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V tomto čísle se dočtete… 

… jak vzniklo slovo Vánoce 

… jak si upéct výborné domácí sušenky 

… co si přeje k Vánocům zpěvačka Ester Kubátová 
… a spoustu dalšího!
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Milí čtenáři, 

už tu máme druhé číslo školního časopisu. Toto číslo se týká 

Vánoc a komunikace nejen pomocí nových komunikačních 

technologií. Najdete v něm pokračování komiksu, ankety, 

spojovačky, vánoční povídku speciálně psanou na psacím 

stroji, vánoční vtipy a další vaše oblíbené rubriky. 

Přejeme vám krásné Vánoce! 

Eliška Z. 

 

 

 

  



 4  
  



 5  
 

Zamyšlení nad mezilidskou komunikací 

Osobní komunikace mezi lidmi je dnes mnohem méně častá než dříve, komunikujeme 

spolu hlavně na dálku. Dopisy se dnes už mimo sváteční příležitosti skoro neposílají, 

komunikuje se hlavně přes telefon. Když už se lidé setkají, tak si někdy ani pořádně 

nepopovídají. U dětí to je často tak, že když se setkají, tak hrají hry na mobilu anebo si 

o hrách a o telefonech alespoň povídají. V mém okolí si lidé posílají pohledy a dopisy 

jenom výjimečně, většinou o Vánocích nebo o narozeninách, výročích či svátcích (ať 

už jsou to například velikonoční svátky nebo svátky, které připomínají naše křestní 

jména). Ale i když to jsou jakékoliv svátky, tak se komunikuje hlavně přes mobilní 

telefony. Bohužel, tento problém se podle mě nedá nijak vyřešit. Jedině, že by se 

telefony přestaly prodávat. Jenže k tomu nedojde, protože lidé pořád budou telefony 

chtít a budou si je kupovat, především v dnešní době. Já to mám úplně stejně. Tento 

problém nebude možné vyřešit, situace se bude stále jen zhoršovat. 

Znám pouze dva lidi, kteří posílají i jiné dopisy než přání k Vánocům nebo 

k narozeninám – mou mamku a spolužačku Lenku, která je také z naší redakce. 

Kolik takových lidí znáte vy? 

Napsal Sam 
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Připravila Sofi 
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Zimní básničky 

Mikuláš 

Jistě každý uhodne, 

proč jsou právě toho dne 

nezbední kluci zdejší 

o poznání zdvořilejší 

a holčičky způsobné. 

Čerti na okýnka buší, 

andělíčkům křídla sluší. 

Mikuláš se vlídně dívá, 

ve svých saních dárky skrývá – 

přivezl jich plnou nůši. 

 

Zima 

Cupy, dupy, cupy, dupy, 

zima stojí u chalupy. 

Vezmeme si rukavice, 

sáně, boby a čepice, 

vyběhneme rychle ven, 

na sněhu se zahřejem. 
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Paní Zima 

Paní Zima oblékla si bílý šat, 

sluší jí to, co vám budu povídat. 

Velké přání má, brzičko se vdát, 

neví ale, kdo prý o ni bude stát.   

Proč ta bílá dáma tolik pospíchá?   

Najdem pro ni nejlepšího ženicha. 

Ani netřeba dávat inzerát. 

My už víme, kdo ji bude míti rád. 

Děti hádejte, kdo by to mohl být? 

Kdo by se moh paní Zimě zalíbit? 

Uhodli jste to! Ano je to tak! 

Nejmilejší ženich bude sněhulák. 

Sněhulák 

Jedna koule, druhá, třetí, 

co ještě přidáme, děti? 

Hrnec, mrkev, košťátko 

a už tu máme sněhulátko. 
Bubák 

Bubák stojí za vraty, kožich má až na paty. 

U chaloupky stojí, slunéčka se bojí. 

Byla zima – liboval si, bylo teplo – zaplakal si, 

Potom přešla nepohoda, vzala si ho velká voda. 

Bubáček, chudáček, škoda ho i klouzaček. 

Rubriku s pomocí internetových zdrojů připravili Vláďa a Lukáš 
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Tentokrát jsme opět uspořádali tři ankety přímo v redakci. 

Podívejte se, jak to dopadlo. 

 

Jaký je tvůj nejoblíbenější vánoční film?   

 

  

 

 

 

 

    Jaká je tvoje nejoblíbenější vánoční píseň? 

 

 

 

 

  
 

Co je podle tebe nejlepší vánoční dárek? 

 

 

 

 

Připravili Julča a Kuba  
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Několik tipů, jak si osladit Vánoce 

Linecké cukroví 

doba přípravy: 45 minut 

počet porcí: 20 

Potřebujeme: 

250 g másla 

350 g hladké mouky   

120 g moučkového cukru 

3 žloutky 

1 balíček vanilkového cukru 

ořechy na posypání 

zavařenina 

Postup 

1. Pro přípravu těsta prosijeme na válu mouku, přidáme cukr, promneme tuk a pomocí 

žloutků zaděláme těsto. Necháme v chladu odpočinout a potom na pomoučeném vále 

vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme kolečka, která klademe na suchý plech. 

2. Z poloviny koleček na plechu vypíchneme kovovou trubičkou střed. Tato kolečka potřeme 

vejcem a posypeme rozsekanými ořechovými jádry nebo loupanými mandlemi. Cukroví 

upečeme dorůžova a po vychladnutí slepujeme pikantní červenou zavařeninou. 

 

Horká čokoláda 

Potřebujeme: 

1 hrnek mléka 

3 lžíce čokolády (mléčné nebo hořké)  

trocha cukru  

Šlehačku, sušenky nebo marshmallow 

Postup 

1. Hrníček s mlékem vložíme do mikrovlnky a zahříváme dvě minuty. Mléko by mělo být 

horké, ale nemělo by se vařit. 

2. Do mléka nasypeme čokoládu a cukr a mícháme, dokud se všechno nerozpustí. 

3. Ozdobíme podle chuti a fantazie! Můžeme použít šlehačku, ulomit sušenku nebo třeba 

přidat piškoty či polevu.  
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Čokoládové muffinky 

Potřebujeme: 

2 vejce 

220 g polohrubé mouky 

2 lžičky prášku do pečiva 

100 g čokolády na vaření   

2 lžíce kakaa 

170 ml kefíru 

130 ml oleje 

100 g cukru krupice 

Postup 

1. Rozehřejeme si troubu na 200 °C, horkovzdušnou na 180 °C. Do misky si vysypeme mouku, 

cukr, prášek do pečiva a kakao. Přidáme dvě celá vejce, kefír, olej a vše pečlivě smícháme. 

Můžeme použít i šlehač, abychom v těstě neměli hrudky. 

2. Hořkou čokoládu si nakrájíme na droboulinké kousky a 3/4 vmícháme vařečkou do těsta. 

Můžeme použít papírové košíčky (radši dva nebo tři, aby se muffiny „nerozlezly“) nebo 

použijeme silikonové košíčky č formy. 

3. Naplníme maximálně 1 cm od kraje, muffiny hodně nabydou a mohlo by to přetéct. 

4. Až budeme mít všechny košíčky naplněné, posypeme muffiny zbytkem hořké čokolády 

a můžeme je dát péct. Doba pečení je asi 30 minut. 
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Jednoduché domácí sušenky 

Potřebujeme: 

240 g hladké mouky  

160 g másla 

100 g cukru 

vajíčko  

lentilky, čokoládu či jinou dobrotu 

na ozdobení  

Postup 

1. V misce smícháme vajíčko s cukrem. Do směsi nasypeme mouku a poté nasekané máslo. 

Vypracujeme hladké těsto. 

2. Těsto necháme v lednici alespoň půl hodiny odpočinout, pak ho rozválíme a vykrajujeme 

tvary podle fantazie. 

3. Pečeme v troubě předehřáté na 160 °C asi osm minut a zdobíme. Se zdobením si 

pohrajeme. Například když máme sušenku ve tvaru stromečku, ozdobíte ho lentilkami, jako 

by byl ozdobený vánočními kouličkami. Můžeme používat polevy, kousky čokolády… Sušenky 

můžeme dát do krabičky, převázat ji mašlí nebo stužkou a někomu darovat. 
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Vánoce se slaví všude jinak. Například ve Francii pečou pokrm Bûche de Noël. 

 

Bûche de Noël 

Potřebujeme: 

Na těsto 

• 3 vejce 

• hrnek cukru krystalu 

• 1 lžíce kakaa 

• hrnek maizeny 

• máslo na plech 

• hrnek meruňkové zavařeniny 

• 1 lžíce brandy 

• hrnek smetany ke šlehání 

• moučkový cukr na posypání 
 
Na krém 

• 100 g nasekané tmavé čokolády 

• 1 hrnek cukru krystalu 

• 1 hrnek vody  

• 2 žloutky 

• 2 lžičky kakaa 

• 60 g másla 

• 1 hrnek smetany ke šlehání 
 

Postup 

1. Vejce našleháme a pomalu zamícháme krystalový cukr, až se rozpustí. Přisypeme prášek 

do pečiva, kakao a maizenu. Těsto nalijeme na plech vymazaný máslem a pečeme 

v předehřáté troubě na 190 °C asi 12 minut. 

2. Plech vyndáme z trouby a těsto vyklopíme na kus pečicího papíru, posypaného trochou 

cukru. Z kratší strany plát i s papírem zarolujeme a necháme vychladnout. Potom plát 

rozbalíme a potřeme ho směsí zavařeniny s brandy a našlehanou smetanou. Znovu ho 

zarolujeme a dáme na několik hodin do chladničky. Roládu potřeme krémem a vidličkou 

naznačíme kůru stromu. Dáme ji znovu do chladu a před podáváním poprášíme moučkovým 

cukrem. 

3. Krém: Čokoládu rozehřejeme v horké lázni a necháme mírně zchladit. Cukr s vodou 

smícháme a na mírném ohni bez varu ho necháme rozpustit. Přivedeme ho k varu a vaříme 

bez míchání 2 minuty. Žloutky našleháme a pak do nich postupně přimícháváme vychladlý 

cukrový sirup. Přidáme rozehřátou čokoládu, kakao a rozpuštěné máslo. Vše uložíme na 

30 minut do chladu. Nakonec našleháme smetanu a připravený krém do ní vmícháme. 

S pomocí internetových zdrojů připravily Eliška B., Justy a Terka 
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Jak vzniklo slovo Vánoce 

Podle jazykovědců pochází slovo Vánoce z němčiny. Jeho 

původní název byl „svatá noc“. Staré německé slovo 

Weihnachten si naši předkové počeštili zajímavým způsobem: 

první část (vá-) převzali beze změny a druhou počeštili (weihen = 

zasvětit, nachten = stmívat se, Nacht = noc).   

Připravila Péťa 

Co jí ve Francii na Vánoce?   

Pro Francouze, stejně jako pro nás, jsou Vánoce především o rodinném setkávání, 

dárcích a dobrém jídle. Na rozdíl od nás ale dárky malým dětem nosí až v noci 

z 24. 12. na 25. 12. Otec Vánoc (Pere Noël), zobrazovaný jako starý vousatý muž se 

spoustou dárků a s létajícími saněmi taženými soby. 

Vánoční tradice jsou ve Francii vcelku odlišné od 

našich. Například děti 24. prosince dávají za dveře 

domu či bytu mrkvičku pro soby, kteří by měli 

přitáhnout saně s Pere Noëlem. Ráno pak děti 

mrkvičku zkontrolují – pokud zmizela, je to 

znamení, že tu Pere Noël byl a přivezl nadílku. Do 

pokoje se Otec Vánoc dostává komínem v krbu. 

V některých oblastech tak děti stále dávají ke krbu 

24. prosince botičky, aby jim do nich Pere Noël 

nadělil dárky. 

Ve většině rodin nechybí ani vánoční stromek. 

Francouzi si potrpí na bohatou výzdobu, a tak ani 

na stromcích nesmí chybět osvětlení, aby vynikly 

i v noci. Typickým stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v každé rodině. 

Mezi tradiční pokrmy patří ve Francii vánoční krůta plněná jedlými kaštany 

(la Dinde de Noël), která se podává s vařenou zeleninou. V některých regionech 

Francie mají ale mnohem mlsnější jazýčky a na vánočním stole tak najdete třeba 

ústřice, tučná kachní játra foie gras, uzeného lososa, palačinky (Bretaň) nebo husu 

(Alsasko). Nesmí samozřejmě chybět ani sýry, sladkosti, makronky a dobré víno. 

Oblíbený je také typický piškotový vánoční dezert s čokoládovým krémem – bûche de 

Noël, česky Noëlovo poleno. Podle tradice se za dávných časů francouzské rodiny 
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scházely v předvečer Vánoc u krbu nebo ohniště. Děti zpívaly koledy a poslouchaly 

příběhy, které vyprávěli prarodiče, zatímco v ohništi hořela velká polena, 

francouzsky bûche. 

Jedno vybrané, velké a z tvrdého dřeva muselo hořet nejméně celou noc. Zdobilo se 

listím a mašlemi a zapalovali ho ti nejmladší a nejstarší poté, co ho hlava rodiny 

požehnala olejem a pálenkou, někdy také větvičkou namočenou ve svěcené vodě... 

Popel z něj se pak uchovával, protože se mu přisuzovala moc ochraňovat dům před 

blesky, hromy a ďáblem po celý nadcházející rok. 

Tento zvyk, jehož kořeny pocházejí z 12. století, se časem přenesl do řady evropských 

zemí a také do kanadské provincie Québec. V Itálii se polenu říká „ceppo“, v Anglii 

„Yule Log“. 

Dnes je poleno symbolizováno vánoční roládou – bûche de Noël. Roláda má barvu 

dřeva – je polita čokoládovou, smetanovou nebo kávovou polevou, náplň tvoří 

máslový krém a na řezu připomíná strukturu dřevěného polena. Práškový cukr 

napodobuje mráz. 

Roládu francouzské hospodyňky zdobí malými marcipánovými ozdobami. Tento 

typicky francouzský dezert spatřil světlo světa v Paříži na konci 19. století v peci 

cukráře a historika Pierra Lacama. 

Mnoho barů a restaurací po celé Francii na Štědrý den servíruje reveillon. V překladu 

to znamená ranní vstávání. Tradičním duchovním významem je narození Krista 

a přeneseně se slovem reveillon označuje první telefonát v novém dni. Tento vánoční 

pokrm se skládá z ústřic, klobásek, vína, pečené šunky, salátů, ovoce a sladkostí. 

 

 

Připravila Péťa (Zdroj: novinky.cz) 
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Napsala Sofi 
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Recenze: Kavárna Na Půdě 

V pátek 30. listopadu jsme se šli 

podívat do dalšího z dobříšských 

podniků. Tentokrát jsme si vybrali 

kavárnu Na Půdě. Dali jsme si 

pudinkový dort, malinovou limonádu 

a krémový dort. Pudinkový dort od nás 

dostal 10 bodů z 10, limonáda 9 bodů 

z 10 a krémový dort od nás dostal 10 

z 10 bodů. Limonáda byla chuťově 

dobrá, ale byla to pouze šťáva Kittl, kterou koupíte ve vybraných obchodech. 

Domácí limonáda by přeci jen byla o něco lepší Oba dorty nám byly 

naservírovány s domácí šlehačkou.  Atmosféra byla nádherná. V kavárně to mají 

hezky vyzdobené, dobré a je zde ticho. Tuto kavárnu doporučujeme všem, kteří 

mají rádi novinky. 

Dobrou chuť vám přejí Kuba a Julča  
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… s paní učitelkou Jarkou Novákovou 

 

Dobrý den, těšíte se na Vánoce? Pokud ano, 
proč? 
Samozřejmě, že se na ně těším. Těším se 
z vánoční pohody, z dárečků, z pečení 
cukroví a ze všech těch vánočních tradic. 
 

Jaké vánoční cukroví je podle Vás nejlepší? 
Nejlepší cukroví pro mě jsou vanilkové 
rohlíčky a vosí hnízda. 
 

Máte ráda, když sněží? 
Sníh mám ráda jenom na Vánoce, neboť 
jsem řidička a jako řidič sníh nemám moc 
ráda. 
 

Jaký byste si k Vánocům přála dárek? 
Raději dárky dávám, než dostávám. Co na Vánoce dostanu, je mi docela jedno. 
 

Co máte na naší škole nejraději? 
Nejraději mám všechny děti, a nejvíc ty „svoje“, které právě učím 
 

Jak vypadaly běžné Vánoce, když Vám bylo deset let? 
Když mi bylo deset let, bratrovi bylo osm let, bydleli jsme v Praze a to byla ještě těžká 
totalita, protože já jsem narozena v šedesátých letech. Pomeranč byl pro nás zázrak, 
banán také, stály se na ně fronty. Moc si na to už nevzpomínám, ale vím jistě, že jsme 
dostali hodně dárečků 
 

Co jste si přála k Vánocům, když jste byla malá? 
Když jsem byla malá, přála jsem si kočárek a panenky a asi tak od svých sedmi let už 
jsem věděla, že chci být učitelkou, takže jsem si přála dostat také tabuli, křídy a sešity. 
 

Jaký dárek by podle Vás udělal naší třídě největší radost? 
Mojí třídě? Asi kdybychom se vůbec, ale vůbec neučili, jenom si hráli, povídali si 
a tancovali 
 

S kým budete letos Vánoce slavit? 
Letos budu slavit Vánoce se svou vnučkou, které je devět měsíců, takže to vlastně 
budou její první Vánoce. Tak se moc těším. 
 

A otázka na závěr: Myslíte, že bude letos na Vánoce sněžit? 
Já doufám, že bude. Bílé Vánoce, to musí být vždycky. 

Děkujeme za rozhovor! 
Eliška, Justy a Terka  
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Na hřbetech koní 

1. Díl – Setkání 

Bylo, nebylo na jedné farmě byl jeden mladý kluk, co každým rokem učil nové lidi jezdit 

na nových koních. Ten kluk se jmenoval Vyll. A těšil se na jeho nové žáky. Zrovna tento 

rok mu tam přišlo sedm dětí. Tři slečny a čtyři chlapci, jmenovali se: Kyky, Anna, Kája, 

Honza, Luys, Petr a Dan.  

Anna už na koních jezdila a dokonce ji to i bavilo, ale jednoho dne z koně spadla, poranila 

si ruku a rodiče jejího koně prodali a od té doby už na koně nesedla. Ale chtěla dál jezdit, 

a tak ji rodiče přihlásili do této jezdecké školy. 

Kyky měla nového koně, ale neměla ho kam dát, neuměla na něm jezdit a neměl ji to kdo 

naučit. 

Kája byla holka z města, která neuměla jezdit na koních a ani nechtěla umět jezdit na 

koních, ale rodiče chtěli, aby se na koních naučila jezdit, a tak jí dali sto korun, aby se to 

naučila. Koupili jí toho nejdražšího koně v okolí. 

Luys měl rád zvířata, a proto se přihlásil do této jezdecké školy, také rád kempoval 

a zrovna v této jezdecké škole se jezdilo kempovat každý měsíc. 

Dan je kluk, co umí hrát hned na několik hudebních nástrojů, je mu devět let, má tři 

bratry a jednu sestru. Má černé vlasy, je vysoký a paličatý. 

Petr se věnuje kreslení a psaní. Je velmi mlsný a je mu deset let. Má jednu sestru a dva 

bratry. 

Honza je stydlivý chlapec, bojí se zvířat a hmyzu. Doufá, že strach ze zvířat překoná. Ještě 

neví, jakého koně bude mít, ale je rád, že tam ostatní budou a se vším mu pomohou. 

Vyll byl rád, že mu tam přišli žáci, bál se, že mu tam nikdo nepřijde a že školu zavřou. 

Když se potkali, uvědomili si, že jich je jenom sedm. Vyllovi to nevadilo, byl rád, že jich je 

takový hezký počet. Vyll měl rád koně a děti. Měl koně se jménem Kualdd a kočku se 

jménem Hálya. Vyll měl i hezký jezdecký úbor, byl modrozelený a měl k němu modrou 

helmu. Jeho kočka měla fialový obojek a na něm měla napsáno: VYLLOVA KOČKA, 

TEL.: 112 386 019. 

Koně ve stájích měli radost, každý kůň měl svůj rodokmen. Jeden z koníků měl rád oves 

a ostatní koníky a tady měl oboje. Koně se jmenovali: Karla, Moka, Líza, Mák, Křen, Báj, 

Černoch a nakonec Kualdd. Ve stájích byly myši, a tak tam Hálya běhala sem a tam ( to 

byl ale rachot ). Koníci i žáci se skamarádili. Vyll objednal pět pizz, tři zeleninové a dvě 

masové. Odpoledne začalo pršet, a tak snědli pizzy a každý svým způsobem odpočíval. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 

Napsala Lenka 
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Připravily Terka 

a Justy 
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Rozhovor s Ester 

Kubátovou 

Ahoj Ester, kdy jsi vlastně začala 

zpívat? Ahoj. Zpívám už odmala, 

ale učit se zpívat jsem začala ve 

třínácti. 

Co se ti na SuperStar nejvíce 

líbilo? Na SuperStar se mi nejvíce 

líbilo velké pódium a parta lidí, se 

kterými jsem měla stejné zájmy. 

Uvažuješ o tom, že bys šla do 

Česko Slovensko má talent? Ne, 

nemám to v plánu. 

Chystáš nějakou další písničku? Jasně, že mám plány na novou písničku. Doufám, že příští 

písnička bude česká.  

Jak jsi spokojená s písničkou Storm? Jsem celkem spokojená, ale doufám, že příští písnička 

bude ještě lepší 

Budeš mít vánoční koncert? Ano budu mít dva. 

Stává se ti často, že k tobě chodí ječící holky, které chtějí fotku? Občas se to stává, ale ne 

denně. 

Jaké sociální sítě máš nejraději? Nejraději mám instagram, messenger a facebook. 

Jaké je tvé nejoblíbenější sushi.? Maki (sushi s avokádem). 

Kdy máš narozeniny? Sedmého listopadu. 

Kdo je tvůj oblíbený zpěvák? Shawn Mendes. 

Jak slavíš Vánoce? Jako téměř každý, dodržuji tradice.   

Pečeš na Vánoce cukroví? Ano, peču. 

Co si přeješ k Vánocům? Přeji si francouzského buldočka. 

Jaký máš ráda vánoční film? Láska nebeská a Grinch. 

Jaká je tvoje oblíbená vánoční píseň? Merry Christmas od 

Bryana Adamse. 

Děkujeme za rozhovor, Kuba a Julča 
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Připravili Lukáš a Vláďa 

Zlobí se paní Novotná na 

běžeckém okruhu v Linci: „Ta 

linecká kolečka jsem si 

představovala trochu jinak!” 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. 
Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste 
tady?” 
„Za předčasné vánoční nákupy.” 
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste 
nakupoval?” 
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” 

Krást myšlenky od 

jedné osoby je 

plagiátorství, krást 

myšlenky od mnoha 

lidí je výzkum. 

 

„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, 
vánočního cukroví...” 
„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!” 

„Ježíšek mi na Vánoce 

nasliboval hory, doly.” 

„A splnil ti přání?” 

„Ano, přinesl mi atlas hor...” 

„Představte si, poprvé se u nás 
sešel na štědrovečerní večeři sudý 
počet lidí!” 
„Jak to, vždyť jste byli tři!” 
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct 
hasičů!” 

„U nás doma je pod stromečkem 

jedna a tatáž věc, ale každé, 

opravdu každé Vánoce,” říká 

spolužákům Vašek. 

„Co, prosím tě?” 

„Stojan.” 

„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena 

demonstrace proti vánočním svátkům.” 

„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?” 

„Kapři.” 

„Jak já se letos těším na Vánoce...,” říká 

Pepa. 

„Čekáš hodně dárků?” 

„Ani ne, ale ženě obvykle zaskočí kost 

z kapra a já jí můžu dát herdu do zad.” 

„Hra na Dědu Mráze: Ze 

skupiny se vylosuje Děda 

Mráz, ostatní si lehnou 

a Mráz jim běhá po zádech. 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 

stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: 

„A svíčky taky?” 

„„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” 

„Pokud můžu soudit podle původu dárků – tak asi z Číny.” 
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Bedna od Windows 

Dneska už mi Windows, ňák nejdou přes disky,  

stojím s dlouhým kabelem nad bednou s popisky.  

Stojím s dlouhým kabelem, jako amatér,  

zas mi asi nefunguje ten můj adaptér.  

Tak kopni do tý bedny, to se zas načekáš,  

než se Windows nastartují, pak se polekáš.  

Co se to objevilo na obrazovce tvý,  

takhle snad nevypadá ani Windows eNTý.  

Mít tak hodně RAMky, aby Windows šly,  

vytáhnu prachy z mamky, u ní by se našly.  

Tyhle blbý Windows mě začínají štvát,  

asi znovu s autíčky začnu si zas hrát.  

Kdyby tak ty Windows pořád nechtěly stát,  

mohl bych se klidně u těch her i smát.  

Mohl bych si v klidu o hrách jen tak snít  

a nemusel bych pořád reset zmáčknutý mít.  

Když jsem spustil Windows a než se rozkoukal,  

ihned někam spadly a já se jen koukal.  

Čuměl jsem jak tupec, je to záhada,  

s Windowsama se přece nikdo nehádal.  

Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,  

v počítači zůstane jen dírka mrňavá.  

Jenom dírka mrňavá a k zkratu jenom krok,  

a z padesáti tisíc nemáš ani flok. 

 

Připravili Vláďa a Lukáš 

(Zdroj: komik.cz) 
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Připravili Kuba a Eliška Z. 
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Vánoční křížovka 

 

1. Co se peče na Vánoce? 

2. Co Ježíšek nosí hodným dětem?   

3. Co vám v zimě zčervená? 

4. Co padá v zimě z nebe? 

5. Jak se anglicky řekne led? 

6. Jak se nazývá sport, ve kterém se bruslí? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Připravila Lenka 

Vánoční šifra 

  

Připravil Sam 
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A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Anežka – ilustrace 

Anička – ilustrace 

Eliška B. – recepty, ilustrace, rozhovor 

Eliška Z. – úvodník, kvíz, ilustrace 

Julča – ankety, recenze 

Justy – komiks, ilustrace, recepty, rozhovor 

Kuba – recenze, ankety, kvíz 

Lenka – povídka, křížovka, ilustrace 

Lukáš – básničky, vtipy 

Mari – ilustrace 

Míša - ilustrace 

Péťa – články o Vánocích, 

ilustrace 

Sam – článek, šifra 

Sofi – spojovačka, povídka, 

ilustrace 

Terka – komiks, ilustrace, 

rozhovor, recepty  

Vláďa – básničky, vtipy 

 



   
 

 


