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ZPRÁVY, ZPRÁVY, ZPRÁVIČKY 
 
 

• Vánoční koncerty sboru OSTROVÁ ČEK 
 
     30.11 a 1.12 zpíval přípravný sbor na besídce pro mateřské školy.  
     2.12. oba sbory pak vystupovaly na adventu v jaroměřském muzeu  
     3.12. na zpívání před josefovským kostelem. 
     7.12. se konal Velký vánoční koncert v zasedací síni ZŠ Na Ostrově     
   19.12 se uskutečnilo vystoupení sboru Ostrováček ve zvolském kostele 
 

 
• 7.12. zhlédli žáci 1. stupně v městském divadle pořad Hvězdička betlémská  
• 9.12 jste se mohli potkat s dětmi z Ostrova na Staročeských trzích, které se konaly u 

městského divadla. Že jste je nepoznali? Byly totiž převlečené do staročeských krojů. Spolu 
s nimi jste si mohli vyzkoušet staré vánoční zvyky. K vidění bylo například pouštění lodiček a 
krájení jablíček.  

 
• Proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma Zločin a trest v českých dějinách od sv. 

Václava  k Miladě Horákové. Dva nejlepší (Nika Beranová z 9.B a Denis Haž z 9.A pojedou 
reprezentovat školu do Náchoda na okresní kolo. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Víte, že … 

 
     co se týče Vánoc, stoprocentně platí pořekadlo: „Jiný kraj, jiný mrav“. Tady je hned pár příkladů: 
 
Vánoce v Dánsku: 
 
V Dánsku patří k oslavám vánočních svátků Julnisserové. Jde většinou o trpaslíky v červených 
oblečcích, kteří představují „Tomteho“ a „Nissera“, tedy přírodní duchy. Lidé jim nechávali za dveřmi 
jídlo a pití, aby si udrželi jejich náklonnost. 
 
Vánoce v Nizozemí 
 
Vánoční nadílka je zde již v předvečer svatého Mikuláše, ochránce všech dětí. Mikuláš chodí se svou 
družinou – černochem s metličkou, mouřenínem Petrem (v Německu s ním chodí čeledín a průvodce 
Ruprecht) s bílým koněm (děti pro něj často schovávají jablka a mrkev). Vánoční svátky jsou 
v Nizozemí hlavně záležitostí rodiny, která se vždy sejde a u šálku kakaa si vypráví příběhy. 
 
Vánoce v Sasku 
 
Byly kdysi obyčejným pracovním dnem, jen o půlnoci se rozkrojila týden stará vánočka. Druhý den šla 
celá rodina do kostela a teprve pak byl čas na rozdávání dárků a vánoční hostinu.Ta čítala dvanáct 
druhů jídel. Na znamení toho, že rodina netrpěla celý rok hladem, se muselo z každého z dvanácti 
chodů něco nechat. 
 
Vánoce v Polsku 
 
Začínají již adventem, tedy časem klidu a 
míru. Děti vyrábí slaměné a papírové ozdoby 
na stromeček, rodiče se snaží méně se hádat 
a být střídmější např. v kouření nebo pití 
alkoholu. V Polsku se věří, že Ježíš opouští 
nebe na svém oslátku, proto je pod každým 
stromečkem připravena trocha sena. Někdy 
navštíví děti i svatý Mikuláš. Jakmile někdo 
zahlédne první vánoční hvězdu, vypukne 
hostina. (Dárky se rozdávají ještě před 
hostinou, z čehož by si mohla vzít naše země 
příklad!) 
 
Vánoce v Anglii 
 
Velkou tradici mají v Anglii koledy, po mnoha 
ulicích procházejí již před Vánocemi koledníci 
a zpívají: „Jednou se probudíme…“. Nadílku 
dostanou děti (stejně jako v USA) až na Boží 
hod ráno. Santa Klaus má saně se soby  
a v noci se do domácnosti dostává krbem. 
Vánoční hostina probíhá 25. prosince a patří 
k ní nerozlučně vánoční pudink s ukrytou 
stříbrnou mincí. 
 
 
 

Klára Janečková, 8.A 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIFA 07 

 
  

     Vaše první dojmy během několika minut zkoumání FIFA 
07 budou s největší pravděpodobností spíše skeptické. Na 
první pohled, zejména v oblasti herních nabídek, nenabízí 
totiž hra oproti předchozímu dílu nic výrazně nového. Na 
svém místě jsou nabídky jako rychlý zápas, online hraní, 
manažerský mód, sezónní mód, turnaje, trénink a další 
klasické volby. Jedinou novinku tak představují interaktivní 
ligy, což je mód, ve kterém se na oficiálních EA serverech 
střetávají příznivci jednotlivých klubů v zápasech, kde jsou 
soupeři stanoveni na základě aktuálních rozpisů 
zahraničních lig. Pro českého fanouška je nicméně 
atraktivnost toho módu zkalena tím, že k dispozici jsou 
pouze čtyři zahraniční ligové soutěže, a že u oficiálních EA 
serverů se objevují velké problémy s připojením a lagy. 
Zbytek možností online hraní zůstal zachován a je tedy stejný jako loni. Celkem uspokojivě pak 
funguje další propojení hry s internetovými servery EA, takže pokud chcete, můžete odebírat 
prostřednictvím hry fotbalové podcasty, stahovat aktualizace sestav a patche a podobně. Párkrát jsme 
sice při těchto činnostech zaregistrovali chybovou hlášku, ale nešlo o nic nestandardně častého. 
 
 

     Podrobnějším zkoumáním herních módů lze pak 
odhalit opět velké nedostatky v navržení herního 
menu. Zamrzí opět hlavně pomalé odezvy při 
potvrzování jednotlivých nabídek, neustálá nutnost 
zbytečného několikanásobného potvrzování 
požadovaných úkonů (hlavně při ukládání profilu) a 
vůbec, navržení vyhovující spíše konzolovým current-
gen verzím, běžícím v nízkém rozlišení. Zamrzí také 
již léta „zahnívající“ systém tréninkového módu, který 
lze zejména v porovnání s obdobnou volbou v PES5 
označit za vyloženě odbytý. Začínající hráč je tak 
odkázán jen na obrázkově-textové rady objevující se 
při nahrávání hry (lze je zobrazit i přímo z menu hry). 
Na druhou stranu je třeba autory pochválit za změny 
v manažerském módu, který byl na vysoké úrovni již 

v loňském ročníku a ve FIFA 07 je tato laťka ještě překonána. Stále bychom si sice dovedli představit 
lepší rozvržení základních nabídek a uživatelsky příjemnější ovládání přestupů, celkově ale 
manažerský mód plní úlohu základního kamene  
celé hry důstojně. 
 
 
HODNOCENÍ : 90% 
 
 
 

Klára Janečková, 8.A  
 

              
 



Mňam prima vařečka z Ostrova 
 
Péct medovník je v poslední době hodně moderní. Dnes vám přinášíme recept, podle kterého 
s úspěchem peče p. učitel Koudelka  Je až ze Slovenska, a co hlavní, medovník vám dlouho vydrží.  
(pokud ho dřív nesníte) 
 
 

 

Medovník  p. učitele  KoudelkyMedovník  p. učitele  KoudelkyMedovník  p. učitele  KoudelkyMedovník  p. učitele  Koudelky    
Co potřebujeme:Co potřebujeme:Co potřebujeme:Co potřebujeme:    
20 dkg medu20 dkg medu20 dkg medu20 dkg medu    
5 dkg Hery5 dkg Hery5 dkg Hery5 dkg Hery    
1 lžičku mleté skořice1 lžičku mleté skořice1 lžičku mleté skořice1 lžičku mleté skořice    
4 4 4 4 –––– 5 roztlučených hřebíčků 5 roztlučených hřebíčků 5 roztlučených hřebíčků 5 roztlučených hřebíčků    
1 a ½ l1 a ½ l1 a ½ l1 a ½ lžíci oleježíci oleježíci oleježíci oleje    
1 lžičku sody1 lžičku sody1 lžičku sody1 lžičku sody    
25 dkg cukru krupice25 dkg cukru krupice25 dkg cukru krupice25 dkg cukru krupice    
4 vejce4 vejce4 vejce4 vejce    
35 dkg hl. mouky obyčejné35 dkg hl. mouky obyčejné35 dkg hl. mouky obyčejné35 dkg hl. mouky obyčejné    
35 dkg polohrubé mouky35 dkg polohrubé mouky35 dkg polohrubé mouky35 dkg polohrubé mouky    
1/3 prášku do perníku1/3 prášku do perníku1/3 prášku do perníku1/3 prášku do perníku    
ořechy, kandované ovoce, mandle, rozinky, strouhaná čokoládaořechy, kandované ovoce, mandle, rozinky, strouhaná čokoládaořechy, kandované ovoce, mandle, rozinky, strouhaná čokoládaořechy, kandované ovoce, mandle, rozinky, strouhaná čokoláda    

    
Postup:Postup:Postup:Postup:    
Heru a med rozpustíme na kaši. Přidáme skořici a utlučený hřebíček, olej, Heru a med rozpustíme na kaši. Přidáme skořici a utlučený hřebíček, olej, Heru a med rozpustíme na kaši. Přidáme skořici a utlučený hřebíček, olej, Heru a med rozpustíme na kaši. Přidáme skořici a utlučený hřebíček, olej, 
sodu,sodu,sodu,sodu,    cukr a vejce. Vše zpracujeme vcukr a vejce. Vše zpracujeme vcukr a vejce. Vše zpracujeme vcukr a vejce. Vše zpracujeme v    mísmísmísmíse ručním šlehačem.e ručním šlehačem.e ručním šlehačem.e ručním šlehačem.    
Přidáme mouku sPřidáme mouku sPřidáme mouku sPřidáme mouku s    práškem do perníku a těsto prohněpráškem do perníku a těsto prohněpráškem do perníku a těsto prohněpráškem do perníku a těsto prohněteme rukama.teme rukama.teme rukama.teme rukama.    
Nakonec vmícháme pokrájené ořechy, kandované ovoce a strouhanouNakonec vmícháme pokrájené ořechy, kandované ovoce a strouhanouNakonec vmícháme pokrájené ořechy, kandované ovoce a strouhanouNakonec vmícháme pokrájené ořechy, kandované ovoce a strouhanou    
čokoládu.čokoládu.čokoládu.čokoládu.    
Těsto necháme přes noc uležet.Těsto necháme přes noc uležet.Těsto necháme přes noc uležet.Těsto necháme přes noc uležet.    
Druhý den rozdělíme těsto na 4 části, vypracujeme válečky o průměru 3 Druhý den rozdělíme těsto na 4 části, vypracujeme válečky o průměru 3 Druhý den rozdělíme těsto na 4 části, vypracujeme válečky o průměru 3 Druhý den rozdělíme těsto na 4 části, vypracujeme válečky o průměru 3 cm acm acm acm a    
přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.    
Pečeme asi 30 min. ve 150 oC.Pečeme asi 30 min. ve 150 oC.Pečeme asi 30 min. ve 150 oC.Pečeme asi 30 min. ve 150 oC.    

    



  
 

 

 

 

tentokrát  
s paní u čitelkou Št ěpánkou Sko řepovou 

 

       Jedna z nových posil učitelského sboru…Co na sebe   
prozradí…?  
 
• Jaké jsou vaše záliby? Jak využíváte volný čas?  
 
Když už se naskytne chvíle volna, ráda čtu, poslouchám   
muziku, hraju na flétnu, kytaru. Pokud je přijatelné    
počasí, vyjedu si na kole nebo vyrazím na procházku či  
na nějakou túru. 
 
• Máte nějaký životní sen?  
 
Ano. Učit samé hodné, milé, pečlivé a snaživé žáky. Ale zpátky   
na Zem. Přání a sny mám asi tak jako každý. Nebudu je však 
prozrazovat, aby se vyplnily. 
 
 
• Jaký druh hudby nejrad ěji posloucháte? 

     
Hodně záleží na náladě. Nevadí mi téměř žádná hudba kromě techna a hip hopu. Ráda mám třeba 
Beatles, Queen, Evanescence, zpěvačku Noru Jones. Z českých například J. Nohavicu, V. Redla, 
Fleret... Samozřejmě si poslechnu i hudbu vážnou, která je dost  často jakýmsi balzámem na duši.     

 

• Jaká je vaše nejoblíben ější kniha a film?  
 
      Oblíbených knížek a filmů mám více. Ale    
      nejoblíbenější z knih je asi Když v ráji pršelo od    
      J. Otčenáška. A film? Tak třeba Kolja nebo    
      Láska nebeská. 
 

• Předmět, který u číte nejrad ěji?  
 
       Čeština a hudebka. Jak překvapivé, že? 
 

 
 
 
• Jaký styl oble čení se vám líbí? 
 
Nemám vyhraněný názor na styl oblékání. Zastávám 
myšlenku, ať si každý nosí to, v čem se cítí dobře. 
Samozřejmě ale s ohledem na danou situaci, 
společnost, ... 
 
 
 
 



 
• Fandíte n ějakému fotbalovému nebo hokejovému klubu?  
 
Ne. Občas se na fotbal či hokej podívám, ale vášnivá fanynka 
nejsem. 
 
• Zkoušela jste n ějaký adrenalinový sport?  
 
Ne a ani po tom netoužím. 
 
• Jak řešíte neposlušné žáky?  
 
Se slzami v očích, bolestí na duši a krvácejícím srdcem. 
 
• Co vás nejvíce bavilo na základní škole?  
 
Jak jinak než zpěv a diktáty. A k tomu ještě angličtina. 
 
 

 
• Máte nějakou fobii?        

                                                                     
      Nejsem moc velká kamarádka s výškami. Takže    
      věže, vyhlídky, rozhledny a skály sleduji dost     
      často jen ze země.         
                                                                                       

• Z čeho máte respekt?  
 
      Z velkých psů. Nic jiného mě teď nenapadá.. 
 

• Váš oblíbený dopravní prost ředek?  
 
      Jak kdy a jak kam. Nohy, kolo, autobus, auto.     
      Záleží na situaci.        
 

     
 
• Vaše oblíbené jídlo?  
 
Bramborové placky od babičky. 
 
 
• Jídlo, které byste nikdy nesn ědla?  
 
Jídla zhotovená z různých červíčků, žížalek a další 
podobné havěti. To bych asi nikdy nepozřela.                   
 
                 
• Co byste d ělala s výhrou 121 000 000 ?  
 
Něco bych si nechala, část bych rozdělila mezi své blízké a něco věnovala tam, kde je to potřeba 
(charity, ústavy, dětské domovy, nemocnice...). 
 
 
     
      Děkuji za příjemnou spolupráci  a  za zapůjčené fotografie.              
                                                                                                                                                       
 

 

Klára Janečková, 8.A                                                      



AAnnkkeettaa  
  

CCoo  cchhcceešš  zzmměěnnii tt   nnaa  IIQQččkkuu??  

OOhhllaassyy  
  
  
     Protože IQčko je váš časopis, dali jsme vám všem příležitost promluvit do jeho obsahu. Tuto 
možnost využilo jen 15 lidiček. Dostali jsme celkem 11 anketních lístků od kluků a 4 od holek ve věku 
10 – 13 let, kteří si IQčko kupují pravidelně. 
 
     A jaká rubrika vám nejvíc chybí? Překvapivě pro nás to není rubrika o lásce, ani rady a dotazy, ale 
horoskopy. Jako kdybyste neměli dost nesmyslů, které na vás chrlí bulvár. Opravdu, tohle přání vám 
nemůžeme splnit, protože mezi námi není odborník na astrologii, magii a další věci mezi nebem  
a zemí. A krmit vás rádoby vtipnými předpověďmi fakt nechceme. Skutečnost, že neuspěla Kosmetika, 
může být zkreslená. Odpovídali totiž převážně kluci a ty na make-up nedostanete. 
 
     Ale co nás potěšilo? I puberťáci chtějí poradit, co na sebe. S džínami mezi koleny totiž žádnou 
holku neuchvátíte. Takže rubrika o trendech v odívání, hudební okénko a vztahy kluci – holky je to, co 
chybí IQčku k dokonalosti. Dokonce jste ochotni sáhnout hlouběji do kapsy a zaplatit až 15,- Kč, když 
IQčko „ztloustne a zkrásní“. Dostane i nový kabát (logo)? Nechte se překvapit.     
  
  

Jakub Půlpán, 8:A 

  
  



 
 
      
 
 
 
Touto novou rubrikou reagujeme na vaše přání dočíst se v IQčku něco o zvířátkách. 
 
 

 
 
     
     Tygr má ochranné zbarvení, které bylo 
stvořené pro džungli. Tam se tiše plíží za 
kořistí a velkými skoky ji sráží k zemi. Někdy 
je to divoké prase, jindy jen žába nebo ryba, 
na kterou tygr číhá přímo ve vodě. 
 
     Velké kočky jako je tygr se nacpou tak, že 
několik dní nemusejí vůbec jíst. 
 
     Čelisti tygra jsou i dostatečně silné na to, 
aby rozdrtili kosti obsahující výživný morek. 
 
Tygra můžeme spatřit například v orientálních 
oblastech. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Lvi dnes žijí už jen v afrických savanách a v lese Gir 
v Indii. Ve starověku se však vyskytovali i v Řecku. Ještě 
před sto lety je lidé lovili v Persii, Iráku a Sýrii. 
 
     Narozdíl od tygra loví lvi společně. Samci přitom nahánějí 
vyhlédnutou kořist, především zebry a antilopy, směrem 
k samicím, které leží v záloze. Oběť srazí k zemi úderem 
tlapy a pak ji roztrhají. 
 
     Poté se dostaví celá smečka. Nejsilnější lvi si vezmou 
velký podíl, slabší musí počkat co zbyde. 
 
 
V příštím čísle: Medv ěd hn ědý 
                           Medvěd lední 

 
          

Pavla Martinková, 8.A 



Zadáno pro 1. stupeň 
 

SOUŘADNIČKA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veronika Jirmanová, 6.A 

 
 

NAJDI 7 ROZDÍLŮ 
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A Ř Í P A Í Č E H A L W T Í Á 

B K L N C Y C G M K G Y E É Ó 

C U N Q Ď O Ž T I M T K H N K 

D Z Ú A M U Ř F J Q E O Š X Č 

E M N Ó O Á Ť O Ř U R L E R Š 

F O Ě B Ý E Ň S O E R U V K Ů 

                

C7 F2 E14 A2 D4 B12 F7 D10 C2 A9 F12 E5 B3 E7 B6 E12 



KŘÍŽOVKA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veronika Jirmanová a Marek Lhotský, 6.A 
 
 

NIKDO NENÍ DOKONALÝ  
 

IQčko se na vás tentokrát obrátilo s vánoční otázkou: 
 

Co to je purpura? 
 
Vaši spolužáci z 1. stupně nám ochotně odpověděli: 
 
Purpura je:  kytka, ovoce, vonná tyčinka, buchta, vonná svíčka, ale taky žába (!) nebo sova (!). 
 
Holt opravdu každý nem ůže být dokonalý! 
 
 

Jakub Půlpán, 8.A 
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Hledej vyjmenovaná slova: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika Šintálová, 8.A 
 

SUDOKU 
 

Doplň do prázdných políček číslice od 1 do 9 tak, aby se neopakovaly ani v řádku ani ve sloupci. 
Stejně tak se nesmí opakovat číslice v žádném malém čtverci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filip Jakl, 6.A 
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     Ahoj deváťáci, 
 
     Čas letí jako splašený a už tu máme prosinec. A za měsíc na nás budou chtít vyplněné přihlášky. 
Tak co, už víte kam, na kterou školu vsadíte svůj další osud? Snad nám k rozhodování pomohla 
 i burza škol, která proběhla 9.11. v Náchodě. Zdarma jsme se mohli nechat nalíčit a ostříhat od SOU 
služeb HK, mohli jsme si namíchat koktejl pod dohledem SOU společného stravování Teplice nad 
Metují, potěšili jsme se na módní přehlídce SOŠ a SOU oděvní Červený Kostelec. Něco takového 
bychom jednou také chtěli umět. A stačí tak málo. Mít dobré známky, vyplnit přihlášku a udělat 
přijímací zkoušky. Tak hodně štěstí. 
 

Terka Jirků, 9.A 
 
 
 
     Srdečně zdravím Ostrov! 
 
     Asi bych se měla představit, mé jméno je Nikola Dostálová a dalo by se říci, že před nedávnem 
jsem navštěvovala Základní školu Na Ostrově. Momentálně studuju na Střední zdravotnické škole 
v Trutnově (už druhým rokem). 
 
     Řeknu vám, že se mi po té naší základní školičce POŘÁDNĚ stýská. Vždy, když jdu kolem ní, 
vzpomenu si, jak na jaře kvetl šeřík, který obklopuje přední stranu školy, jak jsme se v zimě koulovali 
před školou (a pak sušili ponožky na topení) a jak jsme si na podzim házeli listí do vlasů. Tím, že 
člověk přestoupí na střední školu, pro něj všechno tohle krásné končí. Sice se otevírá nová etapa 
života, ale ta druhá už nikdy nebude jako ta první a to jsme se uvědomili už po měsíci v prvním 
ročníku nové školy. 
 
     Také bych chtěla tímto příspěvkem prezentovat střední zdravotnickou školu. Myslím, že to na jakou 
školu půjdete po absolvování základní školy, není jen myšlenka deváťáků. Já měla v hlavě jasno už 
v 8. třídě. Podle mého názoru se na „zdrávku“ hodí jak kluci tak holky, které chtějí pracovat s lidmi, 
pomáhat druhým a ti, které zajímá nauka o člověku jako takovém. Pokud vám něco říkají předměty 
například: somatologie, latinský jazyk, první pomoc, ošetřovatelství, psychologie, mikrobiologie, 
veřejné zdravotnictví a spousta dalších odborných předmětů, tak právě pro vás je ideální podat si 
přihlášku na střední zdravotnickou školu (možná to zní jak teleshoping, ale toto je realita přátelé). 
 
     Jinak bych chtěla popřát všem Ostrovákům krásné zážitky ze školy (protože na ty se pak 
vzpomíná), všem učitelů pevné ocelové nervy a posledním ročníkům úspěšné přijetí na střední školy. 
 

S pozdravem Nikola Dostálová,  
žákyně základní školy Na Ostrově v letech 1996 / 2005. 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
     Blíží se Vánoce. Každý určitě netrpělivě čeká na tradiční vánoční trhy u divadla nebo na jiné 
kulturní akce pořádané v adventním období. Já, Péťa cestovatel, jsem se pokusil odhalit tajemství 
jejich příprav.  Požádal jsem o rozhovor ředitelku Městského kulturního střediska (MKS) - paní Ivu 
Kašparovou. 
 

• Jaké kulturní akce na předvánoční dobu chystáte? 
 

Máme bohatý výběr akcí. Právě dneska, když tady spolu sedíme, máme nádherný pořad Valašské 
Vánoce. V sobotu jsou před námi tradiční Jaroměřské vánoční trhy, kde naši spoluobčané najdou 
spoustu možností k zakoupení dárků. Jsou to trhy řemeslné, tedy ty, které doprovázejí postavičky 
trošku neobvyklé, které jsou málokdy k vidění. Trhy jsou během celého dne doprovázené programem, 
ve kterém se prezentují jaroměřské dětské sbory. Vrcholem je večerní představení živého Betléma 
v podání herců divadelního souboru Vrchlický. Na trzích spolupracují i děti ze ZŠ Na Ostrově. Máme 
s nimi velmi dobré zkušenosti. 

 
• Jak velké a pečlivé přípravy tyto akce potřebují? 
 

Tyto akce se plánují nejméně půl roku předem. Velmi atraktivní je třeba Vánoční koncert Orchestru 
Václava Hybše. Ten se plánuje celý rok dopředu. 

 
• Kolik pracovníků potřebují tyto přípravy? 
 

Na kulturním středisku pracujeme čtyři a všichni se podílíme na přípravách trhů Vlastní realizace 
spočívá na bedrech celého kolektivu herců a pracovníků, kteří zajišťují technické zázemí. 

 
Děkuji za rozhovor 
 
Poznámka: Rozhovor probíhal 5.12.2006 v Městském divadle. 

 
Petr Hrudka, 9.A 
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Denisa Dostálová, 6.A 



 
 
 
 
 

    Vánoce, Vánoce p řicházejí 
                                                zpívejme p řátelé  
                                                Po roce vánoce Vánoce p řicházejí  
                                                šťastné a veselé 
 
 
 
 
 
Proč si Čmelda říci nedá  
tluče o stůl v p ředsíni  
a pak běda marn ě hledá  
kapra pod sk říní  
 
 
 
 

 
 
      
 
 
     Bez prskavek tvrdil Čmelda 
     na Štědrý den nelze být  
     a pak rychle s minimaxem  
     zavlažoval byt  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veselé vánoce  
 
 
 
®: C Vánoce vánoce přicházejí  
C zpívejme přáte G lé  
C Po roce vánoce vánoce přicházejí  
šťastné a vese G lé  
 
C Proč si děda A říci nedá  
D tluče o stůl G v předsíni  
a pak děda marně hledá  
kapra pod skříní  
 
naše teta peče léta  
na vánoce vánočku  
nereptáme aspoň máme  
něco pro kočku  
®:  
 
Bez prskavek tvrdil Slávek  
na Štědrý den nelze být  
a pak táta s minimaxem  
zavlažoval byt  
 
Tyhle ryby neměly by  
míti maso samou kost  
říká táta vždy když chvátá  
na pohotovost  
®:  
 
Jednou v roce na vánoce  
strejda housle popadne  
jeho vinou se z nich linou  
tóny záhadné  
Strejdu vida děda přidá  
"neseme vám noviny"  
čímž prakticky zničí vždycky  
večer rodinný 
 
A když sní se, co je v míse,  
televizor pustíme, 
v izb ě dusné všechno usne 
 v blaženosti své. 
Mně se taky klíží zraky, 
 bylo toho trochu moc, 
máme na rok na klid nárok, 
 zas až do vánoc.  

 
 
 



VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA 
 

Už se těšíš na Vánoce? Přání od nás najdeš v tajence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAJENKA: H…. D…. T. ….. IQ čko! 
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4. Střed města 

10. Psací pot řeba 

6. Žlutá …. 

9. Šicí pom ůcka 

5. Ples 

11. Uříznutý strom 

2. Nábytek 

1. Titanic 8. Malý batoh 

7. Co roste na palm ě? 

13.  Druh obrazu 

12.  Holčičí hračka 

3. Nádobí 

14. Dámské oble čení 


