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MĚSÍC LEDEN 
Leden má 31 dní. Tento měsíc je odvozen od slova led. 1. ledna roku 1993 se rozdělilo 

ČESKOSLOVENSKO a zůstala samostatná Česká republika a Slovenská republika.  

6. ledna chodí tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar. Chodí po vesnicí někdy i ve 

městech, dům od domu procházejí a vybírají peníze na charitu - Sbírka tří králů. Je na 

každém, kolik peněz dá. 

Znamení 
V lednu jsou dvě znamení: Střelec (23. 11.-21. 12) a Kozoroh (22. 12.-20. 1.) 

 
STŘELEC  (23. 11.-21. 12) Latinsky Sagittarii 

Povaha: cholericko-flegmatická    

Vládce: Jupiter 

Živel znamení: oheň 

Kov: cín 

Barvy: černá,modrá 

Kameny: karneol, opál, onyx, fluorit  

Šťastná čísla: 4, 5, 9, 14, 16, 34, 37 

 
KOZOROH (22. 12.-20. 1.)  Latinsky Capriconus 

Povaha: menlacholická 

Vládce: Saturn 

Živel znamení: země 

Kov: olovo 

Barvy: černá, modrá, žlutá 

Kameny: karneol, fluorit, diamant, křišťál, malachit 

Šťastná čísla: 2, 3, 8, 9, 15, 28, 45, 47 
 

 

Zdroj: Wikipedie, Školní časopis r. 2011/2012, hlava, kalendář horoskopy 
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Horoskop na rok 2013 
Zdroj: http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/tajemno/35352-velky-horoskop-2013-laska-zdravi-a-penize 

Berani (21.3.-20.4.) 

 Svobodným stoupne sebevědomí, takže se nedá vyloučit osudová láska. Ideální dny 

pro seznamování a navázání vztahu na vás čekají od 27. 6. do 22. 7. Romantické a sexem 

nabité období prožijí zadané od poloviny srpna až do 7. 10. V uvedených dnech sice díky 

bouřlivým emocím, se kterými si nebudete vědět rady, můžete občas podlehnout žárlivosti, 

ale na straně druhé i sexuální posedlosti. 

Býci (21.4-21.5.) 

 Máte před sebou v oblasti vztahů jeden z nejdůležitějších roků ve svém životě. K 

manželství potažmo partnerství budete přistupovat velmi kriticky a přísně, ale spravedlivě. 

Když do vašeho vztahu nezabloudí nevěra, partnerství se utuží, a to i v sexuální oblasti. 

Nezadané mají nejlepší období na seznámení od 22. 7. do poloviny srpna. 

Blíženci (22. 5.–21. 6.) 

 Když to začne ve vašem vztahu skřípat, okamžitě odjeďte na dovolenou. Jakmile 

budete s intimním protějškem trávit 24 hodin denně, zapomenete na nevěru i hádky, okamžitě 

vyhlásíte příměří! Romantiky si užijete do sytosti od druhé poloviny srpna až do 19. září, 

pohodový bude i říjen. Naopak v prosinci se vaše partnerství může otřásat v základech. 

Raci (22. 6.–22. 7.) 

 Hormony se vám budou bouřit vlastně celý rok. Zadané oproti jiným rokům budou 

daleko častěji vyhledávat blízkost své drahé polovičky, a není vyloučeno početí potomka. 

Nezadané se možná své náklonnosti k jednomu muži zaleknou, tak se nesnažte urychlit běh 

událostí, protože následně by se vaší vášně mohl zaleknout potencionální partner! 

Lvi (23. 7.–22. 8.) 

 Občas vám v tomto roce na adresu intimního protějšku ujede ostřejší slovíčko. Situaci 

víc nedramatizujte, a okamžitě se omluvte. Když budete vůči partnerovi nespravedlivé, svou 

chybu nepřiznáte, vás vztah nemine krize! Ale ta vám vlastně prospěje. Partnera si začnete víc 

vážit, vašim krédem se stane tolerance. 

Panny (23. 8.–22. 9.) 

 Nezadané dostanou skvělou příležitost navázat vztah. Jeho budoucnost  

je ale nejistá. Když totiž odezní první vlna zamilovanosti, budete se  
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muset kontrolovat, abyste se nevrátily do zaběhlých kolejí a partnera nezačaly drtit 

pedantstvím, žabomyší kritikou. Období líbánek by vystřídaly hádky, a když se včas 

nevzpamatujete, konec roku budete trávit samy. 

Váhy (23. 9.–23. 10.) 

 Může to být nevěra, která vám otevře oči, a vy si uvědomíte, že doma máte nejlepšího 

chlapa pod sluncem, anebo opačně, že žijete s neschopným mužským. Mnohé z vás prostě 

nemine vážná partnerská krize. Kdo bude tím vyvoleným, se rozhodne vy samy, svobodně, 

nikým zvenčí se nenecháte ovlivnit. Jedno je jisté, konec roku slavit samy nebudete, což se 

týká i nezadaných. 

Štíři (24. 10.–22. 11.) 

 Máte-li s partnerem společného koníčka, prožijete svým způsobem idylický rok. V 

opačném případě ve vašem vztahu bude probíhat studená válka, protože partner se svých zálib 

nebude chtít vzdát, a když ani jeden neustoupíte, odcizení může skončit i rozchodem. 

Střelci (23. 11.–21. 12.) 

 Obrat nastane v životě nezadaných a bude to připodobitelné k románům z červené 

knihovny. Láska vás díky Uranu může zasáhnout náhle. Dokonce nelze vyloučit, že se vzdáte 

své svobody a příchod roku 2014 budete slavit jako vdané ženy! 

Kozorozi (22.12.–20. 1.) 

 Nezadaným se vyplatí vyčkávat do druhé poloviny roku. Zadané v tomto roce budou 

daleko častěji než v jiných letech vyrážet do společnosti, ale se svou drahou polovičkou za 

zády. Prostě máte před sebou vcelku idylický rok. 

Vodnáři (21. 1.–20. 2.) 

 Když začnete mít v první polovině roku pocit, že ve vašem vztahu něco chybí, bez 

rozpaků navrhnete rozchod. Dopadnout to může zajímavě, protože nelze vyloučit, že následně 

navážete dva vztahy, a vybrat si toho pravého bude problém. S rozhodnutím ale moc 

neotálejte. 

Ryby (21. 2.–20. 3.) 

 Ideální období pro seznámení budou mít nezadané od 26 .2. do 22. 3. Další příležitost 

vám Venuše vytvoří v červnu. Zadané budou svou pozornost zejména v první polovině roku 

rozptylovat mnoha směry, což může mít za následek menší odcizení. Od července se ale ke 

své drahé polovičce přimknete. 

Tereza Ondrašíková, 7. třída 
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Zdroje: http://deosum.com/Articles/493-pf-2013-novorocenky- zdarma-ke-stazeni.aspx 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_rok 

Lednové hospodaření 

V lednu, stejně jako po celou zimu, se provádí údržba strojů. Některá družstva 

pomáhají silničářům s odhrnováním sněhu. Je to proto, aby i přes zimu měli nějaké příjmy. 

Záleží ale na předsedovi, jestli se s někým domluví. Většinou ale silničářům pomáhají, 

protože ti to často nestíhají odhrnovat.  

Dále se odváží dobytek na jatka, dělají se domácí zabijačky. V dnešní době ale není 

moc co na jatka vozit, dobytek se u náš už moc nepěstuje. Doufám, že se v novém roce bude 

dařit.                  Michal Šeda, 7. třída 

Významné dny a události 
Nový Rok 
 

Je to 1. den v novém roce, který se slaví 1. ledna. V noci z 31. prosince na 1. leden 

svět slaví nejen konec starého roku, ale hlavně začátek roku nového. Před Novým rokem je 

zvykem posílat si blahopřejné novoročenky s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví 

a štěstí v nadcházejícím roce. Ty se původně posílaly poštou, v současné době jsou mnohem 

častějším prostředkem komunikace (a tedy i přání) sms zprávy, emaily nebo vzkazy na 

sociálních sítích.  

Nový rok je v České republice, ale i v dalších zemích světa, státním svátkem. Podle 

jiných kalendářů připadají oslavy nového roku na jiné dny: například v Juliánském kalendáři, 

který používá pravoslavná církev, připadá Nový rok na 14. ledna. 

Veronika Crhová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Čipmank východní 
Čipmank je hlodavec, který žije v jihovýchodní Kanadě a v severovýchodní části USA 

(od západní Severní Dakoty a východní Oklahomy až na jih k Mississippi). Nejčastěji se 

čipmankové vyskytují v otevřené krajině a na okrajích lesů, v křovinách, potkat se s nimi 

můžeme ale i v okolí domů. Nory si nejčastěji hloubí pod kořeny stromů a pod kameny.  

Tato zvířátka ráda šplhají po stromech, a to v období kdy zrají semínka (žaludy, 

semena amerického ořešáku), ze kterých si dělají zásoby. Větší část roku je pod zemí v norách 

dlouhých až 10 m.  

Čipmank je dlouhý přibližně 20-30 cm, váží 70-140 g. Samice rodí 3–5 mláďat. 

Bezpečně ho poznáte podle toho, že má na zádech pět černých pruhů. 

 
 
 
 

 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 6 

Sedmopolis 

Zdroj: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/%C4%8Cipmank%20v%C3%BDchodn%C3%AD/ 

Jakub Crha, 7. třída 



 7 

Zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chameleon_jemensk%C
3%BD 
http://www.fotokatalog.cz/galerie.php?kategorie=13
&detail=6664&start=330&sea=&kat=13&ser=&uzi 
 

Chameleon jemenský 
Tito chameleoni se ve volné přírodě vyskytují na Arabském poloostrově a Jemenu - 

žijí na suchých a křovinatých místech. Na větvích keřů tráví většinu času.  

Sameček dorůstá délky okolo 60 cm, 

samička pak o něco menší. Je to chameleon, 

takže dokáže měnit barvu své kůže podle 

nálady, ale také když je ohrožen. Každý 

chameleon má své spektrum barev. Samečci 

mají na hlavě „přilbu“, která může být až 8 cm 

vysoká. Samička má „přilbu“ menší. Na spodu 

hlavy je široká tlama. Zvláštností u chameleonů je, že mají dvě oči nezávislé na sobě, tj. že 

každé oko se může dívat někam jinam. Oči mají 

po stranách hlavy. Na hrdelním hřebenu má 

šupiny tvořící ostnatý pás táhnoucí se až k ocasu. 

Ocas mají velmi pohyblivý a ovíjivý – funguje 

jim jako další noha. Nohy mají přizpůsobené 

k lezení – prsty jsou srostlé v klíšťky. Živí se 

skoro všemi druhy hmyzu a nepohrdnou ani 

zelenou stravou nebo malými obratlovci – 

mláďaty ptáků, ještěrkami,... Loví dlouhým 

lepkavým jazykem, který „vystřelují“ přesně na 

kořist.  

Chameleon je vhodný spíše pro pokročilé teraristy. Chameleony chováme v teráriu 

odpovídajícímu jejich velikosti. Terárium by také mělo být vybaveno větvemi a rostlinami na 

šplhání – vhodný je třeba ibišek, voděnka nebo fíkus. Nutné je také mít v teráriu misku 

s vodou a zdroj tepla a světla. Jako substrát je vhodný kokosolit. Přes den by terárium mělo 

být vyhříváno na teplotu 28-30°C, v noci teplota může klesnout na pokojovou teplotu. Je také 

dobré, aby se v teráriu udržovala stálá vlhkost. Chameleony je vhodné chovat buď jako 

jednotlivce, nebo páry – je vhodnější chovat pouze jednoho jedince. Samci se pohromadě 

snesou pouze ve velmi velkém teráriu, kde by každý z nich měl svoje teritorium. Samička za 

přibližně měsíc od páření klade do vyhrabané jamky v zemi 20-70 vajec. Z těch se  

za 150-200 dní líhnou samostatní chameleoni.  
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Guild Wars 2 
Dnes se podíváme na velice známou hru Guild Wars 2. Tato hra je velkým hitem 

a také velkou konkurencí pro hru WoW (World of Warcraft).  

Hra je zaměřena jen pro Multiplayer. PvP je dobře vyváženo a ve hře najdete hodně 

Eventů. Hrajete za jednoho hrdinu, kterého si expíte, přičemž expení je taky velice dobře 

vymyšleno. Expy se dostávají v podstatě za vše. Hrdinu si také vylepšujete. Dokonce poprvé 

v takovéto hře vidím, že by se dalo obdarovat oblečení.  

Podle mého názoru je GW2 povedeně upravené WoW. Bohužel s touto hrou nemám 

vlastní zkušenosti, ale to se snad změní. Hru určitě doporučuji.  

 

 

Obrázek přímo ze hry:  

 

Cena se pohybuje kolem: 1000 Kč 

 

Doporučené požadavky:  

CPU: Intel Core 2 Duo E6550 2,33 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600 +  

Grafická karta: Nvidia GeForce GT 240 / ATI Radeon HD 4670 512 mb  

RAM (paměti): 2 GB  

Místa na pevném disku: 14 GB  

Verze DirectX: 9 

Stránky: https://www.guildwars2.com 

Jan Sojka, Zdeněk Sendler, 7. třída 
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SPORT 
 

   Fotbal      Hokej 
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Přehled zápasů Manchester United 
 

Manchester United bude hrát 1. 1. 

2013 proti Wiganu v 16:00 a doufáme, že 

Manchester United vyhraje. Potom bude 

hrát proti Liverpoolu v neděli 13. 1. 2013 

ve 14:30 hodin. Další zápas odehraje proti 

Southamptonu dne 30. 1. 2013 ve 21:00 

hodin. 

Manchester United je fotbalový tým, který 

je na prvním místě tabulky a snad bude 

vyhrávat i další zápasy, aby se tam udržel. 

Držíme pěsti! 

HC Piráti Chomutov 

 
Tento nováček, který vstoupil do 

Extraligy, se má po vánočních svátcích na 

co těšit. V první části Extraligy nebyli 

Piráti příliš úspěšní, mají pouze 34 bodů a 

momentálně se nacházejí na 12. místě 

tabulky. První zápas v novém roce odehrají 

4. ledna v domácí hale proti Karlovým 

Varům. Dva dny poté nastoupí v O2 aréně 

proti Slávii a 8. ledna se Piráti utkají doma 

s Vítkovicemi. Jako hosté budou hrát 11. 

ledna proti Vervě Litvínov. Kometa Brno 

se s Piráty Chomutov střetne v Kajot aréně 

13. ledna. 

 

Filip Soukup, 7. třída Martin Muller, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Dopis pro Terryho 

Ve druhém čísle Sedmopolisu jsme uveřejnili dopis od Terryho Chubily, studenta ze 

Zambie, kterému ZŠ Deblín přispívá na studia, protože se svou sestrou zůstali po smrti rodičů 

sami. Zprostředkovali jsme vám nejen původní dopis, ale i jeho překlad, kterého se ujali žáci 

7. třídy společně s paní učitelkou Burkartovou. Ti také sepsali Terrymu odpověď, na které si 

jistě procvičíte svoji angličtinu. Překlad najdete v dalším čísle časopisu.   

 
Dear Terry, 

thank you for your nice letter. We are very sorry for our delayed answer. Our ninth class was 

supposed to write but they didn´ t. Please accept biscuits from us, the seventh class. We hope 

that you like them.  

We have some questions for you: 

What do you do in the present? Do you still 

go to school?  

How many brothers or sisters have you got? 

Are you happy? 

Can you send us a picture of where you live? 

What are you plans for the future? 

We are learning about Africa at school right 

now. We would be happy if you came to visit 

us sometime.  

Best wishes for you and your future and also, 

Happy New Year 2013!   

 

7th class, elementary school, Deblín 

Monika Burkartová a žáci 7. třídy 
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Celé Česko čte dětem: Vánoční čtení s Pavlem 

Buráněm 
 

Slovo učitele 

V rámci projektu Celé Česko čte dětem, do kterého je zapojena i 

naše škola, nás navštívil sportovec Pavel Buráň. Setkání s tímto 

olympionikem začalo při společné besedě v tělocvičně, kde Milan 

Matoušek společně s žáky 5. třídy předali panu Buráňovi svůj dárek 

(detektivní příběh o ztraceném kole a jeho komiksové zpracování) a kde 

Pavel Buráň seznámil žáky školy se svojí sportovní kariérou. Žáci měli možnost se ptát na 

nejrůznější otázky, které je zajímaly, a hojně toho využívali.  

Poté již následovalo čtení s panem Buráněm ve sborovně, 

prezentace školního časopisu Sedmopolis v jazykové učebně a dílničky 

tematicky zaměřené podle knížek, které Pavel Buráň s jednotlivými 

třídami pročítal. Pro nejmenší byla nachystána knížka Kubula a Kuba 

Kubikula od Vladislava Vančury a k tomu výroba Barbuchy do okna. 

Žáci třetí a čtvrté třídy četli Vánoční příběhy od Astrid Lindgrenové a 

následně vyráběli vánoční přáníčka. Páté a šesté třídě předčítal Pavel 

Buráň z Malého prince od Exupéryho a žáci měli sepsat příběh Malého 

prince o Vánocích a vyrobit k němu ilustrace. Příběhy najdete na 

stránkách našeho časopisu. Nejstarší ročníky se věnovaly Otu Pavlovi a 

jeho povídkové knížce Smrt krásných srnců, v rámci dílniček zhlédli 

film Zlatí úhoři a následně diskutovali o době, o níž kniha i film 

pojednávají. Tento den měl mezi žáky velký úspěch, děkujeme Pavlu 

Buráňovi za návštěvu a těšíme se na další čtení s Jiřím Lábusem. 

Děkujeme také žákům sedmé třídy, kteří si připravili vynikající 

prezentaci o své nelehké práci na školním časopise. Více informací se 

dozvíte níže. 

 

  

 

ZŠ a MŠ Deblín Strana 11 

Sedmopolis 



 12 

Slovo dětí 

Pavel Buráň je velice dobrý cyklista a v pátek 14. 12. 2012 navštívil naši 

školu. Přišel do tělocvičny a Milan Matoušek měl prezentaci svého detektivního příběhu o 

Petru Bukalovi. Následně jsme šli do třídy dodělávat slohy na téma „Malý princ o Vánocích“. 

Potom jsme se střídali po třídách ve sborovně. Naší třídě četl Pavel Buráň knížku Malý princ 

a kapitolu Malý princ a liška. Po čtení ve sborovně jsme šli do jazykové učebny poslechnout 

si sedmáky, jak u nich probíhá psaní „Sedmopolisu“. Jde jim to opravdu dobře. A nakonec 

jsme šli do třídy dokončovat příběhy o Malém princi. TENTO DEN SE VŠEM MOC LÍBIL 

A CHTĚLI BYCHOM HO ZOPAKOVAT!!! 

Pavlína Slezáková, Jana Pokorná, 6. třída 

 

Den barev, soutěž O nejlépe vánočně vyzdobenou třídu 
V posledním předvánočním týdnu uspořádal Žákovský parlament ve škole dvě 

soutěže. Ve čtvrtek se konal Den barev, kdy se všichni žáci spolu se svými třídními učiteli 

měli obléknout do kombinace barev bílé, modré a šedé. Za každý kus oblečení získávali pro 

svou třídu body a při splnění podmínek Imaginárního Pepy dokonce body navíc. Těch měla 

nakonec nejvíce 5. třída, která získala první místo. Na druhém místě skončili žáci 9. třídy s p. 

uč. Rohanovou, na třetím místě žáci 3. třídy s p. uč. Dufkovou. V pátek pak proběhlo 

hodnocení soutěže O nejlépe vánočně vyzdobenou třídu, kdy první místo obsadily hned tři 

třídy – 1. a 2. třída v rámci I. stupně, 9. třída v rámci II. stupně. Gratulujeme a děkujeme 

Žákovskému parlamentu za organizaci. 

Jitka Eliášová
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Prezentace Sedmopolisu 
Jak již zaznělo výše, v rámci projektového dne Vánoční čtení s Pavlem Buráněm si 

žáci sedmé třídy připravili pro své spolužáky prezentaci časopisu Sedmopolis, který 

v letošním roce píší a řídí. Časopis vychází na začátku každého měsíce, je uveřejněn na 

stránkách školy, v barevné verzi je prezentován na nástěnkách ve škole a v černobílých 

verzích ho dostávají k dispozici i jednotlivé třídy.  

Žáci sedmé třídy mají po dvojicích, trojicích, ale i jednotlivcích na starosti nejrůznější 

rubriky. Do nich každý měsíc píší své příspěvky, které musí často předělávat, aby vyhovovaly 

požadavkům časopisu. Mimo sedmou třídu do časopisu pravidelně přispívá pouze Milan 

Matoušek z 8. třídy, nepravidelně pak žáci 5. a 6. třídy svými slohovými pracemi, což redakce 

časopisu chtěla svojí prezentací změnit. Jsme moc rádi, že propagace nese své plody, od 

příštího čísla budou mít na starosti grafickou úpravu časopisu Aleš Kadlec se Sašou Zaklem 

z 8. třídy. Byli bychom moc rádi, kdyby se na časopise podíleli i další žáci školy a dodávali 

nám své články ať už o akcích, které pořádali ve třídě, nebo o čemkoliv, co je zajímá. Budeme 

se těšit na jakékoliv příspěvky, obracejte se s nimi na žáky 7. třídy.  

Za tým Sedmopolisu Jitka Eliášová 
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Osmáci v divadle 
V úterý 18. 12. 2012 se žáci osmé třídy vypravili do Národního divadla 

v Brně na představení Louskáček. Jednalo se o podvečerní vystoupení, a tak museli být 

všichni patřičně oblečeni. Jak jim to slušelo, si můžete prohlédnout na fotkách. 

 Louskáček je balet, který Národní divadlo Brno provádí vždy jen v prosinci. Jeho děj 

se odehrává na Štědrý den, kdy se malá Klárka (sirotek) dostane díky své milé povaze 

a dobrosrdečnosti pana Drosselmayera do domu bohatého Prezidenta Silberhause. Zde 

dostane hračku – malého Louskáčka, který v noci, v jejích snech ožívá. Bojuje v čele vojáčků 

proti armádě Myší, které chtějí ostatní hračky pokořit a vládnout jim. Louskáček s vojáky 

vítězí a proměňuje se v krásného prince, se kterým se Klárka vydává do zámku na ples. Ráno 

se Klárka probouzí a Louskáček je opět pouze hračkou. 

 Žáci osmé třídy se na návštěvu baletu připravovali již od začátku listopadu. Dozvěděli 

se, co to vlastně balet je, učili se o nejznámějších tvůrcích baletu a nejznámějších baletních 

zpracováních. Petra Nastulčíková s Eliškou Zavřelovou navštěvují hodiny baletu, a tak nám 

při hudební výchově předvedly nejrůznější kroky a figury, takže si jejich spolužáci uvědomili, 

jak těžký balet je. Také zhlédli film Baletní střevíčky.  
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PRÁCE ŽÁKŮ 
Komisař Lupa a ukradené kolo 

25. 12. 2012 do komisařovy kanceláře zavítal vskutku slavný cyklista. Sám velký Petr 

Bukal s podivuhodným případem. Někdo mu totiž ukradl jeho velmi drahé kolo, na kterém 

jezdil svou cyklistickou kariéru. 

„Žádám, aby viník byl co nejdříve chycen a náležitě potrestán!“ řekl Petr. 

„Ano, ano, nebojte se, nasadíme na váš případ toho nejlepšího z policistů.“ usmál se komisař. 

„Samozřejmě mou maličkost… Ale nejdříve mi musíte říct, kdy se kolo ztratilo a kde?“ 

„Takže, kolo bylo ukradeno, když jsem trénoval na další turnaj. Ve chvíli, kdy jsem se šel 

napít, prostě zmizelo.“  

Komisař poslal Petra Bukala domů a pátral. Vážně těžký případ, pomyslel si komisař. 

Druhý den, když zrovna Petr Bukal trénoval na jiném kole, přišla cyklistovi zpráva od 

komisaře, že jeho kolo bylo nalezeno - viník se přiznal. Petr se napil vody a jel až do Brna, 

aby se podíval na toho „viníka”. 

Když dorazil, byl překvapen. Před ním stálo domlácené dítě a usmívající se komisař Lupa. 

„Plačící dítě přišlo na stanici celé potlouklé a táhlo za sebou vaše kolo. Omlouvalo se, že ho 

to moc mrzí a že to už nikdy neudělá. Jen si přálo k Vánocům kolo, a nedostalo ho.“ pravil 

komisař. „Myslím, že se potrestal sám, když jel z kopce. Zapomněl, že kolo nemá brzdy 

a narazil do lampy.“ 

 

O rok později. 

Komisař vzpomíná, jak před rokem dítě ukradlo drahé kolo Petru Bukalovi a jak za to 

bylo potrestáno. Rovněž vzpomíná na dobrosrdečnost pana Petra, když koupil dítěti nové 

kolo. 

Milan Matoušek, 8. třída 

Malý princ o Vánocích 
Příběh 1. 

Malý princ se cítil sám, a tak si chtěl najít kamaráda. A tak se vydal na planetu Země, 

kde by si takového kamaráda mohl najít. Šel do známého Monaka, kde našel  

malého človíčka, který byl také osamělý. Zeptal se, jestli by   
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Mylí Ježýšku,  
přeji si ozdobení na stromeček a nějakého kamaráda.  

Děkujy!!! 
 

nemohli být kamarádi, a človíček řekl, že ano. A když se ho Malý princ zeptal, jestli 

nechce bydlet na jeho planetě, souhlasil také. Jakmile Malý princ zjistil, že se na 

Zemi slaví Vánoce, chtěl je také poznat. A tak spolu prožili šťastné Vánoce a oba byli šťastní, 

že mají kamaráda. 

 

Příběh 2. 

Den před Vánoci přiletěl Malý princ na Zemi, protože na jeho planetě nerostou 

smrčky. Když přiletěl na Zem do Londýna, potkal paní, která kreslí obrazy. Poprosil ji, aby 

mu nakreslila stromeček. Ta mu tedy nakreslila stromeček. Po návratu si Malý princ svůj 

stromeček ozdobil. Světýlka ze světlušek, baňky z ovocných plodů a řetěz z dužiny stromů. 

Pak až do půlnoci čekal na kometu, která přináší dárky. Ta se jmenuje Čtyřlístek a dostal od 

ní spoustu dárků a květina nedostala nic. Nakonec pozval všechny z Marsu, aby oslavili 

Vánoce. 

 

Příběh 3. 

 Když bylo Malému princi sedm let, dozvěděl se, že na Zemi slaví Vánoce. Tak si 

vymyslel, že by je taky chtěl slavit. V neděli tedy začal péct cukroví a pekl, dokud neměl 

hodně druhů. Ale nemohl sehnat stromeček, tak si napsal přání: 

 

 

 

 

Protože Malý princ nechodil do školy, neuměl moc psát. Ale ještě tu noc bylo přání fuč. Další 

den se divil, kde přání je, až mu došlo, že si ho vzal Ježíšek. Tak byl moc rád, že se mu přání 

splní. O dva týdny později byly konečně Vánoce. Den před nimi šel Malý princ brzy spát. 

Ráno dostal veliký stromek ozdobený baňkami. A pod ním byl zabalený kamarád – pejsek, 

kterého pojmenoval Pluto. O rok později už slavili Vánoce spolu. 

 

Příběh 4. 

 Vánoce jsou pro Malého prince ten nejhorší a nejsmutnější svátek v roce, protože je 

pořád sám a svoji vypěstovanou růži neslyší. Ale občas za ním přiletí Antonín. Ale jen  

občas. Pozorují spolu hvězdy. Jendou, když je pozorovali, přiletěl vánoční  
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skřítek, protože Santovi došly dárky. Malý princ se zamyslel a řekl: „Pomůžu ti, 

když ty pomůžeš mně. Ztratil se mi beránek a s Antonínem ho nemůžeme najít.“ Elf 

řekl: „Já vím, kde je. Santa si ho půjčil jako náhradního soba.“ Malý princ dostal nápad, že se 

podívají po jiných planetách  

a najdou dárky pro děti. Našli spoustu věcí: panenku, autíčko, kousek spadené elektrické 

družice, robota a další. Dárky dovezli Santovi na planetu Zemi a se Santou vyměnili dárky za 

beránka. Tak každé dítě dostalo krásný dárek a Malý princ svého beránka. Pak už Malý princ 

nebyl na Vánoce nikdy sám, protože za ním přijíždí každý rok vánoční skřítek. 

 

Příběh 5. 

 Malý princ měl kamarádku, která se jmenovala Růža. Byla to jeho nejlepší kamarádka, 

měli se rádi a každý den spolu chodili na procházky. Jednou na Mikuláše spolu šli zase na 

procházku a u jednoho domu uviděli beránka. Ten beránek byl hladový a špinavý, asi se 

někomu zatoulal. Řekli si, že si vezmou beránka domů. Tam mu nejprve dali najíst a napít 

a potom ho umyli ve vaně a dali ho spát. Druhý den se beránek probudil a šel vzbudit prince 

a Růžu. Princ šel udělat snídani a Růža se šla převlíknout. Po snídani šli vyvenčit beránka. Při 

obědě si princ vzpomněl, že budou Vánoce. Po obědě šli s Růžou na zahrádku, kde Růža 

trhala spadané listí a princ okopával záhonky a sázel rajčata. Z nich pak udělal skvělý salát. 

Další den, před Štědrým dnem šli Malý princ s Růžou a beránkem na procházku, při které 

princ sbíral kytičky. Po vycházce udělal Růži z kytiček věneček. Pak šel uříznout stromeček. 

Dovezl ho domů a tam ho ozdobil. Pak posbíral okurky a dal je Růže, aby z nich udělala salát. 

Další den princ s Růžou drželi místo oběda půst. Večer si pak rozbalili dárky. Malý princ 

dostal krásné ovládací auto, beránek pak boudu. A to je konec! 

 

Žáci 5. třídy 
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 ZÁBAVA 
Vtipy 

Paní učitelko,  

nechci Vás strašit, ale můj tatínek říkal, že ještě jedna pětka v žákovské a někdo tady 

dostane hrozný nářez. 

Pepíček píše dopis Ježíškovi:  

Celý měsíc budu hodný, když mi přineseš počítač. Sotva dopis dopíše, pomyslí si, že 

celý měsíc to nevydrží, roztrhá dopis a napíše nový. Týden budu hodný, když mi přineseš 

počítač. Znovu zapřemýšlí. Týden to asi nevydržím. Roztrhá dopis a napíše nový. Jeden den 

budu hodný, když mi přineseš počítač. Znovu zapřemýšlí a uvědomí si, že nevydrží být hodný 

ani jeden jediný den. Podívá se na stěnu, uvidí obraz Pany Marie, vezme ho a zavře do skříně. 

Píše nový dopis: Ježíšku, zajal sem tvoji matku. Výkupné je POČÍTAČ. 

Kvíz – Simpsonovi 

 

1. Postavičky v tomto seriálu mají 
zvláštní barvu pleti. Jakou? 

a) bílou 
b) modrou 
c) žlutou 
 

2. Jak se jmenují členové této rodiny? 

a) Claire, Howard, Burt, Lilly a Miley 
b) Marge, Homer, Bart, Líza a Maggie 
c) Marge, Homer, Bradley, Liv a Anna 

 

3. Líza ráda hraje na hudební nástroj. 
Na který? 

a) saxofon 
b) klavír 
c) flétna 
 

4. Kde pracuje Homer Simpson? 

a) v jaderné elektrárně 
b) v samoobsluze 
c) v autoopravně 
 

5. Letos v dubnu uplynulo od prvního 
dílu již 

a) 25 let 
b) 30 let 
c) 40 let 
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Aneta Zavřelová, 7. třída 

(Spávné odpovědi naleznete v příštím čísle časopisu) 
 



Nová CD 
 

Skupina Alkehol vydala nové CD s názvem Do bezvědomí. 

Album obsahuje 12 skladeb.Tahle skupina vznikla roku 1991 a 

toto album je jejich už sedmnácté. 

žánry: rock, beer rock, punk rock  

Toto CD si můžete koupit za částku okolo 200 Kč. 

 
 

Zpevačka Rihanna vydala nové album s názvem „Loud 

Tour Live at the O2 DVD“. Celkem dostala přes 130 cen 

a 180 nominací. 

Rihanna se narodila 20. února roku 1988.  

Žánry: R&B, Dancehall, pop 

Toto CD si mužete koupit okolo 300 kč. 

Novinky v kinech 
 
Hobit – neočekávaná cesta 
Dobrodružný\ pohádka  
délka filmu:169 min. 
Režie: Peter Jackson 
Herci: Ian Mckenellen, Martin Freeman, 
Richard Armitage a další 
 

 
 
 
 
 

Země zapomnění 
Drama 
délka filmu: 108 min. 
Od 12 let  
Režie: Michala Boganin 
Herci: Olga Kuryelenková, Andrzej Chira, 
llya Lisifov a další 
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