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ÚVODNÍK  
 

Taky to slyšíte? Ťuk, ťuk, ťuk... Vánoce jsou za dveřmi! Taky už se nemůžete dočkat? 
Mamky a babičky už jistě napekly vanilkové rohlíčky, linecké  cukroví, marokánky... 
a taťkové a dědečkové zase shánějí kapry a stromečky. Přichází vytoužený večer, kdy zazvoní 
zvoneček a pod stromečkem se objeví spousta dárků. Snad jste byli po celý rok hodní 
a Ježíšek vám také něco přinese.  

Vánoce ale nejsou jen radost zabalená v balicím papíře. Jsou to svátky klidu a pohody, 
při kterých se sejde celá rodina a společně vzpomíná na události roku, který už pomalu končí.  
Tak tedy, milí čtenáři, krásné zimní prázdniny, decentní a příjemnou silvestrovskou oslavu 
a úspěšný a šťastný nový rok 
 
     přeje  
      
 
 
        redakce 
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Protože kouření se od dob Kryštofa Kolumba stalo závažným společenským problémem,  snaží 

se naše škola každoročně svými aktivitami přispět k boji proti tomuto rozšířenému a zdraví 
škodlivému nešvaru. 

 

Mezinárodní nekuřácký den 2008 
 
Dne 20.11. 2008 se na naší škole uskutečnila akce pro studenty 1. a 2. ročníku: Mezinárodní 
nekuřácký den.  
Pro studenty byla připravena 4 stanoviště: 

1. Powerpointová prezentace Kouření a jeho vlivy, 
2. měření krevního tlaku a spirometrie, 
3. videa z webových stránek www.kurakovaplice.cz + výstava prací studentů na téma 

kouření, 
4. kvíz + dotazník závislosti na nikotinu (Fagerströmův  dotazník) + materiály  

o zdravotních rizicích kouření + kontakty pro odvykání kouření. 
 
Celkem se účastnilo 14 tříd. 
 
Pro širokou veřejnost ve vestibulu školy bylo připraveno stanoviště, na kterém se uskutečnilo 
měření krevního tlaku, rozdávání materiálů o kouření + kontakty pro odvykání kouření, 
vyplňování dotazníku závislosti na nikotinu (Fagerströmův  dotazník). 
 
Na organizaci Mezinárodního nekuřáckého dne se účastnili studenti 3. a 4. ročníku.  
 
V rámci Mezinárodního nekuřáckého dne probíhala ve výuce prevence proti kouření – 
besedy, diskuze, video. Prostory školy a nástěnky byly věnovány tomuto tématu.  
 
 
 
         Mgr. Lenka Čadová 
         Mgr. Jana Váňová 
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Také studenti lycea se zapojili a zamysleli se nad problémy, které kouření přináší. 
 
 

„LÉPE JE NEZA ČÍNAT NEŽ POZD ĚJI ODVYKAT“  
 

Vdechování aroma vonných listů, tabáku nebo drog se vyskytuje v lidské společnosti 
už tisíce let. Kolumbus jako první přivezl do Evropy tabák už v roce 1492. Zatímco naši 
předkové brali kouření jako znak pokroku, soudobá společnost ho považuje za známku 
slabosti.  

Česká společnost vévodí statistikám, ve kterých máme nelichotivé první místo v počtu 
nezletilých kuřáků. Přitom kouření je podle mého názoru jen a jen prostý zvyk. Kdyby si ten 
samý jedinec zvykl na to, že místo vdechování kouře zmáčkne červený balonek, vyjde jeho 
zvyk levněji a zdravěji než ten cigaretový.  

Kuřák má vždy důvod si zakouřit. Je ve stresu, je unavený, je mu smutno, je u piva 
s přáteli, má před testem, něco musí oslavit a těchto důvodů, kdy si poví: „Tak si zakouřím,“ 
je mnoho. Mladí lidé spíše začínají kouřit, protože je pohltí kolektiv, ve kterém se scházejí. 
Myslí si, že kouření je dobrá věc, ale infarkt, rakovina, kornatění tepen a jiná onemocnění 
zaměstnávají tisíce lékařů každý den po celém světě. 

Ze své vlastní zkušenosti vím, že je těžké nenechat se stáhnout kouřícími kamarády, 
ale jde to. Proto bych chtěl na závěr říci, že je lépe nezačínat než později odvykat. 

 
         Josef Klučka, 4.L 
 
 
 

V dnešní době kouří snad více než polovina lidí. Počet kuřáků stále narůstá. Bohužel 
se toto téma týká i dětí. Cigarety a ostatní tabákové výrobky obsahují návykovou látku, 
na kterou si tělo člověka snadno zvyká. 

Lidé začínají kouřit někdy dokonce už v osmi letech života. Důvody jsou různé. Lidé 
kouří kvůli stresu, například ve škole nebo v práci, dále také proto, že se chtějí podobat 
dospělým nebo napodobují rodiče.  

Kuřáci jsou všude. Kouří v restauracích, hospodách, na zastávkách, v parku… ale také 
ve svých autech a domovech. Ale je to správné? 

Pokud mají děti, tak rozhodně není! Dítě se kvůli nim stává pasivním kuřákem a je 
u něj předpoklad, že v budoucnu bude kouřit aktivně. Rodiče by měli kouřit jen venku 
a v nepřítomnosti dítěte, aby nepoškozovali jeho zdraví. V nízkém věku si dítě na kouření 
zvyká rychleji, ale odvykání je mnohem těžší. Kouření má také větší dopad na jeho 
organismus, který ještě není plně vyvinutý a je k závislostem náchylnější. 

Kuřáci by měli brát ohled na ostatní a zároveň se nad sebou zamyslet. Kouření totiž 
způsobuje zhoršení celkového stavu organismu a mnoho nemocí, které jsou většinou 
nevyléčitelné. Odvykání je náročné, i když existují různé výrobky, které ho ulehčují, jsou to 
například nikotinové náplasti. Ale i tak je odvykání obtížné. Když se nad tím opravdu 
zamyslíme, lepší je vůbec nezačínat. 

        Jana Daňková, 4.L 
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Doufáme, že následující řádky přispějí k vytvoření té správné vánoční atmosféry. 

Někteří ze studentů nás totiž prostřednictvím svých textů pozvali na Vánoce k sobě domů. 
 

ŠTĚDRÝ DEN U NÁS DOMA 
 

 Na Vánoce se těšíme už na začátku prosince, kdy pečeme cukroví, nakupujeme dárky 
a uklízíme. 

Štědrý den obvykle začínáme tím, že nazdobíme stromeček. Vánoční atmosféru nám 
při tom navozují svíčky, koledy a vůně vánočního cukroví, která se line po celém domě. 
Snažíme se ten den dodržovat půst, abychom později uviděli zlaté prasátko, které většinou 
nakonec přijde. Je to samozřejmě jen odraz zrcátka na stropě, který dělá naše mamka a myslí 
si, že to nevíme. 

Babička je už od rána nervózní, bojí se, aby se jí povedla rybí polévka a kapr 
s bramborovým salátem. Mamka zase celý den přemýšlí, kam schovala dárky, aby na některý 
náhodou nezapomněla, což se jí už stalo. A taťka? Ten si klidně sedí v křesle a pojídá 
cukroví. 

Před večeří jdeme obvykle na procházku a pozorujeme, jak za okny ostatních domů 
svítí stromečky. Ježíšek mezitím přijde pootevřenými balkónovými dveřmi a nechá nám pod 
stromkem nadílku. Potom si společně s babičkou a dědou dáme kapříka se salátem a chvíli 
pouštíme lodičky. Vzápětí však zazvoní zvoneček a my se předháníme, kdo bude dřív 
v obýváku. Náš údiv je obrovský, když vidíme pod stromečkem hromadu dárků. Vždycky 
rychle trháme balicí papír, abychom zjistili, co nám Ježíšek naložil. Jsou to většinou věci, 
které jsme si moc přáli.  

Zbytek večera trávíme tím, že se díváme na pohádky a radujeme se z dárků. 
 
        Lenka Martínková, 2.L 
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VÁNOČNÍ STROMEČEK 
 

Jednoho prosincového večera jsem se s tatínkem vsadila, že když přinese vánoční 
stromeček až těsně před nadělováním dárků, budu mu celou zimu pomáhat s uklízením sněhu 
před garáží. Tatínek nebyl proti a dokonce řekl: „No proč ne? Vždyť v naší vesnici nebude 
problém sehnat stromek na poslední chvíli.“ A navrhl, že kdyby sázku náhodou nevyhrál, 
koupí mi kolo. A tak byla sázka uzavřena. 
 Nastal Štědrý den, maminka balila dárky, připravovala bramborový salát  a s klidem 
v duši čekala na tatínka, který ještě na poslední chvíli kupoval dárky. To ovšem ještě netušila, 
že stromeček nebude zdobit okolo poledne, ale až pozdě večer. „Ach, ta bude nadávat, až se 
dozví o naší bláznivé sázce,“ myslela jsem si. 
 Bylo poledne a tatínek přišel domů s úsměvem na tváři a šibalsky se usmíval. 
Maminka začala  být neklidná, když neviděla stromeček. „No, Mirku?! Kde máš stromeček? 
Myslela jsem, že ho po obědě ozdobím.“ „Neboj, bude,“ odvětil tatínek a maličko mě kopl 
pod stolem. Jen jsem se na něho podívala. Kdybych se třeba jen pousmála, mamince by to 
bylo podezřelé. Po obědě jsem šla i já zabalit dárky a chvíli jsem si četla. Bylo už 5 hodin 
a tatínek ještě pořád seděl s novinami v křesle. Šla jsem za ním a říkám, že už je docela 
pozdě. Ale tatínek jakoby nevnímal. Byl myšlenkami někde pryč. 
 Když hodiny odbily 6 hodin, maminka už doslova zuřila a nadávala: „Mirku!!! To 
snad nemyslíš vážně! Nikdy jsme v 6 hodin nebyli bez stromečku!“ A tatínek jen mávl rukou, 
oblékl se a odešel s úsměvem na tváři. A já věděla proč. Stromek totiž postavil vedle našeho 
smrčku na zahradě a tudíž stačilo jen pro něho dojít. Po 5 minutách se rozlétly dveře, v nich 
stál tatínek, ale už ne s úsměvem. Zuřil! „Kam jsi ho schovala?!?“ křičel na mě. A začínal být 
nervózní. V tu chvíli se do toho zapojila maminka a snažila se porozumět naší malé hádce. 
Já o ničem nevěděla a nechápala jsem, kam se ten stromek mohl podít. 
 Hodiny rychle utíkaly a taťka přemýšlel, kde může sehnat alespoň umělý stromeček. 
Maminka byla ovšem nějak neočekávaně klidná... Když odešla do kuchyně prostřít stůl, 
potichu jsem ji následovala, aby mě tatínek neslyšel, a povídám jí o sázce. Maminka se jen 
pousmála, mrkla okem a pohladila mě. Já nechápala. „O co tady jde?“ napadlo mě. Tatínek už 
si nečetl noviny, ale chodil po obývacím pokoji sem a tam a jen rudl. 
 „Pojďte, večeře je na stole!“ volala maminka. A tak jsme se usazovali u stolu 
a maminka si ještě odběhla pro kapesník do ložnice. Jak se potom ale ukázalo, nešla pro 
kapesník, ale pro tatínkův stromeček, který vzala ze zahrady a potají ho ozdobila v ložnici. 
Takže po večeři jsme přišli do obývacího pokoje a vypadalo to, jako by nám stromeček 
přinesl skutečně Ježíšek. Byly to mé nejkrásnější Vánoce. A tatínek? Ten se o maminčině 
„krádeži“ dozvěděl až po dárcích. A představte si, co jsem dostala. Tatínek sice sázku 
neprohrál, neboť do toho zasáhla maminka, ale já jsem vysněné kolo přesto pod stromečkem 
našla. A aby to bylo fér, tak jsem pomoc s uklízením sněhu dodržela. 
 
         Veronika Báňová 1.A 
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VÁNOČNÍ POEZIE  
 

ZIMA 
 

V létě krásně slunce praží, 
teď tu máme zimu. 

Pořád jenom hustě sněží, 
tak hup pod peřinu. 

 
Stále mrzne, je nám zima, 
děti křičí: „To je prima.“ 

Mohou si sáňkovat, 
bruslit a lyžovat, 
anebo se třeba 

jen tak koulovat. 
 

V zimě je krásně, 
všechno je bílé. 

Kde jsou však naše 
hezké dětské chvíle? 

 
A už tu je zase, 
ten podivný čas, 
čas vánoční pohody 
a čas zimních krás. 

 
Zuzana Tisoňová, 2.L 
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Taky jste nevěděli, že Vánoce slavili už v pravěku?  Nevadí, zveme vás na následující 
historickou exkurzi.  

 

VÁNOCE V DOBĚ KAMENNÉ  
 

Jednoho dne ráno mě probudil bratrův ryčný hlas. Pobíhal venku před naší jeskyní 
a vykřikoval, jak je nádherné, že napadl sníh a že budou bílé Vánoce. Nato otec zmlátil bratra, 
řka, že je debil, že je doba ledová a tudíž je sníh poslední čtyři roky každý den. Ihned poté 
jsme se pustili do vánočního úklidu jeskyně, vyhnali jsme potkany a medvěda. Upřímně 
řečeno, medvěd vyhnal nás, ale o tom nikdo nemusí vědět. K odpoledni šel otec a strýc koupit 
vánoční rybu, nebo rybousaura. Vrátili se asi za dvě hodiny úplně potrhaní a blekotali něco 
o tom, že se jim prodavač pokusil prodat a naporcovat plesiosaura, načež plesiosaurus 
naporcoval prodavače a všechny přihlížející. 

Babička se rozhodla péct vánoční cukroví, takže já a bratr jsme seděli u stolu, 
vykrajovali a vybrušovali jednotlivé tvary. Děda šel koupit vánoční stromek, prodavač se mu 
sice nejdřív snažil prodat sekvoj, ale když ho děd, známý svými kanibalskými sklony, kousl, 
tak prodavač přestal žvanit a prodal dědovi přesličku.  

Pak přišel čas na vánoční zvyky. Sestra házela střevíce ke dveřím. Příliš chytrý nápad 
to nebyl, neboť tato kamenná obuv nejen že naše dveře z kůry stromu rozmlátila na třísky, ale 
i udělala před jeskyní rozlehlý kráter. Teta se vydala se sekerou k jezeru, chtíc vidět 
na hladině svůj osud, avšak po třiceti metrech prosekávání skrz ledový krunýř to vzdala. Pak 
se rozkrajoval kámen, jestli uvnitř bude hvězdička nebo křížek. Byla tam žula, a to co 
znamená, to fakt nevím... A večer se ještě lila horká voda do studené vody, olovo ještě 
nevynalezli... 

Následovalo zdobení stromečku. Někomu možná může připadat trochu morbidní věšet 
na stromeček zvířecí vnitřnosti, ale vzhledem k tomu, že na drahé broušené ozdoby z kamene 
nemáme, nám nic jiného nezbývá... Zde taky nastal první incident, když šel bratranec do lesa 
pro voňavé šišky, šlápl do mamutího exkrementu… Málem se utopil. 

I přes tyto všemožné nehody se nám podařilo zasednout k štědrovečernímu dolmenu 
v plném počtu. Jelikož plesiosaurus, předtím než prchnul do oceánu, sežral všechny 
prodávané ryby, nezbývalo nám než se spokojit s kořínky, a to i když chtěl děda upéct 
naporcovaného prodavače. Takže k jídlu byla kořínková polévka a smažené kořínky 
s kořínkovým salátem. To vše se jedlo z našeho svátečního nádobí z kameniny. 

Po večeři zazvonil na kost „Ježíšek,“ načež jsme se nahrnuli ke stromečku a jali 
se rozbalovat dárky. Ze svého dárku jsem měl velkou radost. Dostal jsem kámen. Ještě větší 
radost měl však bratr, který dostal kamennou postel, kterou si přál ze všeho nejvíc, protože 
ze spaní na zemi měl otlačená záda. Sestra dostala kamenraoke, aby si mohla zkoušet zpěv, 
otec dostal kamena (nikoliv kamna, ta ještě nikdo nevynalezl).  

Ovšem z některých dárků zas tolik radosti nebylo. Babička dostala kamenný náhrobek 
se vzkazem, že se prý nemá ztrácet čas. Děda dostal kamenem do hlavy a strýc  ledvinové 
kameny, takže jsme ho museli s kolikou táhnout k léčiteli. Pan léčitel nás přijal s kamennou 
tváří, řka, že tohle už je dneska šestý případ a že každý normální člověk vzpřímený takovéhle 
dárky nedává. 

Tento incident sice trochu poznamenal chod svátečního večera, ale i tak jsme se 
rozhodli začít zpívat vánoční koledy. První byla Nesem vám kameny, poslouchejte. Po ní 
následovala již známá Narodil se dinosaur, veselme se. Dál se zpívalo: Půjdem spolu do 
Věstonic, Hlučná noc, kamenná noc, Vánoční ukamenóvka, Pásli zubry Valaši a Ježíšku, 
panáčku, já tě budu kamenovat. 

Poté, co byl strýc vyléčen kamenoterapií, jsme šli na půlnoční rituál. Šaman, když 
odříkal zaříkávadla, se zeptal, zdali se někdo nehlásí jako dobrovolná oběť. A jelikož se nikdo 
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nepřihlásil, obětoval raději zvíře. Rituál ukončil šaman slovy: „Ve jménu Peruna, Mamuta, 
i Kopčema svatého, kámen.“ 
A tím tak naše kamenné Vánoce skončily. Jen ráno jsme ještě zašli na kamenné náměstí, kde 
hrála kapela Rolling Stones. 
Jen dvě věci mi vrtají hlavou: Za prvé, kdo je to kruci Ježíšek. A za druhé, k čemu je vlastně 
nám, lidem žijícím před vaším letopočtem, tento svátek dobrý... 
 

       Radovan Samotný, 3.A 
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Profesorky naší školy jsou nejenom skvělé pedagožky, o Vánocích se mění i ve výtečné 
kuchařky. Letos se s námi podělily  o osvědčené recepty z rodinných kuchařských knih. 

 
Z KUCHA ŘEK NAŠICH PROFESOREK 

 
ČOKOLÁDOVÉ HV ĚZDY  (podle PhDr. Maršálkové) 
14 dkg másla, 14 dkg cukru, 14 dkg ořechů, 10 dkg strouhané čokolády, 1 vejce, 21 dkg 
hladké mouky 
Těsto zpracujeme na vále, vyválíme a vypichujeme hvězdy, které potíráme bílkem 
a doprostřed přilepíme kousek mandle nebo oříšku. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. 
 
SUCHÝ HŘBET (podle PaedDr. Laslové) 
4 bílky, 10 dkg mletého cukru, 10 dkg hladké mouky, 10 dkg neloupaných mandlí 
 
Cukr s bílkem utřeme, pak přidáme mouku a mandle. Formu na srnčí hřbet vymažeme 
a vysypeme hrubou moukou. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Po upečení vyklopíme 
do utěrky a necháme zabalené do druhého dne. Druhý den nakrájíme na tenké plátky, dáme 
na plech a v troubě usušíme. 
 
MAROKÁNKY  (podle Mgr. Opravilové) 
250 ml smetany ke šlehání, 160 g krupicového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 20 g hladké 
mouky, 160 g kandovaného ovoce, 160 g ořechů (různé druhy), tuk a hrubou mouku na plech 
 
Za stálého míchání svařte na mírném ohni šlehačku s cukrem, vanilkovým cukrem a moukou. 
Odstavte a přidejte na kousky nakrájené kandované ovoce a nastrouhané ořechy. Na plechu, 
vymazaném tukem a vysypaném hladkou moukou, vytvořte lžičkou malé hromádky a pečte 
v troubě předehřáté na 150°C asi 30 minut. Po upečení marokánky nechte na plechu mírně 
vychladnout, pak je sundejte. Můžete je i zespodu namáčet do rozehřáté čokoládové polevy. 
 
ČOKOLÁDOVÉ A BÍLÉ V ĚNEČKY  (podle Ing. Vašutové) 
12 dkg másla, 1 vejce , 7dkg cukru, 21 dkg mouky, citron. kůra, čokoláda nebo kakao 
 
Do poloviny těsta kakao nebo čokoládu na obarvení. Proplétáme s bílým těstem. Tvoříme 
věnečky. Potřeme žloutkem a posypeme sekanými ořechy.  
 

 
 

DOBROU CHUŤ ! 
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VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA  
 
 
 

Dinotický betlém 

Dinotický betlém vyrobil ... (tajenka) Josef Heja, který se narodil v roce 1902 v obci Dinotice - části obce 
Halenkov v údolí stejnojmenného pravého přítoku Horní Bečvy. Jde o typické valašské údolí s chalupami na 
svazích, s dřevěnou zvoničkou a zámečkem. Josef Heja vytvořil betlém spontánně, nezatížen ani znalostí 
předloh, ani snahou po řemeslné dokonalosti. Jeho figurky jsou stloukány, lepeny, spojovány drátem, hřebíky či 
provázky. Zdobeny jsou tužkou, vodovými barvami, pastelkami, tuší i propisovačkou. 

 

 

 

VODOROVNĚ: A. Kryt motoru; tlumok; zemědělský pracovník. - B. Učiniti kosým; struma; výpravné básnictví. 
- C. Rosol rostlinného pletiva; hranice; kvákání. - D. Pozůstalá žena; otvor; druh psa; janinský paša. - E. 
Tajenka. - F. Řeka v Etiopii; náboj střely; lesní porosty; medvídek. - G. Rýžový pokrm; obytné stavení; klovat 
(obecně). - H. Trvalé uchycení rostliny; africký stát; pradávná doba. - I. Vonná látka pižma; ženské jméno; 
zpěvný pták (obecně).  

SVISLE: 1. Kulovitá bakterie; formule. - 2. Členové akademie. - 3. Lesní kalamita; ohlas. - 4. Axiálně; mládě 
kosa. - 5. Jehličnan; karetní trumf; latinská spojka. - 6. Značka čistidla; kanon; SPZ Mostu. - 7. Římská šestka; 
délková míra; větřík. - 8. Přední strana mince; příjemně. - 9. Cvičební nářadí; perský koberec. - 10. Spojka; 
nadutost; dětský pozdrav. - 11. Značka germania; kterým směrem; topeniště. - 12. Solmizační slabika; 
vděčnost; druh gibbona. - 13. Vzácný kámen; pomalý člověk. - 14. Výklenek ve zdi; nadutec. - 15. Polabí. - 
16. Matematika (slangově); SPZ Tábora.  

Pomůcka: civeton, ecese, kalosa.  

Zdroj: Panoráma křížovek 6/2001, str. 72.  

Řešení : ZEMĚDĚLSKÝ BETLÉM 
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VÁNOČNÍ KVÍZ  
 

 
1. Jak dlouho trvá adventní doba? 
a) 4 neděle před slavností Narození Páně 25. 12. 
b) 4 neděle před Velikonočním pondělím 
c) 4 dny před slavností Narození Páně 25. 12. 
 
2. Co znamená slovo ADVENT? 
a) z latinského slova „adventus,“ což znamená „odchod“ 
b) z latinského slova „ad ventus,“ což znamená „čtyři svíce“ 
c) z latinského slova „adventus,“ což znamená „příchod“ 
 
3. Co je od nepaměti symbolem vítězství, královské důstojnosti a úcty? 
a) svíce 
b) věnec 
c) jehličnatý strom 
 
4. Odkud pochází tradice zdobení stromečku? 
a) z Anglie 
b) z Německa 
c) z Francie 
 
5. Kdo je sv. Mikuláš? 
a) patron dětí, františkánů, teologů, dělníků, nosičů břemen a výrobků z hedvábí 
b) světec, přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby, biskup, mučedník, pomocník 
v nouzi 
c) vymyšlená postava pro zpestření adventu 
 
6. Čím se o adventu vyjadřuje projev vítězství a jeho hořící svíce vyjadřují 
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach? 
a) svíčky na vánočním stromečku 
b) sedmiramenný svícen 
c) adventní věnec 
 
7. Kvůli čemu se Josef z rodu Davidova vydal do Judska, města Davidova nazývaného 
Betlém, s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě? 
a) stěhovali se za prací 
b) kvůli soupisu lidu, který byl nařízen císařem Augustem 
c) utíkali před králem Herodem 
 
8. Jaké dary přinesli malému Ježíškovi Tři králové? 
a) zlato, kadidlo a myrtu 
b) zlato, kadidlo, svěcenou vodu 
c) kadidlo, myrhu a zlato 
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9. Co má člověk při štědrovečerní večeři udělat pod štědrovečerním stolem, aby ho 
nebolely nohy a zůstal celý rok zdráv? 
a) šlápnout do čerstvého žloutku 
b) rozdrtit ořech 
c) bos šlápnout na sekeru  
 
10. Jak se správně napíší začáteční písmena ve slovech 'VÁNOCE', 'NOVÝ ROK 2009', 
'NOVÝ ROK' (myšleno 1. leden)? 
a) Vánoce, nový rok 2009, Nový rok 
b) vánoce, Nový rok 2009, nový rok 
c) Vánoce, Nový rok 2009, Nový rok 

VYHODNOCENÍ: 

1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. b, 6. c, 7. b, 8. c, 9. c (ale nedoporučujeme), 10. a  

        zdroj: Internet 
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ  
 

 
KAPR OD TCHYNĚ  
   „Tak jsem slyšel, že ti tchyn ě poslala na Vánoce kapra?”  
   „Kdepak, jenom jednou husu, a já blbec se s ní ožen il!” 
 
MEZINÁRODNÍ NADÍLKA  
   Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?”  
   Ostatní: „Hmm, dobrý.”  
   „No, tak takový jsem dostal k Vánoc ům.”  
   Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?”  
   Ostatní: „Taky dobrý.”  
   Rus: „Tak takový jsem prozm ěnu dostal k Vánoc ům já.”  
   A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?”  
   Ostatní: „Nádhera!”  
   „Tak takový barvy jsem dostal manžestráky.”  
 
EXOTIKA  
   Povídá jedna Havajanka druhé: „Manžel mi pod strome čkem slíbil, že v p říštím roce budeme 
mít exotickou dovolenou.”  
   „Na mužské sliby nedej. Ten m ůj už deset let slibuje Máchovo jezero a po řád se tlu čeme tady 
na Havaji!”  
 
ZAPALOVÁNÍ STROMEČKU  
   O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepí čku, zapal váno ční strome ček.”  
   Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A sví čky taky?”  
 
STARONOVÁ VEČEŘE  
   „D ěti, p řece jenom bude k ve čeři ten kapr!”  oznamuje na Vánoce maminka. 
   „Ale vždy ť ho snad šel tatínek pustit do rybníka, ne?”  zamračí se Filípek. 
   Maminka vysvětluje, jak se to událo: „Tatínek šel kapra skute čně pustit do rybníka, ale když ho 
tam házel, nevšiml si, že je zamrzlý a chudáka kapr a zabil!”  
 
SVÁTEČNÍ IDYLKA  
   „Mámo, cítíš to? V ůně vanilky, čerstv ě uříznuté jedli čky, váno čního cukroví...”  
   „Cítím, cítím - sousedi se ale maj!”  
 
SVÍTIVÉ VÁNOCE  
   Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, strome ček ho ří!”  
   „Říká se, svítí, a ne ho ří,”  poučí ho matka. 
   Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!”  
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