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V tomto čísle se dočtete… 

… jaké cukroví jsme v redakci zkusili upéct 

… jak si vyrobit vánoční dekorace z vlašských ořechů 

… jak zašifrovat dopis Ježíškovi do morseovky nebo hlaholice 
 

… a spoustu dalšího!
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Milí čtenáři, 

opět vám přinášíme školní časopis, tentokrát ale s tématem Vánoce a sociální sítě. 

V časopisu se dozvíte: 

 jak prožívají Vánoce kluci a jak holky 

 jak upéct to nejlepší vánoční cukroví 

 co si přejí děti pod stromeček 

Dále pro vás máme připraveny ankety, povídky, rébusy, vtipy, hádanky, dopis pro 

Ježíška v morseovce a mnoho dalšího. 

Pěkné čtení a hezké Vánoce! 

Julča 
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Vánoce 

Kapři se vrtí ve vaně, 

Voní tu všude cukroví, 

Jen kapr tu voní slaně 

A sladce větve borový. 

I telefon je zapnutý 

A zprávy se jen množí, 

Krk je nad tím ohnutý, 

Sahá tam i paroží. 

Venku se každý prochází, 

Však s hlavou skloněnou, 

„Co budeš mít k večeři?“, 

„Salám“, napíšu na rozloučenou. 

I mobily patří do Vánoc, 

To je přece jasné, 

Už za chvíli přijde velká noc, 

Vždyť Vánoce jsou krásné!!! 

Napsala Anežka 
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Instagram 

Instagram je volně dostupná aplikace pro různé mobilní operační systémy. Například pro 

platformu iOS (Apple), Android a Windows Phone 10, Tizen a další. Svým uživatelům 

umožňuje sdílení fotografií a videí.  

K tomu je určena řada filtrů, které lze na pořízenou fotografii aplikovat. Také formát 

fotografie je odlišný a jako odkaz na fotoaparáty značky Kodak a Polaroid jsou výsledné 

snímky ve čtvercovém formátu, zatímco kamery zařízení se systémem iOS používají poměr 

stran 3:2.  

Aplikace se nesnaží konkurovat jiným sociálním službám, ba naopak umožňuje snadné sdílení 

fotografií na další sociální sítě jako je Facebook, Twitter, Flickr, případně na publikační služby 

Posterous a Tumblr. 

Aplikace je určena primárně pro mobilní telefon iPhone a většinu mobilních zařízení s OS 

Android, současně je však kompatibilní s iPod Touch a iPad. 

V prosinci 2013 Instagram přidal funkci s názvem Instagram Direct, který umožňuje 

uživatelům posílat fotografie pouze určitého uživatele nebo skupiny uživatelů, spíše než být 

viditelné pro všechny. Tímto Instagram reagoval na stoupající oblibu služby Snapchat. 

Z wikipedia.org převzaly Eliška G. a Míša M. 

--/../.-../-.--//.---/./--../../…/-.-/..-//--/---/-.-.//-…/-.--/----//…/..//.--./.-./.-/.-

..//--/---/-…/../.-..//-../.-./---/-.//.--./---/-./---/--../-.-/-.--//.-//--/-./---/…./---//-

../.-/.-../…/../----//-../.-/.-./-.-/..-/// 

…//.--./---/--../-../.-./.-/…-/./--// 

.-/-../.-/--/// 

Dopis Ježíškovi v morseovce 

napsali Áďa T., 

Matyáš a Jirka 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/skautsvratka/rady-a-navody/morseova-abeceda 
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Tentokrát jsme uspořádali několik anket přímo 

v redakci. Podívejte se, jak to dopadlo. 

Jaký dárek si přeješ pod stromeček? 

  

 

 

 

 

Chcete vědět, co dalšího si přejeme u nás v redakci? 

Tři z nás touží po bytě v Paříži. Ostatní jsou o něco skromnější: dva by si přáli lego. Taky doufáme, že 

se nám pod stromečkem objeví panda overal, diář, knížka, nářadí, kryt na mobil, vědomostní pexeso, 

lístky do divadla… nebo želvička, ale to už z výsledků ankety asi tušíte 

 

Jaké vánoční cukroví je tvoje nejoblíbenější? 

 

 

 

 

 

 

 

Která sociální síť je podle tebe nejlepší? 

 

 

 

 

 

Ankety připravili 

Eliška G., Jirka, Julča, Kuba, Míša M. a Pepa 
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Recepty na vánoční cukroví 

Tip redakce: Rumové kuličky (sami jsme je vyzkoušeli, jsou výborné!) 

Ingredience: 

2 lžíce rumu, 6 lžiček kakaa, 5 dag mletých ořechů, 14 dag cukru moučky, 5 dag 
másla, kokosová moučka 
 

Postup: 

Změklé máslo nakrájíme na kousky a dáme do misky nebo na vál. Přisypeme cukr, ořechy, 

kakao a do důlku vlijeme rum. Rukama zpracujeme v těsto, které dáme do lednice 

odpočinout.  

Z mírně ztuhlé hmoty tvarujeme menší kuličky. Rumové kuličky obalíme v kokosu.  

Uložené v krabičce musíme pořádně hlídat, jinak rumové kuličky v kokosu nenápadně mizí 

 

Vanilkové rohlíčky  

Ingredience: 

NA OBALENÍ: cukr moučka s vanilkou 

NA TĚSTO: 280 g hladké mouky, 200 g másla, 2 žloutky, 
80 g cukru moučky, 80 g vlašských ořechů 

 
Postup: 

Máslo necháme změknout. Ořechy umeleme. 

Do mísy nebo na vál si prosejeme mouku a cukr. 
Smícháme ji s ořechy a žloutky. Po částech do těsta zapracujeme máslo a vše rychle 
zpracujeme. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme ho aspoň půl hodiny uležet 
v lednici.  

Z uleženého těsta tvarujeme malé rohlíčky, které skládáme na plechy vyložené pečicím 
papírem. Pečeme při 180 °C dorůžova.  

Horké upečené rohlíčky obalujeme v cukru ovoněném vanilkovým luskem a ukládáme do 
krabice. Necháme je den v teple uležet a pak je můžeme skladovat. Klidně je můžeme dát do 
mrazáku. Vanilkové rohlíčky tak rychleji zkřehnou. 

 

Dobrou chuť přejí Kuba a Pepa! 
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Vánoční vyrábění 

Sněhulák z víček od piva 

Budeme potřebovat:   

 tři pivní zátky 

 bílou akrylovou barvu 

 černou a oranžovou fixu 

 stužku na poutko a „šálu“ 

 malý knoflíček 

Postup: 

Jako první si nabarvěte tři kovová víčka bílou, nejlépe akrylovou 

barvou z obou stran, aby to bylo pěkné i z druhé strany. Potom 

slepte víčka tavicí pistolí a přilepte tenkou stužku jako poutko. 

Sněhulákovi nakreslete obličej a kolem krku mu uvažte mašli 

nebo stužku. Pokud chcete, nalepte knoflíček. 

 

 

 

Oříškový sobík 

Budeme potřebovat: 

 vlašský ořech 

 červený korálek nebo červenou mini bambulku 

 hnědý filc 

 černý fix 

 stužku na poutko  

Postup: 

Vezmeme si vlašský ořech a na špičku nalepíme červený 

korálek nebo bambulku. Oči nakreslíme černou fixou, 

z filcu si vystřihneme parohy a nalepíme je. Přilepíme 

stužku jako poutko a máme hotovo! 

 

Připravila Mari 
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Pes a Vánoce 

Ahoj, jmenuji se Black a jsem border kolie. Žiju v malém domečku na kraji jednoho 
menšího městečka spolu se svojí lidskou smečkou. Moje panička se jmenuje 
Samantha Noctisová, ale všichni jí říkají Sam. I já bych jí tak říkal, kdybych nebyl pes, 
bohužel my psi dokážeme pouze štěkat, kňučet a vrčet, a tak její jméno nedokážu 
správně vyslovit, i když se o to usilovně snažím. Její matka se jmenuje Charlotte, je to 
velice milá paní. Když jsem hodný, dává mi piškoty a ty já nadevšechno rád. Samin 
tatínek se jmenuje Fred. I toho mám moc rád, i když dávám přednost mojí paničce 
Sam. 

Sam je třináct a má ještě dva mladší sourozence. Osmiletého brášku Harryho a 
tříletou sestřičku Bellu. Oba je mám moc rád, i když s Belou si zatím nemůžu hrát, prý 
jsem na ni moc velký, zato s Harrym si hraju moc rád. Pokaždé mi hází míčkem a já mu 
ho mám nosit. Většinou mu ho donesu. Někdy, když nemá po ruce žádný míček, mi 
hází klacek. Ten mu nenosím, jelikož mě baví se o něj přetahovat. Hlavně proto, že 
vždy vyhraju. Mám svou smečku rád, i když se občas chovají trochu divně. 

Tak například Sam a Harry každé ráno někam odchází a mě s sebou neberou. Nevím, 
kam jdou ani co tam dělají, ale někdy se vrací až pozdě večer. Ale jsou i dny, kdy jsou 
doma, někdy tomu říkají víkend a někdy prázdniny. Já v tom vidím pouze jeden rozdíl: 
prázdniny jsou většinou delší. Nedávno jsem slyšel, jak se Sam baví se svou matkou, 
že už brzo budou nějaké vánoční prázdniny. Nevím, co to je to vánoční, ale 
prázdninám jsem rozuměl. Byl jsem tak šťastný, že jsem se rozštěkal. 

Za několik dní začalo z nebe padat to bílé, jak tomu lidé říkají sníh. Neměl jsem z toho 
vůbec žádnou radost. Venku je zima a mně mrznou packy. Ale Sam a Harry se 
radovali. Vůbec je nechápu. Jednoho dne se navlékli do několika sundavacích kožichů 
a chtěli se mnou jít ven. Když jsem vyšel z domu, byla mi hrozná zima. Sam si toho 
zjevně všimla a přinesla jeden ten sundavací kožich v mé velikosti. Nelíbilo se mi, že 
se ho na mě snaží nandat, měl jsem přeci jenom svůj vlastní kožíšek a ten mi stačí. Ale 
Sam i Harry si zjevně mysleli něco jiného. Bránil jsem se, jak se dalo, ale nakonec se 
jim přeci jenom podařilo ten kožich na mě navléci. 

Pak na sebe Sam a Harry začali házet sníh. No, to je ale vychování, někoho takhle 
bombardovat tím ledovým svinstvem. Štěkal jsem na ně ze všech sil, aby toho nechali, 
ale oni se tomu jen smáli. To už na mě bylo příliš. Ještě chvíli jsem na ně štěkal a pak 
jsem zalezl do mojí venkovní boudičky a trucoval jsem. Vylezl jsem, až když z domu 
vyšla Charlotte s Bellou v náručí, aby Sam a Harryho zahnala dovnitř. Vůbec se jim 
nechtělo, zato já jsem spěchal, jak nejrychleji to šlo. Taková mi byla zima. Navíc jsem 
byl opravdu rád, když mi Sam vevnitř sundala ten kožich. Oklepal jsem se a šel jsem si 
lehnout na svoje oblíbené místo v obýváku. 

Sotva jsem si lehl, vešel do obýváku zbytek mojí smečky. Sedli si kolem takové té věci, 
které se říká stůl. A potom zapálili tři malé ohýnky na takovém malém kulatém roští. 
Naprosto nevím, k čemu jim to je. Pak Charlotte z kuchyně přinesla misku s nějakým 
jídlem a dala ji na stůl. Já jsem vstal a šel si sednout pod stůl, abych mohl sbírat 
kousky jídla, které upadnou Belle. Uplynulo pouze několik minut a Belle opravdu něco 
upadlo. Okamžitě jsem se po tom vrhl. Slyšel jsem Charlottu, jak na mě křičí: „Fuj, 
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Blacku,“ ale já ji neposlechl. Sebral jsem tu věc a snědl ji. Nechápu, co Charlotte 
myslela tím fuj, jelikož ta věc byla opravdu dobrá. 

O několik dní později přinesl do našeho obýváku Fred nějaký stromek. Opravdový 
stromek. Na co ti lidé potřebují stromy i vevnitř, když jich máme na zahradě nejmíň 
pět, jsem nikdy nepochopil. Potom Charlotte a Sam přinesly několik míčků. Takových 
zlatých. Doufal jsem, že si se mnou budou hrát, ale ony je místo toho začaly věšet na 
ten strom. Co je tohle za nápad? Proč věšet míčky na strom, když by se s nimi dalo 
výborně hrát? 

O několik dní později začaly Sam a Harrymu prázdniny. Byl jsem opravdu rád, že si se 
mnou můžou celých několik dnů hrát. Jednoho večera se moje smečka sešla jako 
každý den u stolu. Něco však bylo jinak. Všichni na sobě měli slavnostní kožíšky a k 
večeři byla ryba. A mně dokonce dali rybu do misky. To normálně nedělali, že by se se 
mnou dělili o jídlo. Potom jsem šel se Sam, Harrym, Charlotte a Bellou do druhého 
patra. Charlotte říkala něco o čekání na nějakého Ježíška. V životě jsem žádného 
Ježíška neviděl, ať už to měl být člověk nebo pes. Vtom se z dolního patra ozvalo 
zacinkání zvonečku a já, jak už bylo mým zvykem, jsem se rozštěkal. Potom jsme sešli 
dolů do obýváku. Pod stromečkem byla hromada krabic. Tak tohle už bylo na můj 
mozek moc. Ten Ježíšek, ať už to je kdo chce, se zjevně vloupal k nám domů a naházel 
nám pod stromek spoustu barevných krabic. Nejvíc mě ale překvapilo, že v těch 
krabicích byly věci, hodně věcí. 

Po několika minutách ke mně přistoupil Harry a položil mi jednu krabici přímo před 
nos: „Tahle je pro tebe, Blacku,” řekl a ukázal na několik písmenek na krabici. 
Kdybychom my psi uměli číst, přečetl bych si tam svoje jméno, ale jelikož já číst 
neumím, jen jsem nechápavě koukal na krabici. „Musíš ji otevřít,“ poradil mi Harry a 
já se do toho s radostí pustil. Tahal jsem krabici po domě a snažil se ji roztrhnout. 
Nakonec se mi to přece jenom podařilo. Z krabice na mě vypadlo několik pytlíků psích 
mlsků, míček a nové vodítko s obojkem. Sam pytlík s pamlsky hned otevřela a několik 
mi jich dala. Ten večer jsem usínal s novým poznatkem – ten Ježíšek asi není zase tak 
špatný tvor… 

Napsala a nakreslila Anežka Pechová (9. C) 
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Vánoční přejmenovávání   

Jednoho dne, kdy matka jménem Augustýna dopsala svou poslední zprávu na Twitteru, si Twitter 

řekl, že ji i ostatní chce poznat více než jen pomocí zpráv. Vystoupil z mobilu, ale když vtom uviděl 

dívku svých snů – byla to Zpráva. Zjistil, že Zpráva má stejný záměr jako on, tak vyrazili spolu. Šli do 

ulic, kde Twitter poznal Augustýnu, jak si stěžuje: 

„Proč jsem je jen pojmenovala Adam a Eva, to snad toho nemám dost: vánoční přání pro celou 

rodinu, ryba, kuře, ne řízky… a ještě dárky k svátku!“ 

Twitter i Zpráva ji litovali, když vtom jako na zavolanou přiletěl Nickname. 

„Ano,“ vykřikla Zpráva. Potichu přicupitala k Augustýně a poslouchala, jak pořád běduje: 

„Ach, Petříček a Petruška, to by jim slušelo…“ 

Zpráva přišla k Nicknamovi a začala diktovat: „Eva bude Petruška a Adam Petříček.“ 

„Ale nejde mi to poslat, nemám WiFi,“ stěžoval si Nickname. 

„Už jsem tady zas!“ 

„Co to bylo?!“ vykřikli všichni tři naráz. 

Byla to WiFi. Uprostřed města se jí ale nepodařilo se připojit, a tak zavolala svým dětem: 

„Ach, má milá data, přileťte sem!“ 

Nickname se pomocí dat připojil, ale vtom vedle nich stál Google. 

„Kdo se mi tu přejmenovává bez přihlášení? Rychle přihlásit, nebo vám bloknu všechny moje 

aplikace! Zpráva se poslala Emailu i Gmailu, kteří se hned přihlásili, a Nickname se bez problémů 

přihlásil a přejmenoval obě dvě děti. Zpráva i Twiter byli spokojeni se svými novými poznatky a šli 

zpět do mobilů. 

Hned nato domů přišla zmožená  Augustýna. 

„Hodně štěstí k svátku, děti, nic jsem vám nekoupila, ale hodně štěstí k svátku!“ 

Děti se na matku tázavě podívaly: „ Ale mami, my jsme Petříček a Petruška a máme svátek až za 

několik měsíců!“ 

Matce se tak splnilo její největší vánoční přání, které si může připomínat každý rok… Protože si to 

nahrálo YouTube a minutu si převzal Instagram. 

 

      Napsala Anežka 
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Rozhovory s novými 

paními učitelkami 

Rozhovor s paní učitelkou 

Michaelou Musílkovou 

Těšíte se na Vánoce? 

Těším, moc. 

Jaký dárek by vám udělal největší radost? 

Být zdravá. 

A jaké dárky pod stromečkem očekáváte? 

Různé potřebné věci do domácnosti. 

A ponožky 

S kým budete letos slavit Vánoce? 

S rodinou. 

Jaká je vaše nejoblíbenější vánoční koleda? 

Moc ráda mám Nesem vám noviny. 

Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční cukroví? 

Mezi mé nejoblíbenější vánoční cukroví patří hned několik druhů. Jsou to vanilkové rohlíčky, 

vosí hnízda, kokosky a rumové kuličky. 

Když jste byla malá, s kým jste nejčastěji pekla cukroví? 

S babičkou. 

Kdy jste cukroví poprvé pekla sama? 

Poprvé jsem pekla cukroví sama, když mi bylo čtrnáct nebo patnáct let. 

Které cukroví je podle vás nejtěžší upéct? 

Pro mě jednoznačně vosí hnízda. 

A poslední otázka – co jíte ke štědrovečerní večeři? 

Řízek s bramborovým salátem. 

Děkujeme za rozhovor! 

Áďa T. a Kuba 
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Rozhovor s paní učitelkou 

Markétou Slepičkovou  

Těšíte se na Vánoce? 

Těším, mám je ráda. 

Jaký dárek by vám udělal největší radost? 

Bílé Vánoce :) 

A jaké dárky pod stromečkem očekáváte? 

Nic výjimečného, spíš užitečné věci. 

S kým budete letos slavit Vánoce? 

S rodinou, přítelem a přáteli. 

Jaká je vaše nejoblíbenější vánoční koleda? 

Nejoblíbenější koledu nemám, líbí se mi všechny 

české koledy. 

Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční cukroví? 

Vosí hnízda, rohlíčky a ořechy. 

Když jste byla malá, s kým jste nejčastěji pekla cukroví? 

Pekla jsem cukroví s babičkou anebo se snažila sama. 

Kdy jste cukroví poprvé pekla sama? 

Úplně sama jsem pekla tak kolem 11–12 let. 

Které cukroví je podle vás nejtěžší upéct? 

Žádné cukroví mi nepřijde těžké upéct, ale nejvíc práce mi vždy dají vosí hnízda. 

A poslední otázka – co jíte ke štědrovečerní večeři? 

Řízek se salátem. 

Děkujeme za rozhovor! 

Áďa T. a Kuba 
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Jak prožívají Vánoce kluci a jak holky?   

Vánoce z pohledu holek 

Cukroví: „Mami, já chci péct cukroví! Kdy už budeme 

dělat perníčky? Mami? Prosííííííííím!!!!!“ 

Dopis k Vánocům: „Milý Ježíšku, letos si pod stromeček 

přeji: panenku Barbie, rtěnku od Miss sporty, patery 

šaty, deset triček, sedm sukní, …“ 

Zdobení stromečku: „Mami, já už chci zdobit stromeček, 

kdy už budeme zdobit stromeček? Vždyť nás Ježíšek 

nenajde!“ 

Štědrý den: „Já nemám nic na sebe, mami, musíš něco 

udělat! Vždyť máme už jen pět hodin, to nestihneme.“ 

Na co myslíme: Ježiš, ten Max je tak hezkej, jak já bych 

s nim chtěla chodit, jak může být někdo tak sladkej?!“ 

Vánoce z pohledu kluků   

Cukroví: „Tak pojď, Josífku, jdeme péct cukroví!“ „Ale 

mami, mně se zrovna nechce a navíc je to trapný. Teď 

jsou všichni na YouTube festivalu a já tvrdnu doma.“ 

Dopis k Vánocům: „ Chci nový skateboard, iPhone 7 

plus a Macbook, dík.“ 

Zdobení stromečku: „ Nebudu zdobit žádnou blbou 

jedli.“ 

Štědrý den: „No nic, za pět minut to začne, tak si vezmu 

to, co jsem měl včera, předevčírem 

a předpředevčírem…“ 

Na co myslíme: „Snad dostanu ty hry na Xbox.“ 

Napsaly holky Míša M. a Eliška G. 
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Nejčastější dárky k Vánocům   

Dárky pro ženy – oblečení, zájezdy, kosmetika 

Dárky pro muže – nářadí, auto, ponožky, dron 

Dárky pro holky – voňavka Armani, zvíře, mobil (nejlépe Apple), panenka Barbie, Elsiny 

šatičky, Elsiny střevíce, všechno s Elsou!, tričko Levi´s, oblečení značky Calvin Klein 

Dárky pro kluky – mobil, dron, vláčky, autíčka, voňavka Lamborghini, PS4, mikina 

Supreme 

Výzkum provedl Tom 

 

PŘESMYČKY 

Dokážeš seřadit písmena ve slovech tak, aby ti vznikla slova spojená s Vánoci? 

dobazo 

líjem 

loovo 

ekmotrs 

rapk 

Árekd 

čívkas 

íandlek 

ěcevn 

čonváka 

cenoáv 

krovícu 

rníčekpe 

šekížej 

Připravila Vanda  

 

Připravila Áďa Ch.                                                                                                      
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Připravili Jirka a Matyáš 

Vánoční vtípky, které pobaví každého 

„Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod stromečkem. 

„Když se podívám na většinu etiket z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“ 

Při štědrovečerní večeři se ptá synek svého tatínka: „Tati, máš v krku kost?“  
„Nemám, synu.“ 

„A na čem ti tedy drží hlava?“ 

„To by mě zajímalo, co nám zítra pán Bůh hodí?“ mudruje pod vánočním 

stromečkem policista. „A co by ti měl jako Bůh házet?“ nechápe paní 

policajtová. 

„No, je přece zítra Boží hod, ne?“ 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl dne čas?” 

Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?” 

„No já jen, že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel...” 

Připravily Eliška G. a Míša M. 

Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro 

vánoční stromek. Dvě hodiny se trmácí 

a stále nic nemají, až už jedna 

rezignovaně pronese: „Další bereme, 

i když nebude mít ozdoby!“ 

„Bertíku, co jsi dal Mirečkovi k Vánocům?“ 

„Nůž!“ 

„A co na to říkal?“ 

„Au!“ 

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ 
„Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ 
„Mami, záclony už taky svítí!“ 

Ptá se kapr svého kamaráda: 
„Hele, Fanouši, ty věříš na život po 
Vánocích?“ 

Krást myšlenky od 

jedné osoby je 

plagiátorství, krást 

myšlenky od mnoha 

lidí je výzkum. 
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JEŽÍŠEK 

OLOVO 

VĚNEC 

RÝMA 

SNÍH 

KOLEDY 

RYBA 

RÝMA 

STROMEČEK   

KAPR 

RYBÍ  

KRB 

KULICH

Připravila Míša H. 

Najdeš ve větách slova týkající se Vánoc? 

Božka pracovala na poli. Láďa šel s trombónem do školy. 

Karel se ježí, šek mu nepřišel. Kolo volalo svým přátelům. 

Jirko, meta je volná. Jirko, led asi brzy praskne.  

Vanessa látala ponožky. Lucko, kos kaká! 

Připravili Anežka, Anička, Jirka a Matyáš 

 

Dokážeš rozluštit tajný 

dopis? Nápovědu najdeš 

v první půlce časopisu. 

Připravila Eliška V. 

 

J O A K Č O N Á V 
E V S M R K E S E 

Ž R L O É B V Á N 

Í B Y R V Ě N E C 

Š O P B CH O C E A 

E A S I A I A L H 

K O L E D Y M V Í 

E U S T R ! Ý  N 

K E Č E M O R T S 
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A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Áďa Ch. – komiksy, křížovka 

Áďa T. – dopis Ježíškovi, ilustrace, rozhovory 

Anežka – básnička, povídka, ilustrace, skrývačky 

Anička – skrývačky, ilustrace 

Eliška G. – články, ankety, vtipy 

Eliška V. – komiksy, ilustrace, dopis Ježíškovi 

Jirka – ankety, skrývačky, dopis Ježíškovi, vtipy 

Julča – ilustrace, ankety, úvodník  

Kuba – ankety, rozhovory, vtipy, recepty 

Mari – ilustrace, vánoční vyrábění 

Matyáš – vtipy, dopis Ježíškovi, skrývačky 

Míša H. – ilustrace, osmisměrka 

Míša M. – články, vtipy, ankety 

Pepa – recepty, ankety 

Tom – článek o vánočních dárcích 

Vanda – přesmyčky 
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