo mé oblíbené číšnice byl Simon. A místo hamburgru 
mi dal Cheeseburger !!! No, snědl jsem ho, ale protože mě vylekalo to, že byl v Nando´s 
Simon, šel jsem hned domů. Liamovi jsem vše vyklopil, to s Nando´s a Simonem. Liam mi 
chvilku nevěřil, PRÝ si nebyl jistý, že by Simon pracoval v restauraci.  (On totiž drží dietu.) 
Ale Liamovi to stejně nedalo, vzal s sebou Zayna a Louise. Mě ne, protože jsem se bál a Harry 
mě měl hlídat (ale podle mě se taky bál, proto nešel). Kluci přišli do Nando´s, a když uviděli 
Simona, poprosili ho, aby si k nim přisedl. 
„Jaktože jsi tady....v Nando´s ?“ zeptal se Zayn. 
„Držíš přece dietu!“ začal se smát Louis. 
„Lousi! Kroť se!“ napomenul ho Liam. 
„Ne, má pravdu, dietu skutečně potřebuji a moc se vám omlouvám, vyřiďte Niallovi mou 
omluvu a ať mi prosím odpustí.“ 
 „No tak, co se ti stalo, Simone?!? Proč si tady ?!?“ Zayn začínal být netrpělivý. 
„To je dlouhý příběh, nezatěžujte se tím prosím, jen bežte…. “ 
„My máme času dost!“ Prohlásil jednoznačně Louis. 
Liam se jen pousmál: „Říct nám to můžeš. Neukousneme ti za to ucho.“ Začal se smát Louis. 
„Louisi!“ vykřikl Zayn. 
„Zkus být milejší.“ připojil se Liam. 
„Dobře, dobře, vyhodili mě z práce, protože přišel nějaký mladý muž, chtěl se taky stát 
hudebním producentem. Ostatní se rozhodli, že vezmou jeho místo mě, a tak sem skončil 
jako ubohý číšník.“ 
Zayn a Liam jen koukali s otevřenou pusou. „Chi Chi Chi….tak to byl úžasnéééj příběh 



Simone, o tom by si mohl napsat.“ začal se Louis smát. 
Liam si povzdychl, poděkoval Simonovi, že si na ně udělal čas a rozloučili se s ním. 
„Ještě jednou se Niallovi omlouvám.“  
„To je v pohodě Simone,“ usmál se Zayn a všichni tři odešli. 
Když přišli domů, vyřídili mi omluvu od Simona a řekli mi, co se to vlastně stalo. „No, pěkně 
se mi ulevilo…“ oddychl jsem si. 
 „Ách, mě taky Nialle.“ Obejmul mě Harry. 
„No, já osobně si teda myslím, že pro nás pro všechny je to ŠOK !!!“ Všichni jsme se obejmuli 
a slíbili si, že už si budeme Simona hlídat……..KONEC   
         Natálka Jandlová 
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