
 



 

Je na světě spousta lidí, kteří si vypěstovali zlozvyk. Ten kuřácký jim ničí zdraví, omezuje je v mnoha ohledech a krade 

jim peníze. Kouření už takové je. V onen den a týden jste se zkusili zamýšlet nad tím, čím škodí a co by bylo lepší, 

kdyby takový zlozvyk nebyl, nebo byl překonán. Tady jsou vaše názory a příspěvky do kampaně proti kouření. 

Kuřák kouří cigáro 
ničí si plíce nastálo 
Chybí mu chuť do života 
Chybí mu ta správná nota 
    

rýmovala Rejžková 
 

Kouření mě hrozně baví, ale škodí to zdraví. 
Peníze utrácím každý den, každé ráno chodím kouřit ven.  
Každý den jedna krabička to, to nevykouří ani naše babička.  
Kuřáci mají černé plíce, jde jim to do palice.  
Špatně se nám dýchá a v břiše nás píchá.  
Po náměstí lidé jdou, do trafiky pak vejdou, vykouří denně dávku 
svou.  
Špatné jsou cigarety, to si radši koupím bagety. 

                                                                                 CU 
 

Byla jedna holčička, která žila hezký život. Jednou si našla kamarády kuřáky. Holčičce dali cigaretu. Tou první se 

dusila, ale pak jí to začalo chutnat a v kouření pokračovala až do svých čtyřiceti let. Jednoho krásného dne šla 

k doktorovi a ten jí se zklamanou tváří řekl, že má rakovinu na plicích, a že to má z kouření.  

Začaly jí stékat slzy po tvářích. Zpytovala své svědomí a litovala, že se nechala tak rychle ovládnout. Kouřit přestala, 

ale doktoři jí řekli, že už to nejde zachránit, a že nemá moc času.  

Rozhodla se, že když už má umřít kvůli cigaretám, tak si zapálí.  

Při páté cigaretě přestávala dýchat, odešlo jí srdce a umřela.     

            CU2 

 

Kouření, ty jedna slasti, ty jedna spokojenosti, ta jedna zrádná obludo. Snadno s tebou se žije a zle bez tebe. Když se 

tě snažím zbavit, tak je to mučení. Buď si tvým kouřem zničím svůj život, nebo tohle monstrum zavrhnu a zpřetrhám 

pouta!!! Pak budu svobodný. Buď si vyberu slast kouřového monstra, anebo si vyberu nejdřív trápení a pak svobodu 

volného dechu. 

            Slováček 

 

Moje babička kouří a dává mi špatný příklad. Ničí si plíce a ledviny a nejspíš brzo umře. Ví to i děda. 

            CU2  

 

Mám jednoho kamaráda, který kouří. Kouřil docela hodně a chtěl přestat, ale už to nešlo. Snažil se, šlo to těžko. 

Kamarádi se mu v tom snažili pomoct. On byl rád, že ho v tom podporují.  

            KU1  

 

Byla jedna holčička. Jednoho dne šla ven s kamarády. Ti přinesli cigarety a za bukem všichni holčičce říkali, ať to zkusí. 

Ona nejdřív nechtěla, ale nakonec ji přemluvili. Jí se to zalíbilo a tak se scházeli každý den a kouřili. Strašně je to 

bavilo. Postupně na tom začali být závislí a do dneška kouří. Mají žluté zuby a ruce.  

Dnes ta holčička, ze které je dnes žena, zjistila, že má rakovinu.     CU2 

 

 

 



 

V úterý 18. 10. 2016 nás po roce opět navštívili předškoláčci z MŠ Kunice, aby s některými z vás strávili zábavně 

naučné dopoledne s ekologickou tématikou. Připravili jsme pro ně program s názvem “Živočichové na naučné 

stezce“.  

V přípravném dni si vaši spolužáci zpracovali fakta a zajímavosti o živočiších, které lze v přírodním a lesním prostředí 

okolí školy zahlédnout. Nachystali si obrázky, omalovánky, rozpoznávací hru, modelovací hmotu a ve stanovený den 

své vědomosti a poznatky hravou formou malým návštěvníkům předávali. Dopoledne se neslo v příjemné atmosféře 

a velcí i malí si společné chvíle užívali.  

                      

       Patří pes do přírody nebo ho chováme doma?  Pro zajíčka vymodelujeme mrkvičku 

                       

       První písmenko Veverky je „V“ zkus ho napsat.  Kozu v lese nenajdeme!! 

                                              

         Pro čmeláka kytičku...     ...a pro ještěrku třeba pavouka 

 Malí předškoláčci  se dobře bavili a spolu s učitelkami slíbili, že nás opět rádi navštíví. 

        Doležalová Vladimíra 



 

V pátek 11. listopadu jsme se jeli podívat, co umí jiní květináři - floristé, studenti stejných oborů. Byli jsme na výstavě 

soutěžních prací soutěže Soběslavská růže v Soběslavi.  Hlavním tématem bylo obyčejné proutí a úkoly byly 3:  

1. Dárková kytice v proutí  

2. Aranžmá v proutěné nebo proutím zdobené nádobě 

3. Květinová fantazie na téma: "Pocta proutí a kráse květin" 

 

 
Vystavené práce byly nápadité a krásné, ale dojmy si vaši spolužáci přinesli hlavně z cesty. Tady je pár z nich: 
 

 Vystavené výrobky byly moc hezké, ale dokázali jsme objevit i chyby 

 Nejhezčí bylo květinové vejce v proutěném hnízdě. Bylo to celé jednoduché, ale působivé 

 Líbila se mi celá exkurze, ale nejvíc nakupování při rozchodu. Koupil jsem si dobroty a anglický slovník          

 Ve vlaku byla docela legrace. Seděly jsme s paní učitelkou Kohutovou, kreslily jsme a povídaly si někdy i 

docela vtipné věci  

 Největší strach jsem měl, aby mě nezabrala kamera, která ze soutěže točila reportáž pro televizi 

 Měla jsem velký strach při procházení mezi vagony, když jsme hledali volné místo 

 Rychlíkové vagony měly skládací stoly a zásuvky, kde jsme si mohli za jízdy dobít mobil a v tabletu koukat na 
film   

☺ 



 

Vracíme se ve vzpomínkách do listopadu, kdy 3 vaše spolužačky - Aneta Hlavatá, Lucka Kujalová a Anička Valentová 

reprezentovaly naši školu na soutěži „Chodský kvítí“ v Horšovském Týně. Vy už jistě víte, jak to dopadlo, vždyť jste 

jim drželi palce a po návratu krásně gratulovali, ale pro úplnost dodávám, že se naše škola umístila v soutěži družstev 

na 1. místě a v jednotlivcích se umístila Anička na 2. a Lucka na 1. místě. Takže ještě jedna gratulace a tady je pár slov 

od samotných soutěžících. 

 

Asi před měsícem jsme se ráno vydali školním autem na vazačskou soutěž. I když jsme měly trému, tak to dopadlo 

skvěle. Já jsem dělala podzimní věnec na dveře ze slaměné podložky, mechu a vřesových věnečků. Byl moc hezký. 

Podzimní dekorací místnosti, to byl druhý úkol, byla podzimní miska polepená 

bukvicemi, vyplněná šedým oasisem - hmotou na podzimní vazbu, zakrytým mechem. 

Z misky vedly nahoru linie z bílých kroucených vrbových větví. Na mech byly přilepeny 

šišky, kaštany, bukvice, mochyně a žaludy. Z boku misky byly nalepeny choroše.  Ta se 

taky povedla. Třetím tématem byl podzimní stůl pro dva 

páry lidí. Na tom jsme se podílely všechny tři. Stůl byl do 

oranžové barvy. Já jsem zdobila skleničky se svíčkami. 

Vyráběla jsem na ně spirály z vřesu.  Byl to úžasný 

společný zážitek. Nakonec jsme se umístily na 1. místě. 

Paní pořadatelka se po hodnocení zmínila „ Tu už radši 

nevozte, tu vaši Luck, nebo nám vyfoukne všechny 

ceny“. Musím říct, že to byl fakt hezký zážitek a velké 

zážitky máme i ze školního auta. Řídila paní Karlová. 

Spolujezdec byla paní ředitelka. V prostřední řadě seděla 

paní Kohutová s paní Doležalovou a vzadu jsme seděly my 3 holky. Byla zábava jak 

mezi námi holkami, tak mezi učiteli. A po velké zábavě následovala únava, klid a 

odpočinek. I naše Anička radši zavřela oči. Byl to velmi hezký den.  

         Lucka 

 

Mě se asi nejvíc povedl věnec. Byl z juty, na ní nalepené oranžové a zelené 

mochyně, bodláky, buxus, černucha a mašličky z lýka. N a společnou práci - stůl, 

jsem dělala vypichovanou misku z chryzantém, vřesu, bobkovišně, jedle a lýka. 

Tohle pro mě bylo asi nejhorší. Vztekala jsem se u toho jak malé dítě, když 

nedostane najíst. Ale nakonec jsem na sebe byla pyšná, i doma mě pochválili. 

        Aneta 

 



 

Já jsem měla na dekoraci dveří předpřipravenou rohož z klacíků, 

uprostřed s jutovým copánkem. K němu jsem přivazovala vřes, buxus, 

bodláky, černuchu, mochyně, rozchodník a další. Špatně jsem ale 

odhadla čas a nestihla jsem to dokončit. Část copánku zůstala vidět. 

Byla jsem z toho vynervovaná, nakonec to ale vypadalo a dopadlo 

dobře. 

 

Pro výzdobu místnosti jsem zvolila truhlík obalený pytlovinou. 

Uprostřed byl růžový a košatý vřes a okolo něj různé plody, 

např. jablka, kaštany, bukvice, šišky a červené plody skalníku. 

Tahle práce se mi povedla včas, dokonce s časovou rezervou 

a měla jsem z ní dobrý pocit.  

Při práci na stole jsem měla za úkol prostírat, leštit nádobí a 

pomáhala jsem Lucce při tvorbě dekorativních sklínek se 

svíčkami. Při prostírání jsem to ale „pohnojila“. Spletla jsem si 

strany, a protože jsem levák, prostřela jsem pro leváky. Lucka, 

která je taky levák, mi to schválila. Po ohodnocení porotou na mě učitelka významně mrkla, koukla na příbory a mě 

to v tu chvíli došlo. Ztuhla jsem jak solný sloup. Myslela jsem, že jsem to všem zkazila a bylo mi hrozně. To zklamání 

bylo silnější než já, až do vyhlášení výsledků. Ty byly skvělé a mě se ulevilo. Měla jsem radost.    

             Anička 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

To mě baví☺ ! 

Máme doma 2 Irské vlkodavy. Je to velice hrdé, společenské a vlídné zvíře, které je vhodné do rodin. Toto psí 

plemeno je původem z Irska. Jeho účelem kdysi dávno byla ochrana pána před vlky. Byli využíváni také na lov divé 

zvěře. V dnešní době nemají tehdejší uplatnění. Jsou to „gaučácci“, mazlíčci, vážící v dospělosti zhruba 70 - 90 kg a 

měřící v kohoutku cca 90 cm.  

Genetická odchylka umožnila zbarvení černé jako noc i bílé jako sníh, popelavá barva není výjimkou. Tento rodinný 

mazel je velice paličatý, na druhou stranu i velice chápavý.  

            

O tomto plemeni píši proto, že je to velice zajímavý druh psa. Naši se jmenují Hubert Hampry Care Dalben a Lota Šery 

Care Dalben.  

Hubert je roční štěně popelavé barvy, se kterým mám nespočet vzpomínek. Jedna z nich se odehrává na poli se 

zajícem. Vzhledem k jeho chrtím předkům dohonil zajíce pár skoky. Chtěl si s ním hrát, ale zajíc bohužel …  

Naše malá vlkodaví slečna má 8 měsíců a váží 30 kg. S ní naštěstí žádné vycházkové vzpomínky nemám ☺. 

Tito dva psi jsou zakladatelé chovné stanice mojí mámy. Ta by chtěla, aby stanice měla dlouhou budoucnost a hodně 

štěňat.  

        „chovatelka“ (na přání autorky jméno neuvádíme) 

 
Již asi 3 měsíce se věnuji ježdění na koloběžce společně se zápřahem fenky Sibiřského husky jménem Elza. Každá 

jízda je pro mě velkým zážitkem. K tomuhle sportu jsem se náhodně dostala a to 

jen díky paní Procházkové z Kunic.  

Prvně to byla jen její zmínka a věta do povětří, 

teď je to skutečností - ona to navrhla a půjčila mi 

koloběžku. S Elzou jsem šťastná vždy, i když není 

před koloběžkou.  Když vejdu k Elze do garáže, 

kde bydlí, celá se rozzáří a šťastně běsní, těší se, 

až půjdeme ven. Nasadím jí hezký červený 

postroj, zapnu ho a připnu za lano přivázané ke 

koloběžce. Jezdím směrem k intru do Všeším a 

někdy, když je víc času, i dál po cestách a 

polničkách v okolí, přes Velké Popovice až do 

Mirošovic. Je to dálka, ale hodně si užijeme. 

Vždy když se vrátíme zpět do Kunic, tak vidím  

        spokojenou Elzu. Dělá mi to radost a hodně mě to baví.    

          Lucka 



 

Můj koníček je natáčení na You tube. Točím videa - třeba parodický dabing, animace, hry. Natáčím, co se dá. Mám 

sice jen pár videí, ale snažím se jich udělat co nejvíce. To mě teď nejvíc baví :-). 

        Olda 

 

Moje kamarádství s Andulkou a Haničkou  

V sedmi letech jsem začala chodit do Základní a praktické školy „Speciálka“ u nás v Kostelci nad Černými 

lesy. Andulka a Hanička Ulrichovy jsou starší, tak jsem je potkávala pouze na chodbě. Ve třetí třídě jsem 

začala chodit do družiny a začaly jsme se kamarádit. Většina tříd ve Speciálce jsou dvoutřídky, kde je 

v jedné třídě spojeno více ročníků, protože je tam málo dětí. A tak se na druhém stupni stalo, že jsme byly 

s holkama i v jedné třídě. S holkama jsem jezdila na hory, byly jsme od školy i dvakrát v létě v Itálii, jednou 

ve stanech v Riccione a jednou v apartmánu v Bibione.  

S Andulkou a Haničkou se navštěvujeme i doma, někdy jezdíme do 

kina, slavíme svátky a narozeniny. Ze základní školy přešly 

Andulka s Haničkou do praktické školy a já je za rok následovala. 

Před třemi roky odešly holky úplně… do Střední školy řemesel 

v Kunicích, učit se na cukrářky. Já jsem končila až za rok. Byla jsem 

ve třídě se samými kluky a moc mě to tam nebavilo. Holky jezdily 

občas k nám domů na návštěvu 

nebo já k nim a vyprávěly mi o 

nové škole a o intru. 

Nejdřív se mi do Kunic nechtělo, 

ale nakonec jsem se rozhodla, že to taky zkusím. Tak jsem vloni přišla 

do Kunic mezi květináře. Letos v létě na konci prázdnin jsme pozvaly 

naší paní učitelku z bývalé školy, promítly jí fotky z hor, z plesu, 

z aquaparku a povídaly jsme si skoro čtyři hodiny. V září pro mě měly 

paní vychovatelky překvapení – s Andulkou a Haničkou jsem na intru na 

pokoji, takže si můžeme povídat třeba před usnutím. Holky sice 

v letošním školním roce obor dodělají, ale já doufám, že i když odejdou, 

naše kamarádství zůstane.  

Andulko, Haničko, mám vás ráda       

        Verča 

 



 

 

Jednou v létě jsem jela s našima na výlet. Byli jsme na zámku v Dětenicích a viděli rytířský turnaj. Pak jsme 

se zastavili na oběd ve Středověké krčmě v Dětenicích. Vůbec se mi tam nelíbilo. Je tam docela tma, 

protože se tam svítí jenom svíčkama na stolech, na zemi leží sláma a obsluha v dobových kostýmech mluví 

fakt drsně. Klidně se vás zeptá: „Co si dáš k žrádlu?“ „Co budeš chlastat?“ A když se někdo zeptá, kde mají 

toalety, řeknou: „Jdi za smradem…“. Dámské záchody jsou označeny jako „VÝSERNÍK“ a pánské jako 

„MOČKÁRNA“. Ale jídlo mi tam chutnalo.  

Můj děda se chtěl taky do Dětenic podívat a tak když teď v prosinci slavil sedmdesátiny, celá naše početná 

rodina jsme vyrazili malým autobusem do Dětenic. Krčma je velká a vejde se tam opravdu hodně lidí, večer 

a hlavně o víkendu je tam narváno. Měla jsem zase obavu z toho prostředí a hlavně z toho chování, 

popravdě se mi tam vůbec nechtělo, ale nakonec se mi tam líbilo. Nejdřív jsme se navečeřeli a od sedmi 

večer začal středověký program. Jednotlivými místnostmi procházeli a předváděli své umění šermíři, tanečnice 

a další středověká individua, celou dobu hrála dobová muzika, pohladila jsem si živého bílého hada, vlastně hadici;-), 

které říkají Blondýna. K našemu stolu zavítal i dotěrný žebrák, ten se nám vůbec nelíbil!  Než jsme odjeli, viděli jsme i 

ohnivou show.             

       

           Verča Paduchová 

 

 

 

 



 

 

 

 

Podobně jako v loňském roce mám pár slov o ekologickém snažení v naší škole. Vy starší už víte a prvákům to 

prozradím, že chodíte do školy, která je držitelem titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. To je titul propůjčovaný 

Středočeským krajským úřadem na 3 roky a je oceněním environmentálního snažení školy.  

Co tedy vlastně všechno děláme a o co se snažíme? Snažíme se, aby škola zbytečně životní prostředí nezatěžovala a 

aby z vás vychovávala lidi, kteří budou přemýšlet nad dopady svého jednání.   

 Třídíme odpad - ve škole se třídí plasty a papír, v kuchyňském a cukrářském provozu navíc sklo, hliník, tetrapaky. 

 Kompostujeme - odpady ze zahrady a z kuchyně se kompostují a kompostem jsou pak obohacovány záhony. 

 Sbíráme hliník, baterie a elektroodpad 

 Pro úklid se snažíme využívat ekologické čisticí prostředky - sodu a kyselinu citronovou 

 Snažíme se používat úsporné žárovky a zářivky 

 Žáci zobrazují přírodu v soutěži Příroda v obrazech 

 Pořádáme ekologický týden s mnoha aktivitami, exkurzemi a ekologickým dnem 

 Pořádáme environmentálně zaměřené programy pro MŠ 

 Pořádáme ekologický den pro žáky ze ZŠ ……… 

 

Ráda bych připomněla akce a soutěže, ve kterých jsme už mnoho roků přihlášeni. Ta první se týká 

sběru hliníku.  

 

tak se jmenuje akce, kterou pořádají Ekocentra Říčany a 

Votice. Hliník není surovina, která by se v domácnostech běžně třídila, ale když se ho naučíte rozpoznávat, zjistíte, že 

ho do koše vyhazujeme hodně. Přitom jeho výroba spotřebuje moc a moc energie. Jednotlivci se nevyplatí ho třídit a 

odevzdávat, ale když se spojí žáci ve škole a školy v kraji, je z toho ohromná hromada hliníku, který stačí roztavit a 

vyrobit nové výrobky. Škola za to nemá velkou částku, ale i to málo posloužilo v minulosti třeba k nákupu úsporných 

žárovek nebo ekologických čisticích prostředků.  

Pomůžete nám, planetě a rodičům, kteří ušetří místo v popelnici☺? 

Jak na to:  

Z hliníku jsou některé nápojové plechovky, spreje, víčka jogurtů, misky od paštik, buchet ,potravy pro psy a kočky, 

staré tlakové hrnce, staré hrnce, poklice, ešusy, naběračky, tácy, bandasky, příbory (mimo nožů-mají kov ve střence), 

formy na pečení …  

Sbíráme obaly, na kterých je recyklační značka s písmeny Al, Alu, A nebo 41. Nespleťte si hliník s železem. Některé 

plechovky nebo nádobky od sprejů jsou ze železa (značka Fe). Ty, na rozdíl od hliníku, přitahuje magnet.  

Hliníkové folie najdete třeba na jogurtech, paštikách, tvarohu, čokoládě apod. Pozor ale na folie, které jsou sice 

stříbrné, ale jsou z celofánu. Hliník po přehnutí zůstane přeložený, celofán se zase narovná.  

Veškeré odpady odevzdávejte čisté. Skladujeme je až do dubna a představte si tu vůni, pokud v obalech zůstanou 

třeba zbytky sýra nebo paštiky. V obalech od svíček nesmí být kolečko od knotu (je ze železa) a zbytky vosku. 

Plechovky prosím prázdné a sešlápnuté úplně naplocho. Nenoste špinavý alobal a platíčka od léků (ty jsou hlavně 

z plastu). 



 

Pomozte nám a přineste i hliník, který se používá u vás doma. Rodiče vám snad rádi pomůžou a hliník skoro nic 

neváží☺. Hliník odevzdejte třídním učitelům, vychovatelkám nebo uč. Doležalové. 

 

Druhá soutěž se jmenuje   

Recyklohraní je název soutěže škol ve sběru drobných elektrozařízení a baterií. Součástí hry 

jsou úkoly, které vyhlašuje organizátor. Za splněné úkoly a za naplnění sběrných nádob jsou 

připisovány body, za které získáme pro školu ceny z nabídkového katalogu (sportovní potřeby, 

školní pomůcky, výukové programy…) 

Hra nás učí, jak a proč bezpečně likvidovat zmíněný odpad. Víte, že není správné, ale naopak 

velmi nebezpečné, házet baterie a vyřazené elektrospotřebiče do popelnice? Odpad z popelnic 

totiž putuje na skládku. Tam se rozloží a všechny nebezpečné jedovaté látky se dostanou do 

spodní vody a postupně až do našich nápojů.  

Co je to za látky a co způsobují? V mobilech, kulmách, video a DVD přehrávačích, rychlovarných konvicích, MP3, 

televizorech, žehličkách na vlasy, elektronických hračkách… najdete třeba rtuť, olovo, nikl, kadmium, lithium a chrom. 

Ty nám mohou za poruchy a oslabení pozornosti, třes rukou, zhoršení ostrosti zraku a sluchu, nespavost, neplodnost, 

kožní nemoci, závratě a únavu, vypadávání vlasů, deprese, deformace kostí, poškození ledvin, srdce, trávicího traktu, 

močové soustavy, štítné žlázy, rakovinu… 

Co tedy máme dělat? 

Vybité baterie a vyřazené elektrospotřebiče nevyhazujte, ale přineste je a odevzdejte třídnímu učiteli, pí Doležalové 

nebo jakékoli učitelce a vychovatelce. My je uložíme do sběrných nádob, které se nachází ve sborovně a na chodbě ve 

Všešimech. Pro naplněné nádoby přijedou organizátoři akce, odpad odvezou k demontáži do odborných firem. Tam 

budou tyto věci rozebrány, cenné suroviny roztříděny a předány k recyklaci a nebezpečné látky správně uloženy, aby 

neškodily nám ani přírodě.  

Přístroje nemají být demontované a nesmí obsahovat baterie. 

 Víte, že 1 televizor obsahuje 1 kg olova? I velmi nízká dávka olova může u dětí způsobit zpomalení duševního 
vývoje a nepříznivé změny v chování. 

 Víte, že elektronické hračky, mobily a počítače obsahují i zlato stříbro  
 Víte, že 29 vyřazených mobilních telefonů obsahuje 1 gram zlata? Při získávání 1 gramu zlata z přírody vznikne 

2 900 kg odpadu. Mezi lidmi v ČR je 5-8 milionů vysloužilých mobilů. 
 

Doufám, že se nám podaří sběrné nádoby zaplnit, získat body a hlavně pomoci naší hodně poničené planetě. Jinou 

totiž nemáme.  

         Doležalová Vladimíra  

        (koordinátorka EVVO ve SŠŘ Kunice) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Snad všichni milujeme Vánoce. My dospělí se těšíme na jejich atmosféru, na radost dětí, někteří na kapra, salát a na 

to, že je rodina pohromadě.  Děti pak hlavně na dárky, tajemno a překvapení. 

Jsou ale i lidé, kteří Vánoce nemusí. Jsou třeba sami, nebo mají nepěkné vzpomínky na svátky minulé. My květináři 

jsme mezi sebou udělali malou anketu a tady jsou její výsledky. 

 Stromek a cukroví (Radek) 

 Dárky (Saša, Dan) 

 Jsme všichni pohromadě (Verča) 

 Nedočkavost a záře v očích malé sestry při rozbalování dárků (Anička) 

 Je to výjimečný den, kdy by na světě neměly být konflikty, a lidé by se měli mít rádi. To je na nich nejhezčí, 

jinak mám rád dárky a jídlo (Olda) 

 Nejkrásnější na nich je atmosféra a těšení na dárky (Lucka) 

 

 Vánoční zmatky a stres. Měsíc zmatků na 1 hezký večer je nepoměr (Anička) 

 Nemám je rád z osobních důvodů (Olda) 

 Na Vánocích mi nevadí nic (Lucka, Radek, Verča, Dan Saša) 

 Vánoce nemám ráda, rodinné důvody (Aneta) 

 Malířský stojan, plátno a barvy (Lucka) 

 Replika zbraně Thompson s kulatým zásobníkem - mám rád military (Olda) 

 Fotbalový míč (Radek) 

 Hrací konzole Nintendo 64 (Saša) 

 Sestra se narodila 7. 12. a před Vánoci přišla s maminkou domů (Anička) 

 Kolo, bílo zelené (Aneta) 

 RC model sportovního BMW (Dan) 

 Já mám strach z kostí v kaprovi, proto mám kuřecí řízek. Musí být hodně tenoučký a s citronem. Předtím 

pěkně polívčička s houstičkou. Mňam.(Olda) 

 My máme každý něco jiného - řízek, kapr, pangas, já jen salát (Anička)  

 My máme tradiční večeři (Radek) 

 Neděláme polévku, máme kuřecí řízky v cornflakes, bramborový salát a cukroví (Lucka) 

 Kuřecí polévka a kuřecí řízek se salátem (Saša) 

 Máme klasickou večeři- kapr, řízek, salát, bez polévky (Aneta, Verča, Dan) 



 

 Celá rodina vaří hovězí vývar s játrovými knedlíčky. Ségra tam hází různé těstoviny. Posledně tam byly kytičky 

i písmenka. Mamka válí knedlíčky, táta ochutnává a já míchám a zvedám sestru, aby dosáhla do hrnce 

(Anička) 

 Proslov před večeří. Zhodnocení celého roku, co se povedlo, nepovedlo. Každý se vyjádří. To je náš hezký 

společný zvyk (Lucka) 

 S malou sestrou hlídáme u okna, kdy přijde Ježíšek. Vždycky nám frnkne druhou stranou ☺(Dan) 

 

Ke zvykům ještě určitě patří  

 rybí šupiny pod talířem     to aby se nás držely peníze 

 během večeře se nesmí vstát od stolu   to aby nikdo během roku z rodiny   

       neodešel 

 během štědrého večera a noci nesmí viset prádlo  to aby se nikdo v rodině neoběsil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


