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V tomto čísle se dočtete… 

… kdo je to elfín 

… jak to vypadá v Legiovlaku 

… co si přeje k Vánocům youtuberka Domi Novak 

… a spoustu dalšího! 
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Ahoj!  

Milí čtenáři, máme velkou radost, že můžete držet v rukou krásné vánoční číslo 

našeho časopisu. Protože jsme na přípravu tentokrát měli jen tři týdny, moc 

děkujeme všem žákům z 5. C, 6. B, 6. C, 7. C, 8. A a 9. C, kteří nám s tím pomohli. 

Bez nich by toto číslo nevyšlo. Děkujeme!:) 

V tomto čísle najdete extra porci křížovek a dalších rébusů, které se vám budou na 

vánoční prázdniny určitě hodit. Doufáme, že se vám také budou líbit naše povídky 

a básničky. Kromě Vánoc jsme se tentokrát inspirovali i vesmírem, a tak je naše 

číslo takovou kometou, betlémskou hvězdou. Trochu vánoční a trochu 

vesmírné      

Přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce na viděnou! 

Lenka Š. 
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… s yotuberkou Domi Novak 

 
 

 

Ahoj Domi, jaké povolání jsi jako malá chtěla mít? 

Už od dětství jsem si přála být módní návrhářkou. Přála 
jsem si dostat se na střední školu zaměřenou na toto 
povolání, ale tehdy jsem žádnou nenašla anebo byla od 
mého domova daleko. Tak jsem šla na gympl a nakonec 
jsem byla ráda. Hodně jsem se začala ve 13 letech 
zaměřovat na žurnalistiku a psaní a objevila jsem tak 
svoji druhou vášeň. Chtěla jsem být novinářka nebo 
moderátorka a nevěděla jsem, zda jít touto cestou, 
nebo kreslicí cestou. Tak jsem podala přihlášku na 
vysokou školu uměleckou i žurnalistickou. Nakonec to 
dopadlo tak, že jsem se dostala jen na média a kreslení 
nic. Tak se to tak vyřešilo a tu školu (chodila jsem na 
dvě vysoké školy) jsem milovala! Absolutně! Zjistila jsem, že mi více vyhovuje mít 
média a marketing jako práci a kreslení jako zábavu pro volný čas. A našla jsem se. 
Dělám obojí a jsem šťastná a spokojená. :) 

Co nejraději natáčíš na YouTube? 

Nemohou se rozhodnout, zda mě baví více kreslicí videa, nebo komická videa. Ve 
třídě jsem kdysi bývalá jako takový „šašek“, takže mě baví i vtipné skeče, kde si ze 

sebe dělám legraci.       Zároveň mě baví kreslit a ráda lidi podporuju v tom, aby se 
sami zlepšovali (ať už v kreslení nebo v něčem jiném). 

Co nejraději maluješ? 

Módní návrhy, dívčí postavy, vlasy, obličeje. :)Ale obecně ilustrace. 

Jaká tvoje kresba se ti líbí nejvíce? 

To takhle z hlavy nevím. Docela se mi líbí kresbička Ariany Grande 
nebo takové dvě slečny s dýněmi. :) 

Jak jste se s Ondrou poznali? 

No, nic moc zajímavého - protože to bylo přes Badoo!, 
seznamovací aplikaci na telefonu. Ale není to jen tak. Museli jsme 

potkat spousty protějšků, než jsme se k sobě „proklikali“.       

Plánujete s Ondrou svatbu?  

Někdy ano. :) Uvidíme, kdy to bude. 
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Jaký je tvůj životní sen? 

Ten se mi plní každým dnem. Vlastně mi došlo, že 
před pár lety jsem si přála přesně to, co mám teď. Pro 
mě tehdy bylo nepředstavitelné, že bych snad někdy 
našla přítele, který by mě znal se vším všudy, 
a i přesto měl rád. A mám ho. Přála jsem si s někým 
jezdit na bláznivé výlety. A mám to. Přála jsem si dělat 
to, co mě baví. A dělám. Je to neuvěřitelné a krásné 
se vším všudy. :) 

Co si přeješ pod stromeček? 

Letos ani nevím. Já fakt vše potřebné mám, a to 
nepotřebuji žádné drahé věci. Vždy jsem si vystačila 

se vším základním. Ale tak třeba já se můžu zbláznit z knížek.       Tak nějakou knížku. 

Jaký nejlepší dárek jsi dostala pod stromeček? 

One Direction lístky na koncert. Hlavně já si je přála mnoho let, ale nevěděla jsem 
tenkrát, kde je koupit. A bylo to prostě nereálný. A mé mamce se je podařilo díky 
kamarádce sehnat. A já u toho stromečku taaak bulela, až z toho celá rodina byla 

zaskočená (ale v dobrým)       To se mi tenkrát splnil můj ohromný sen. One Direction 

a Harry Styles je moje top 1 už devátým rokem.       

Co bys chtěla vzkázat našim čtenářům? 

Dělejte to, co vás baví. I kdyby jenom občas, ale nevzdávejte se toho. Nikdy nevíte, 

zda vás to opravdu nedovede k vašemu snu.       

Děkuji za rozhovor! 

Lenka 
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Návštěva Legiovlaku 

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se třída 8.A zúčastnila 

komentované prohlídky Legiovlaku, který na Dobříši 

zastavil na své čtyřiatřicáté zastávce při jeho letošním 

putování po České republice. 

Prvním bodem prohlídky byl krátký historický 

dokument o československých legiích a následovala 

komentovaná prohlídka všech vozů vlaku. 

Ten se skládá z celkem 14 vozů, které mají 

představovat věrnou repliku legionářského vlaku, který 

v období let 1918–1920 putoval napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. 

Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, což je zateplený vůz s kamny 

a postelemi, který představoval pro tehdejší vojáky domov, dále zdravotního, 

filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, 

kovářského, ubytovacího vozu a dvou plošinových vozů. 

Žáci si měli možnost prohlédnout věrnou rekonstrukci vybavení, originální 

exponáty, legionáře v dobových stejnokrojích a také mnoho fotografií, které 

mapují historii československých legií. 

Napsala Veronika Š. 
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Vánoční křížovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravily Naty a Niki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Doubi 
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Vesmírná křížovka  

 

 

 

Připravili Tobiáš a Adam 
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Anglický kvíz 

decorations –                                                 sněhulák –  

candle –                                                           anděl – 

bells –                                                               sněhová vločka – 

present –                                                         stromeček – 

Father Christmas –                                         hvězda – 

 

1–2chyby 1, 3–4chyby 2, 5–6 chyb 3, 7–8 chyb 4, 9–10 chyb 5 

Připravil Kuba 

Připravila Áďa 
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Vánoce očima žáků 7. C 

Vánoce z druhé strany 

Píše se 24. 1. 2018 a Santa Claus, Ježíšek a Mrazík si 

rozdělují, kdo kam půjde darovat dárky. Santa si vezme 

jako vždy Ameriku a Austrálii, Ježíšek Evropu a Mrazík 

Rusko a okolní státy.  

Naplní zásobníky tajemným práškem, do teleportu nahází dárky, nasednou na 

jejich vesmírný koráb a jedou rozdávat dárky. Dávají je do pokojů již rok 

dopředu a posypou je práškem, který umožní objevit je až na Vánoce. 

V září mají hotovo. Přece jste si nemysleli, že by to měli za jednu noc? 

Nasednou na vesmírný koráb a odletí do jejich sídla na Měsíc. Lehnou si a spí až 

do ledna. 

Jakub N. 

 

Víte o tom, že Ježíška proslavily dějiny a Santu 

Clause Coca Cola? 

Martin K. 

 

Vánoční ozdoba 

Na stromečku blýskla se ozdoba 

S motivem vesmíru 

Na obloze tmavé 

Blýskla se první hvězda 

S motivem vesmíru 

To dává Ježíšek znamení 

Ať děti ještě tu chvilku hodný vydrží 

Zuzka M. 
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Vesmír plný hvězd 

Letí letí kometa,  

všechny soby rozmetá. 

Ježíšek už klade dárky, 

pod stromeček dává sáňky. 

Kája R. 

 

Vánoce, sněží 

Za humny Vánoce 

Pod stromkem dárky leží 

Zase po roce 

Venku sněží 

David J.  
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Vánoční vtipy 

 

Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem 

Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný. Umřel smíchy. 

Čestný politik, tvrdě pracující zaměstnanec státní 

správy a Santa najdou tisícovku. Kdo si ji nechá? 

Santa. Ti ostatní jsou pohádkové bytosti. 

Jeden kapr se zamyšleně 

zeptá druhého: „Ty, věříš 

v život po Vánocích?"  

Proč byste si nikdy neměli začínat se Santou?  

Protože má černý pásek.  

Slyšel jsem, že nějaký chlapík štípl v Jednotě adventní 

kalendář. Prý dostal 24 dní.  

Co je pro sněhuláky obdobou supersmrtící laserové pistole? Fén na vlasy.  

Jak víme, že je Santa muž? Žádná žena se špetkou důstojnosti by si na sebe 

nebrala tytéž šaty tolik let za sebou.  

Když tak občas jdu o Vánocích po ulici, přemítám, jestli slavíme zrození Ježíše, 

nebo Českých energetických závodů.  

Jak se říká vánočnímu elfovi, který je také výtečným plavcem? Elfín.  

 

Připravil Kuba 
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Tipy na vánoční filmy  

 

Sám doma – Mám pocit, že jsme doma nechali něco důležitého, 

sdělí paní McCallistrová manželovi na palubě letadla směřujícího 

do Paříže. To ještě netuší, že „to“, co doma zapomněli, je 

nejmladší člen jejich početné rodiny. 

Polární expres – Otevři oči a naskoč! Čeká tě jízda tvého 

života. Je Štědrý večer, pravý čas na dobrodružství. 

A tebe čeká v podobě cesty, která se kroutí nahoru 

a dolů horami, klouže po ledových pláních a šplhá přes 

závratně vysoké mosty. Vítej na palubě polárního 

expresu, kde je během cesty podávána horká čokoláda 

rozvernými číšníky a dobrodružství čeká v každém 

vagónu. 

Připravil Kuba 

Zdroj: www.csfd.cz 
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Poznáš, co na spodním obrázku chybí? 
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Na hřbetech koní 

5. díl – Plamen 

Ráno se všichni sešli v jídelně. Anastáziina 

maminka už zase byla kulatější. 

Vyll začal mluvit: „Milé děti a Lenko, dnes 

sem přijedou moji rodiče, aby viděli mou 

přítelkyni, koně, kočku, žáky a hlavně mě. Prosím, 

chovejte se slušně! Má maminka je už od 

narození hluchá, tatínek je úspěšný podnikatel. Málem bych zapomněl! Přijede 

i moje sestra Jitka s jejím mužem Mírou, přijedou i jejich děti Viktor a Anežka.“ 

Anastázie se podívala na maminku a řekla: „Mami, Anežka bude moje 

sestřenice a Viktor bude můj bratranec?“ „Sice jen nevlastní, ale ano, budou.“ 

„Myslíš, že se všem budu líbit?“ „Ano, budeš.“ 

Vyll a Lenka zapálili svíčky a všechno ozdobili, aby to tu bylo hezké, když má 

přijet Vyllova rodina. Dan šel vyhřebelcovat koně a Lenka si sedla na gauč, který 

byl tak pohodlný, až usnula. 

Najednou se probudila, všude kouř. Děti stály před hořícím sálem a brečely: 

„Vždyť je tam Lenka!!!“ Táňa a Anastázie chtěly vběhnout dovnitř, ale Vyll a Dan 

jim zabránili. 

Najednou se v dýmu něco začalo pohybovat. Luys začal křičet: „Strašidlo, to 

je strašidlo!“ Táňa se na to pořádně zadívala: „To je Lenka!!!“ 

Potom přijeli hasiči, záchranáři a policie. Po měsíci bylo vše v pořádku, Lenka byla 

zdravá a hala opravená. 

Napsala Lenka H. 
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Připravil Honza Pernica 

Pozn.: Čtěte po řádcích obě strany zároveň.  
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Vybarvi si svou vánoční ozdobu       
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A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Áďa – křížovka 

Anička – ilustrace 

Eliška – ilustrace 

Ema – ilustrace 

 

Kuba – vtipy, tipy na filmy, anglický kvíz 

Lenka H. – povídka, rozhovor 

Lenka Š. – úvodník 

Mojmír – pomoc s vydáním 

Sam – pomoc s vydáním 

 

 

 

 

Děkujeme našim externím redaktorům z 5. C, 6. B, 6. C, 7. C, 8. A a 9. C! 



 
 

 

 


