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Milí čtenáři, 
 
 
 tak a máme tu prosinec – mrazivý měsíc plný splněných přání. Šílenství kolem Vánoc 

vrcholí, proto zatoužíte-li po odpočinku, možná je ta pravá chvíle přečíst si další číslo 
časopisu Virus. Třeba v něm najdete něco, co vás příjemně naladí nebo inspiruje. 
 
 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ POHODY, KLIDU A RADOSTI 
A DO NOVÉHO ROKU JEN TO NEJLEPŠÍ 

        
 
    
 
        vaše redakce  
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VÁNOCE U NÁS DOMA 

 
 Naše mamka v prosinci vždy ukáže svoje nadání pro výzdobu bytu. Každý, kdo stane 
před našimi dveřmi pozná, že se vánoční atmosféra dostala i do naší domácnosti. První 
adventní neděli vyzdobí vchodové dveře. Udělá věneček z větviček a pověsí ho na dveře. 
Kolem tohoto věnečku potom nalepí různé andělíčky, hvězdičky a podobně. Do dětského 
pokoje potom spolu věšíme barevná světýlka na okno, většinou ve tvaru stromu, do ostatních 
oken dáváme svícny. Ubrus, který zdobí stůl přes rok vyměníme za jiný – s vánočními 
motivy. 
 Druhou adventní neděli a týden to u nás voní po cukroví, jelikož tyto dny se u nás 
peče. Když jsem byla malá, tak jsem byla i velice horlivá do pomáhání. Měla jsem z toho jako 
dítě obrovskou radost. Horší to už ale bylo s naší mamkou, té jsem totiž jen přidělávala práci. 
V dnešní době jsem ponechala tuto „poctu“ mladšímu bratrovi.  
 Asi tak týden před Vánocemi si nás mamka splete s uklízecí četou. Musíme utřít 
prach, pořádně vysát, poskládat knihy a další podobné činnosti, které většinu lidí nebaví. 
A nakonec se u nás na balkoně objeví krásný živý stromeček. 
 Čtvrtou adventní neděli se pořád nic zázračného neděje, to spíše až den před Štědrým 
dnem. Tehdy se vytáhne stromeček, schová se před bratrem do ložnice, kde se nazdobí. 
Na Štědrý den ráno posnídáme vánočku. Snažíme se celý den nejíst, abychom večer uviděli 
„zlaté prasátko“. Ale já osobně jsem ho ještě ani jednou neviděla. Nevíte, čím to bude? 
 Přes den se u nás smaží řízky, dělá se rybí polévka, jednohubky a další pochoutky. 
S bráškou se díváme na pohádky a s první hvězdou zasedáme k vánočnímu stolu. Polévka je 
tradičně rybí, po ní přijde na řadu bramborový salát ( na ten já se obzvlášť těším) , společně se 
salátem máme rybí prsty, jelikož nikdo nemusí jíst právě kapra.  
 Po večeři se jde některý z rodičů podívat do obývacího pokoje, jestli má Ježíšek 
dostatečně otevřené okno. Dnes už ale vím, že tam šli proto, aby tam ten stromeček přemístili 
a pod něj pěkně naskládali dárky. Každý rok nedočkavě čekáme na to zazvonění, které nám 
oznámí, že můžeme vstoupit. O překot se ženeme do obývacího pokoje, abychom byli jako 
každý rok překvapeni tím nádherným stromečkem. Poté, až náš údiv opadne, se pustíme do 
rozbalování dárků. 
 Dříve jsem si různě vymýšlela, co bych pod stromečkem chtěla najít, ale teď zjišťuji, 
že nejkrásnější dárek na Vánoce je ten, když se může celá rodina sejít pohromadě právě pod 
tímto stromečkem.   
 

napsala Dominika Tomková ze třídy 1.L 
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Také rádi dáváte a dostáváte dárky. A vzpomínáte si na ten nejkrásnější? 
 

MŮJ NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK  
 
 Bylo mi asi tak 5 let, byly Vánoce, sněhu po kotníky, doma příjemné pohodlí. Na 
druhé straně jsme ale byly nervózní – já i moje sestra – z očekávání toho, co nám Ježíšek 
nadělí. Také jsme se obávaly toho, že dopis možná nebyl doručen a Ježíšek teď neví, co to 
vlastně chceme.  

Moje sestra Jana– raubířka každým coulem – si přála fotbalový míč a kopačky. Byla 
o tři roky starší a myslela si, že její dárky jsou daleko potřebnější. Já chtěla dlouhovlasou 
panenku, kterou bych mohla pořád česat. Přála jsem si ji opravdu hodně, ale mým 
nejvysněnějším dárkem bylo – kolo. Sice jsem už jedno měla, ale bylo už takové staré 
a oprýskané a navíc se mi vůbec nelíbilo. 

 Měli jsme už po večeři, a tak jsme s Janou čekaly s otevřenou pusou na to, co 
se stane. A zazvonil zvoneček. S Janou jsme byly celé šťastné, že se dopis přece jenom 
doručil. Sestra dostala vše, o co si napsala a ještě plno dalších věcí a já měla svou krásnou 
panenku. Jen něco mi chybělo – Ježíšek zapomněl na kolo!  

Byla jsem  velmi smutná, ale rodiče i setra se začali usmívat. Nechápala jsem , co se 
stalo, když vtom jsem najednou uviděla, jak se za skříní něco zalesklo. Rychle jsem tam 
běžela… Opravdu tam bylo kolo! Celé růžové a s třásněmi. Přesně takové jsem si 
přála.Radostí jsem skákala po pokoji. Tu noc jsem s kolem i spala. 

Teď už je mi víc a kolo leží dávno na půdě, ale vždy o Vánocích si na tento krásný 
dárek vzpomenu. 

 
       napsala Nikola Svojsíková z 1.L 
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                           Jak je to s dárky ve světě? 

  
Pro ty, co mají rádi Vánoce a ještě pořád věří v Ježíška, bude tohle docela šok. Víte 

o tom, že na světě existuje nejméně 2000 osob, které podle pověstí různých kultur roznáší 
dárky? No schválně, kolik jich dokážete vyjmenovat, když opomeneme Ježíška, Santa Clause 
nebo Dědu Mráze? Myslím, že nejspíš moc ne.Tak tady máte ještě některé jen tak pro 
zajímavost. 
  Brazílie: Zpestření do tradičního pojetí Vánoc vnáší vyznavači candomlbé, náboženství, 
které kdysi do Brazílie přivezli otroci z Nigérie a Beninu. Víra černých otroků prorostla 
katolickým náboženstvím, a tak se v daleké jihoamerické zemi radují nejen z bílého Ježíška, 
ale i z boha plodnosti a sklizně Oxalá s černou tváří, kterého doprovází Jemanjá, bohyně 
moře.  
  Bulharsko: Vánoce se slaví až 6.ledna, dárky nosí děda Koleda.  
  Finsko: Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti 
odnášejí do svého ledového království.  
  Francie: Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch Pére Noël. Je ze 
všech Ježíšků a Santa Clausů nejmladší.  
  Grónsko: Tady bydlí Děda Mráz a píší mu sem děti z celého světa. Žije v podzemní 
jeskyni uprostřed věčného ledu.  
  Německo: Ježíšek má rezavé vlasy a vousy a k přemisťování používá osedlaný divoký vítr.  
  Norsko: Otec Vánoc schovává dárky do dřeváků a bývá doprovázen vánoční kozou. Pro tu 
by měly děti připravit do botiček lahůdku - nevymlácenou ovesnou slámu.  
  Rumunsko: Svatý muž klade dárky vedle jesliček nebo pod postel.  
  Rusko: Pravoslavné Vánoce připadají až na 6. a 7. ledna. Většina Rusů místo nich slaví 
nový rok s jolkou a dárky dostávají od Dědy Mráze. Ten používá sáně, cestuje až ze vzdálené 
Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku ušitém z hranostajů.  
  USA, Velká Británie: Santa Claus nosí dárky 25. prosince ráno. Přilétá na saních taženými 
devíti soby; přední sob, Rudolf, má červený blikající nos, aby svítil na cestu.  
  Španělsko: Obdarovávají se až na den Tří králů. Mikuláš zde dětem nosí dárky do dřeváků.  
  Švédsko: Ježíšek na sebe bere podobu vánočního kozla, který má rohy zdobeny červenou 
stuhou.  
  Švýcarsko: Mají tajemného Monsieura Chalandé. Tohoto obrovského panáka plného dárků 
nacházejí děti za dveřmi pokoje.  
   Itálie: Skončíme v Itálii, kde na svém koštěti vozí dárky Befana, vzdálená příbuzná naší 
Bílé paní. Je to ošklivá čarodějnice, která pravděpodobně se svým nákladem nestihne obletět 
celý Apeninský poloostrov, proto někde naděluje až pětadvacátého a na Sicílii až na Tři krále. 
Naděluje prý za trest, protože byla příliš zaneprázdněna úklidem a nepřipojila se ke třem 
rytířům, jedoucím k Jezulátku. Kořeny její existence ovšem sahají až do dob pohanství. Dárky 
nosí až do 7.ledna.      zpracovala Kamila Chromá z 1.A 
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VÁNOČNÍ POVÍDKA  
 

Dnešní média se nám snaží často vnutit myšlenku, že Vánoce jsou svátky míru a 
pokoje. Nevím, jak je to u vás, ale v naší rodině, ba i v našem městečku mají Vánoce asi 
stejně pokojný průběh jako druhá světová válka a pětadvacátého na Boží hod vypadá spousta 
domů jako po kobercovém náletu. Jako příklad uvedu incident, ke kterému došlo v rodině 
Svolovských. Pan Svolovský měl sice nejdřív radost, že mu tchýně u vánočního stromečku 
uhořela, ale když pak jeho syn šel do sklepa prověřit podezření na únik plynu a místo baterky 
si vzal zapalovač, tak ho ta radost velmi rychle přešla. 

Naše rodina se však, i přes tragédie, které se v rodině Svolovských staly, rozhodla 
pustit do Vánoc jak se patří. Takže třiadvacátého jsme vyzvedli mladší sestru ze školky, 
mladšího bratra ze školy, babičku z domova důchodců, dědečka z protialkoholické léčebny a 
bratrance z léčebny pro duševně choré a jelo se zařizovat vše potřebné. Čtyřiadvacátého se 
začalo s přípravami na Štědrý den a první, koho potkala smůla, byl otcův švagr. 

Rozhodl se, že sundá z půdy náš vánoční stromeček, vyrobený ze 100% přírodní 
umělé hmoty, uklouzl a spadl. Pád sice jakž takž přežil, ale po zásahu dvacetikilovým 
stromečkem, začal blábolit něco o Atlantidě. Nicméně další zásah, tentokrát padajícím 
žebříkem, ho spolehlivě přivedl zpět k rozumu, což bylo divné, protože podle slov otce nikdy 
žádný neměl.  

Další nehoda nastala během zdobení stromečku, kdy z vrcholku upadla špička, srazila 
sestře brýle, ty odletěly z okna, ale díky svému tvaru a bumerangovému efektu se vrátily 
zpátky a vyrazily dědovi skleněné oko, které pak děd s velice vulgárními výrazy hledal po 
celém domě.  

Katastrof přibývalo, starší bratr, tvrdý alkoholik, kterému v okolí říkají El Násoskos, 
se rozhodl, že bude na zahradě pouštět skořápkové lodičky se svíčkami. A jelikož jediná 
tekutina, kterou uznává, je líh, použil líh, do něhož mu strýc motorista přilil ještě kanystr 
benzínu. Vše vypadalo pokojně a lihové výpary příjemně uklidňovaly... Naneštěstí se stalo to, 
co se stát muselo: jedna lodička se svíčkou se převrátila a výbušná směs chytla. Následkem 
tohoto ztroskotání máme na zahradě díru, která se dá směle nazvat kráterem a starší bratr se 
může pochlubit tím, že jako první Čech přistál na Měsíci.  

Další na řadě byla starší sestra. Šla k rybníku, aby v díře vysekané v ledu viděla svůj 
příští osud - a samozřejmě tam spadla. Od  utopení ji sice zachránil kolemjdoucí porybný, ale 
i přesto jí vážně poškodili zdraví agresivní kapři, ledová voda a americká ponorka, která tam 
byla na cvičení.  

Jak se blížil večer, nehody se stupňovaly. Otec šel koupit vánočního kapra, nevím, co 
ho to napadlo, ale koupil japonskou bojovou odrůdu kapra koi, kterému se také v Japonsku 
říká familiérně Ryba Ninja. Není proto divu, že otec přišel domů bez ryby a s četnými tržnými 
ranami, řka, že ho ryba zmlátila a odletěla směrem na východ, říkajíc něco o Tokiu.  

Další nehoda tentokrát měla potkat mě. Sestřenice podle lidových zvyků házela botou 
ke dveřím, aby věděla, co ji čeká příští rok... Sice jsem věděl, že sestřenice je IQ negativní, 
ale že bude házet španělskou botou, to jsem doopravdy nečekal. Tento velký kovový kolos 
prorazil dveře, na které jsem právě z druhé strany přidělával věnec. Po zásahu tímto brutálním 
vynálezem španělského práva útrpného jsem viděl tolik hvězdiček, že Hvězdné války vedle 
toho vypadaly jako film pro pamětníky.  

O zpestření už i tak dost katastrofického večera se postaral i rodinný kmet praděd 
Tobiáš, veterán z druhé, první a třicetileté války. Sestřelil ze střechy člověka, o kterém si 
myslel, že je zloděj. Ukázalo se však, že je to Santa Klaus, který se pokoušel Ježíškovi přebrat  



VIRUS ČÍSLO 2 2007/2008 

7 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

 
 
 
kšefty ve střední Evropě, což taky vysvětluje to, proč mají Američani od té doby tak chudé 
Vánoce.  

Vrcholem večera hrůzy bylo zapalování vánočního stromečku -  bohužel se v tomto 
ohledu vyznamenala barvoslepá teta a opět IQ postrádající sestřenice - ty dvě si spletly svíčky 
s dynamitovými kapslemi, takže krátce po zapálení stromeček explodoval, což souviselo s 
nedobrovolným odletem všech okolo a totální destrukcí nábytku v místnosti, ale rozhodně 
bylo podivné, že stromeček zůstal naprosto nepoškozen. Možná to bude tím, že ho kdysi 
prarodiče vyráběli z titanu, vikslajvantu a kadmia... Já měl jako jediný tu smůlu, že jsem v 
době exploze stál u zdi, takže jsem se do ní de facto zarazil a vypadal jsem jako součást 
egyptských hieroglyfů. 

Na druhý den, 25. prosince, jsme začali uklízet škody. Po městě to opět vypadalo jako 
po zdařilém náletu Luftwaffe. Radši ani nechci vědět, co se dělo u sousedů, neboť soused byl 
rozplácnutý na reklamním billboardu, úplně nahý a s vyhořelou rachejtlí v zadnici.  

Když se naší rodině konečně podařilo jakž takž vypořádat s následky vánoční 
kalamity, všichni se shodli na tom, že příští rok asi pojedeme do Asie, kde se Vánoce neslaví 
a kde je tudíž tento čas skutečně obdobím míru a pokoje. 

 
napsal Radovan Samotný z 2.A 
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Charles Dickens  
 

Byl večer před Štědrým dnem a Ebenezer Scrooge seděl ve své chladné a zanedbané 
kanceláři. Ve vedlejší místnosti pracoval jeho úředník Bob Cratchit. „Veselé Vánoce, 
strýčku!“ volá šťastný hlas. Byl to Scroogův synovec Fred. „Pha, podvod!“řekl Scrooge. Byl 
hodně zatvrzelý a tvrdohlavý stařec, který nenáviděl Vánoce. Fred ho každoročně zval na 
večeři, ale Scrooge odpověděl pokaždé ne.  

Fred odešel a přišli dva jiní muži. Vybírali peníze pro sirotky, ale Scrooge jim nikdy 
nic nedal. Konečně přišel čas zavřít kancelář. “Předpokládám, že chceš mít zítra volno?!“ 
otočil se Scrooge před odchodem na Boba. „Nemáte-li námitek, tak ano,“odpověděl Bob 
a chtěl odejít, ale Scrooge ho zastavil se slovy: „Ano, to mám. Proč bych tě měl platit za 
pracovní den, aniž bys cokoliv udělal? Ale budu muset,“ dodal. Pak šel do svého chladného 
a potemnělého domu.  

Tu noc , právě když večeřel, zaslechl Scrooge divný hluk. Někdo řinčel těžkým 
řetězem po podlaze a přešel  přes chodbu. Najednou někdo prošel dveřmi... Byl to duch 
Jakoba Marleyho, Scroogova starého obchodního partnera. 

 „Marley!“ zakřičel Scrooge. „Vždyť jsi zemřel před 7 lety!“ „Ano,“ řekl duch. 
„A posledních 7 let musím nosit tyhle řetězy jako trest za to, co jsem v životě udělal. Nemám 
klid, protože jsem nebyl dobrý člověk, když jsem byl naživu!“  

„Ale co chceš ode mě?“ zeptal se Scrooge. „ Jsem tu, abych tě varoval. Ještě máš  
šanci se zachránit. Dnes večer tě navštíví tři duchové. Pamatuj, co ti tady říkám.“ Pak duch 
zmizel oknem. 

 Scrooge běžel k oknu a díval se ven. Vzduch byl plný duchů, všichni nesli řetězy 
a smutně naříkali. Scrooge zavřel okno a šel spát.Cítil se ospale, ale Marley řekl, že ho 
přijdou navštívit duchové a každý z nich vezme Scrooge na cestu. A tak se i stalo. 

 První duch byl Duch minulých Vánoc. Vzal Scrooge do doby, kdy byl malý kluk. 
Vánoce pro něj byly šťastné a on se opravdu těšil na všechny večírky a na zpěv a tanec , ale 
když dospěl, začal mít rád víc peníze než lidi a taky neměl čas na nějaké hloupé svátky. 
Postupně ztrácel přátele, jeho snoubenka ho opustila a ze Scrooge se stal zatvrzelý, tvrdohlavý 
a osamělý stařec. Netěšil se z ničeho a na nic. 

 Druhý návštěvník byl Duch vánočních  dárků. On vzal Scrooge podívat se k Bobovi 
Cratchinovi a jeho rodině. Byli velmi chudí, protože Scrooge neplatil Bobovi moc peněz. 
Měli k Vánocům jen velmi malé kuře, ale smáli se a byli veselí. Stejně jako malý Tim, Bobův 
syn, který byl poslední dobou velmi nemocný a slabý. Scrooge se cítil zahanbeně. Měl hodně 
peněz, ale byl lakomý a nešťastný. 

 Poslední duch byl Duch Vánoc, které teprve přijdou. Ukázal Scroogovi budoucnost a   
byl to strašlivý pohled. Malý Tim byl mrtvý, protože jeho rodiče neměli peníze na léky. Byli 
velmi smutní a Bob dokonce brečel. Scrooge byl mrtvý taky, ale nikdo pro něj nebrečel. Ve 
skutečnosti se každému ulevilo. Duch ukázal Scroogovi hrob mrtvého muže. Bylo na něm  
jméno Ebenezer Scrooge.  

Scrooge byl velmi vyděšený:„Duchu poslouchej! Dal jsi mi lekci. Řekni mi tedy, jak 
můžu změnit svou budoucnost?“ Duch neodpověděl, ale najednou byl Scrooge zpět ve své 
posteli. Vstal a utíkal k oknu. „Co je za den?“ zakřičel na chlapce, který stál na ulici. „Dnes?“  
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zeptal se chlapec překvapeně. „ Dnes je Štědrý den.“  „Tak já to nezmeškal?“ pomyslel si 
Scrooge. „ Veselé Vánoce i tobě Marley!“  

V tuto chvíli byl Scrooge úplně jiný muž. Nejprve poslal chlapce koupit ohromného 
krocana a řekl mu, aby ho odnesl Cratchinsovým. Pak šel ven na ulici a přál veselé Vánoce 
každému na potkání. Chodil po ulici a uviděl muže, kteří  k němu do kanceláře přišli vybírat 
na charitu a přislíbil jim hodně peněz pro chudé lidi. Byli velmi překvapení.  

Jeho synovec Fred a jeho manželka byli taky překvapení, když přišel na večeři.  
Ani po Vánocích Scrooge nebyl lakomý a nevrlý jako býval. Zdvojnásobil Bobovi 

Cratchitsovi výplatu a pomohl malému Timovi (který nezemřel). Žádní duchové už ho 
nenavštívili. Vždycky byl o Vánocích veselý  a žil šťastně až do smrti. 
 
z angličtiny přeložila Kamila Chromá z 1.A 
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ZIMNÍ POEZIE
 
ZIMA ( S. Svobodová) 
 
Zima, zima zubatá, 
zaklepala na vrata. 
Někteří z nás rádi nejsou, 
a tak křičí:“ Svátky kde jsou?“ 
Budou tady natotata,  
snad nebudou plné bláta. 
 
Ať má kapr málo kostí, 
pod stromečkem dárků dosti. 
Silvestr v bujaré náladě, 
Nový rok s hadrem  na hlavě. 
Ve dvanáct bouchneme „šampáňo“, 
pak budeme čekat na ráno. 
 
Na hory zas pojedeme, 
zimní gumy nazujeme. 
Řetězy necháme v kufříku, 
nebudem dělat paniku. 
Sáňkujeme, lyžujeme, 
jen doufám, že nezmrzneme. 
 
Sněhu už tu bylo dost, 
sluníčko vystrčí nos. 
A tím končí bílá zima, 
byla dlouhá, ale prima! 
 
PROSINEC ( S. Feráková) 
 
Venku tiše nasněží, 
zvony zvoní na věžích. 
Nejkrásnější ze všech nocí 
chodí k lidem o Vánocích. 
Ve sváteční světnici 
voní čerstvé jehličí. 
 
Stromek už je rozsvícený, 
sluníčko se vrací k zemi. 
 
 
ZIMA ( T. Mifková) 
 
Zima je jak bílá paní, 
těšíme se všichni na ni. 
Potom přijdou Vánoce, 
přesně jednou po roce. 
 
 

 
JAK TO VIDÍ DĚTI ( L. Potáčová)  
 
Za okny je bílý sníh 
a venku slyšet dětský smích. 
Dospěláci mají strachy, 
že na dárky nejsou prachy. 
 
Zato děcka ty jsou v klidu, 
neřeší žádnou velkou bídu. 
Dají si na sebe chlupatý kožíšek 
a myslí si, že dárky nosí Ježíšek. 
 
VÁNOCE ( Z. Lacková) 
 
Venku padá bílý sníh, 
budem jezdit na saních. 
Koledy se zpívají, 
vánoční svátky začínají. 
 
Všude se peče vánoční cukroví, 
každý má na tváři úsměv medový. 
V kádích se mrskají kapříci malí, 
dárky se kupují a slavnostně balí. 
 
Strojí se stromeček, zvonečky zvoní, 
rolničky cinkají,purpury voní. 
V srdíčkách nastává láska a klid, 
Vánoce slaví veškerý lid. 
 
Všichni se sejdeme u stromečku, 
pozveme dědečka i babičku. 
Hvězdičky září a měsíc se směje, 
vánoční nálada na duši hřeje. 
 
ZIMA ( J. Švagriková) 
 
Včera, dnes a zítra, 
když probudím se zjitra, 
Venku samé bílo, 
až poskočit by se chtělo. 
Když rampouch se utvoří, 
mráz se trochu udobří. 
Pošle na nás pouze vločky, 
příjemné jak vrnění kočky. 
První vločka snesla se z nebe, 
společně na nás – na mě i Tebe. 
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VÁNOCE ( V. Hráčková) 
 
Když se řeknou Vánoce, 
co se Ti vybaví? 
Mně vánoční stromeček  
a hlavně cukroví. 
Jehličí, které provoní domovem 
a svíčky, které zapálím u kamen. 
 
Z cukroví mám nejraději 
linecké, sirky a rohlíčky. 
Od koho? Od naší babičky. 
Tatínka za kapra pochválit musíme, 
vždy toho jediného se najíme. 
 
Rozkrojit jablíčko – to je náš zvyk, 
když najdeš hvězdičku, 
štěstí budeš mít. 
Koledy, dárečky  - to je vrchol večera, 
kdy nedočkám se už od včera. 
 
To všechno pod pojmem Vánoc 
představuju si, 
v jablíčku štěstí najdu si. 
 
MRÁZ ( S. Feráková) 
 
Zvěř už hledá seno z jeslí, 
v noci přišel do vsi mráz.  
Na okénko květy kreslí, 
na potoce staví hráz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rybník hned jak sklo je hladký, 
sotva stařík na něj dých. 
Bílé vousy z jinovatky 
rozvěšuje po větvích. 
 
V polích vítá toho dědu 
krákoravá kapela, 
Sněhurka nám z říše ledu 
na svých sáních přijela. 
 
 
VÁNOCE ( K.Pilátová) 
 
Když se ráno probouzím,  
občas se i zachmuřím. 
Tohle ráno ale bylo skutku jiné, 
vločka sněhu s mým parapetem splyne. 
A já zvolám: „První sníh!“ 
A to se teprve probouzím. 
 
V tom slyším hudbu hrát 
 a koledy z plna hrdla zpívat. 
Musíme se bavit a s kamarády slavit. 
Šampaňského přilít, 
slušnost je si připít. 
 
Je to tradice, 
kterou každý zná. 
Je to jako konvice, 
co se horkem zahřívá. 
I ve vás se něco hne 
a o to o Vánocích jde. 
 
Vánoce jsou svátky míru, 
teda podle dospělých, 
Podle mě jsou svátky v klidu, 
jen když se nic neřeší 
a pěkně se večeří. 
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Těsnohlídkův vánoční strom 
 
 

Každý z vás určitě ví, že strom, který každoročně zdobí náměstí Svobody tady v Brně 
se jmenuje Těsnohlídkův vánoční strom, ale kolik z vás dokáže odpovědět na otázku: „Proč se 
tak jmenuje?“ 
 

V roce 1919 nalezl totiž Rudolf Těsnohlídek spolu s přáteli mezi kořeny smrku u 
Bílovic opuštěné a promrzlé nemluvně, které pojmenovali Libuška. Ačkoliv se ji podařilo 
zachránit, rozhodl se Rudolf Těsnohlídek , že bude pomáhat opuštěným dětem. Přes 
nedostatek prostředků však musel tento plán na čas odložit. V roce 1924 se díky jeho článku, 
který napsal do Lidových novin jako jejich redaktor, rozsvítil 14.prosince první  vánoční 
strom na náměstí Svobody s úmyslem uspořádat sbírku na vybudování domu pro opuštěné 
děti. Z  Brna se pak tyto akce rozšířily i do jiných velkých měst po celé republice. Podle  
zvyku se strom přiváží z lesa v okolí Bílovic nad Svitavou  Dnes už je však strom jen symbol, 
který doprovází tradiční vánoční jarmark konající se v Brně. Pokud byste ale chtěli na něco 
podobného přispět, nachází se každoročně pod tímto stromem pokladnička Červeného kříže, 
který peníze používá na obnovu ozdravných pobytů alergikům a vozíčkářům u moře a také na 
financování dětských domovů v České republice. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
        zpracovala Kamila Chromá z 1.A 
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Chcete popřát krásné Vánoce a chybí vám inspirace? Pomoc najdete na této stránce. 

SMS PŘÁNÍ K VÁNOC ŮM A DO NOVÉHO ROKU  

Třpytivý pozdrav sněhových vloček, hodně dárků pod stromeček, radost a klid na Vánoce, 
hodně štěstí v novém roce… přeje 

Najdu krámek za lesní tůní, koupím tam dárek s vánoční vůní. Otevři okno na tiché volání, 
v balíčku objevíš vánoční vyznání. 

 

Zatímco jsi klidně spal, Ježíšek na okno zaklepal. Ozdobil vánoční stromeček, pod něj Ti 
nadělil dáreček. Veselé Vánoce přeje… 

Nebe je poseto tisíci hvězdiček. Zrovna jedna padá, rychle si něco přej. Hlavně štěstí a lásku 
v roce 2008 měj 

Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchu, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý 
vesmír lásky Vám do nového roku přeje 

Jak na Nový rok, tak po celý rok, proto do nového roku udělej pravou nohou krok. Ať štěstí, 
zdraví a lásky máš dost a každý Ti dělá jen radost! 

Na vánoční stromeček pověsíme zvoneček. A až svíčky zaplanou, srdce spolu 
zůstanou.Hodně štěstí, zdraví a lásky nejen o Vánocích přeje… 

 

 

       vybrala Kamila Chromá z 1.A 
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VELKÝ VÁNOČNÍ KVÍZ 
 
Na Vánoce se všichni těšíme celý rok. Jsou totiž děsně prima. Ale jak to vlastně 
přijde, že slavíme Vánoce? Proč? A jak? V následujícím kvízu zjistíte, co všechno o 
Vánocích víte. A co nevíte, co dozvíte.  
Za každou správnou odpověď vám bude započítán jeden bod. Body se vám budou 
přičítat a v závěru se dozvíte, jak jste na tom...  
 
 
 
1. Vánoce jsou: 
a) dobrý důvod proč mít vánoční prázdniny 
b) vesnička na Bílém potoce v jihovýchodních Čechách 
c) svátky připomínající Ježíšovo narození  
 
 
2. Vánoce začínají:  
a) když Ježíšek zacinká 
b) půlnoční bohoslužbou 
c) jakmile začnou vánoční prázdniny  
 
 
3. Na Vánoce zdobíme:  
a) palmičku, nejlépe kokosovou 
b) hlízu rostliny solanum tuberosum 
c) košatý jehličnan, nejčastěji jedličku 
 
4. Advent je: 
a) nevýznamný druh členovců 
b) období čtyřnedělního očekávání narození Vykupitele 
c) bojový pokřik kmene Puri - puri 
 
 
5. Tři králové jsou: 
a) vůdci úspěšného povstání bezzemků z počátku 13. století  
b) Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrci od východu 
c) rocková kapela s původním názvem Tři Karlové 
 
 
6. Svátek Tří králů připadá na:  
a) 6. ledna 
b) Popeleční středu  
c) letnice 
 
 
7. Hvězda betlémská je:a) kometa, která se správně jmenuje Halleyova  
b) neznámá hvězda, která dovedla tři krále z východu až do Betléma 
c) ta divná lampička, co poblikává v okně u sousedů 
 
 
8.Betlém je: 
a) zvláštní, velmi odolný druh bavlny pěstovaný v jihovýchodní Asii 
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b) slané pečivo oblíbené v severních částech Indie a na Žižkově 
c) vesnice ležící 8 km od Jeruzaléma, místo, kde se narodil Ježíš 
 
 
9. Koleda je: 
a) zpěv zpívaný ve vánočním čase  
b) lidový léčebný prostředek proti bolesti kloubů 
c) jméno prvního astronauta, který přistál na Měsíci 
 
 
10. Píseň Tichá noc je:a) heavy metalový song zvaný „Velkej vodvaz“ 
b) koleda 
c) hip hopová písnička pro pokročilé 
 
 
11. Kašpar je: 
a) neodborný název komika 
b) jeden ze Tří králů 
c) firma vyrábějící rolničky 
 
12. Půlnoční mše svatá se koná:  
a) obvykle mezi čtvrtou a půl pátou odpoledne den před Štědrým dnem 
b) o půl dvanácté na Štěpána 
c) o půlnoci 24. prosince  
 
13. Adventní věnec zdobí:a) především pampelišky, někdy také kopretiny a 
sedmikrásky 
b) čtyři svíčky na větvičkách obvykle z jehličnanů  
c) čokoládová šlehačka a oříšek 
 
 
14.Mezi vánoční pečivo patří: 
a) bábovka 
b) zemlbába 
c) vánočka  
 
15. O štědrovečerní večeři jíme obvykle:  
a) smažené štíří ocásky s langustovou omáčkou 
b) palačinky se šlehačkou 
c) smaženého kapra 
 
16. O Vánocích myslíme především na to:  
a) jak potěšit své blízké a lidi, kteří nás potřebují 
b) jak z Ježíška vymámit co největší počet dárků 
c) abychom v televizi viděli co nejvíc filmů 
 
 
 
 
 
 
ŘEŠENÍ: 1.C  5.B  9.A  13.B 
  2.B  6.A  10.B  14.C 
  3.C  7.B  11.B  15.C 
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  4.B  8.C  12.C  16.A 
 
Počet bodů 0 až 5 
Bohužel, Vánoce nejsou tvoje silná stránka.  
Nejspíš jsi si až do dnešního kvízu myslel/a, že se jedná o oslavu jídla, televizních 
pořadů a vousatého mužíka v červeném plášti. Doufám, že jsi neprosil/a maminku, 
aby ti letos ke štědrovečerní večeři usmažila štíří ocásky. Na jídlo jsou trochu moc 
jedovaté. No, ještě že sis přečetl/a Virus a zakvízoval/a si. Hned máš lepší přehled.  
 
Počet bodů 6 až 10 
Něco sice tušíš, ale up římně řečeno, zas tak velká sláva to není.  
Ale faktem zůstává, že tě vůbec nepřekvapí, že Ježíšek k vám domů nechodí o 
Velikonocích. Taky nejspíš znáš nějaké koledy a možná si občas vzpomeneš i na to, 
že Vánoce jsou svátky dobré vůle mezi lidmi. Zkus být třeba dneska na někoho o 
maličko hodnější než obvykle. Na výběr máš řadu možností – například mámu, tátu, 
bráchu, ségru anebo někoho docela jiného. 
 
Počet bodů 11 až 16 
Paráda. Víš, která bije.  
Vánoce pro tebe nejsou jenom slovo, ale opravdový svátek. Víš, jak je obvykle 
slavíme. A taky víš, že jestli má člověk v životě něco dělat ostatním, tak pokud 
možno radost. Snad se ti to bude dařit nejen v adventním čase.  
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Kdybyste byli náhodou znaveni sledováním pohádek a přejezeni vánočního cukroví, 
můžete vyrazit za sportem. Co takhle zkusit něco nového? Třeba ... (vyjde v tajence), ovšem 
pokud nám o Vánocích nasněží. 

 

Zimní atrakce 

 

 
Vodorovně: A. Tuk. - B. Návrší (nářečně);parazit na obilí. - C. Díl; pohana. - D. Kaiserovy iniciály; stát USA; zkratka 
souhvězdí Orion. - E. Vyhynulý chobotnatec; obyčej. - F. Opeřenec; litím ubrati. - G. Cikán; otlouct; značka radonu. - H. 
Pohádková postava; rýnský člun. - I. Sloučenina podobná celulóze; textilní surovina. - J. Konference.  

Svisle: 1. Pádová otázka; jemná nečistota. - 2. Druh slínovce; takové množství. - 3. Kap; muslimský duchovní; větné 
spojení. - 4. České město; vyfouklé vejce (nářečně); starogermánský bůh. - 5. Tajenka. - 6. Otec; moravské město; 
zavrčení. - 7. Vyhynulý pštros; omotat; avšak. - 8. Serže; hypnotický stav. - 9. Neodborník; papoušek.  

Zdroj: Panoráma křížovek 6/2000, str. 110  

Řešení snowtubing 
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

K čertu!" běduje poslední den služby před Vánoci strážník Okulár. "Schoval jsem dárky pro 
ženu a děti tak, že by je nikdo nenašel..." 
"A někdo je našel, viď?" tipuje soustrastně kolega. 
"Kéž by - nemůžu je totiž najít!". 

 
 
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." 
 

Upozorňuje doktora před Vánocemi manželka: „A né, že zase jako minulej rok projdeš den 
předem všechny dárky pod rentgenem!“ 

 

Santa Claus začínal mít pocit, že nestíhá. Čtyři jeho elfové byli nastydlí a 
tři, co zůstali zdraví, nestačili vyrábět hračky. Navíc paní Santa Clausová 
oznámila, že přijede na návštěvu maminka, což Santu ještě víc napružilo. 
Zašel se tedy podívat do stáje, co dělají losové a zjistil, že tři jsou 
březí a zrovna rodí a dva přeskočili plot a jsou bůh ví kde. Další stres. 
Začal aspoň nakládat saně, jenže jedna lyžina praskla, pytel hraček spadnul 
a hračky se vysypaly. Naštvaný Santa se vrátil domů, aby si nalil šálek 
čaje a do něho zazdil panáka rumu. Když ale otevřel, zjistil, že jeden z 
elfů někam uklidil rum a není co pít. Jak byl naštvaný, Santa upustil šálek 
a ten se rozprsknul po podlaze v kuchyni na tisíc kusů. Šel tedy pro smeták 
ale ukázalo se, že myši ožraly jeho chlupatou část... 

V téhle chvíli u dveří zadrnčel zvonek a vzteklý Santa šel otevřít. Na prahu 
stál malý andělíček s velkým vánočním stromečkem. 
Andělíček vesele zvolal: "Šťastné a veselé, Santo! To je dneska hezky, že? 
Mám pro tebe krásný stromeček. Kam chceš, abych ho postavil?" 
A tak vznikla hezká tradice andělíčka napíchnutého na špičku vánočního stromečku. 
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