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ROZHOVOR 
Daniela Trůmová vytváří věci z korálků. 

Navštívila třídu 4.B a pomáhala dětem 

s tvořením vánočních ozdob na školní jarmark. 

Ráda navštěvuje naší školu, protože jí baví 

práce s dětmi a líbí se jí naše škola. 

Co vás přivedlo k dělání těchto výrobků? 

Korálky se mi zalíbily a bavily mě. 

Jaký typ výrobků děláte nejraději? Šperky, 

postavičky, nějaké tvary či 

hvězdičky? 

Nejraději dělám andílky a hvězdičky. 

Kde hledáte pro výrobek 

inspiraci? 

V okolí nebo v knížkách. 

Co děláte s výrobky po vyrobení? 

Vyrábím na přání pro děti a pro 

seniory. 

Rozhovor s paní Trůmovou dělal Marek Pilský 

 

 

VTI 
 

 

 

S DANIELOU TRŮMOVOU 

PY 
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 „Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek maminku. „Nic si nevymýšlej, 

budeš mít kapra, jako my všichni.“ 

Patrik Svoboda 

Čtvrtá třída píše písemnou práci z přírodopisu. Mají za úkol uvést, kteří živočichové 
jsou hmyzožravci. 
Pepík je neklidný, stále se vrtí. Pan učitel mu říká: 
„Doufám, že tě neuvidím opisovat“ 
Pepíček odpověděl: „Já taky, pane učiteli!“ 

Marek Pilský 

Vejde paní učitelka do třídy a povídá: „stoupnou si ti, kteří si myslí, že jsou blbí“. 

Pepíček si stoupne a paní učitelka se ho zeptá: „Proč sis Pepíčku stoupl?“ Pepíček 

povídá: „Abyste nestála sama, paní učitelko.“ 

Sofie Krajňáková 

Každý, kdo napíše na dablickyzpravodaj@seznam.cz vtip a my ho v časopisu 

uveřejníme, získává jednorázovou přednostní kartičku do jídelny, která opravňuje 

majitele jít přímo k výdejnímu okénku pro oběd a nečekat frontu. 

 

VÁNOČNÍ 
Paní učitelky Vladimíry Nepomucké se ptal Marek 

Pilský. 

Jaký byl Váš nejoblíbenější dárek k vánocům? 

Můj nejoblíbenější dárek bylo kolo. 

Jaké zvyky jste měli a používáte je stále? 

Rozkrajování jablíčka, šupinku pod talíř a 

rozlousknutí oříšku a používáme je stále. 

Zpívali jste si koledy? Jestli ano, tak jaké? 

Ano, zpívali jsme si Narodil se Kristus Pán 

s vlastním hudebním doprovodem. 

Jak jste prožívala vánoce jako malá?  

Napjatá, netrpělivá a zpytoval jsem svědomí. 

 

Také jsme se zeptali pana učitele Jiřího Zemana. 

S kým nejraději trávíte vánoční čas? 

Nejraději trávím vánoční čas se svou rodinou. 

ROZHOVORY S UČITELI 

mailto:dablickyzpravodaj@seznam.cz
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Co jste jedli k vánoční večeři, když jste byl malý? 

Měli jsme kapra a bramborový salát. 

Pamatujete se na váš nejhezčí dárek z dětství? 

Nejlepší bylo, když jsme se sourozenci dostali první počítač. 

 

HERNÍ 
 

Já jsem Marek a vítám vás u dalšího 

čísla tohoto časopisu a herních faktů. 

Dnes to bude o CS:GO 

(CounterStrike-GlobalOffensive) tak jdeme na to! 

Fakta jsem získal od „Zeddy CSGO kanál víte že.1“ 

1. fakt Když rozbijete květináč s kytkou, tak 

je šance, že květina změní barvu? Divné 

co? 

2. fakt Na mapě Overpass se nachází 

bankomat, do kterého, když párkrát 

vystřelíte, vyletí několik bankovek. 

3. fakt Na mapě Dust2 se nachází obrázek, 

který má připomínat zápas, kde si hráči z 

týmu Fnatic koupili 4x AWP sniperku. 

4. fakt Jeden z teroristů má v náprsní 

kapse cigarety značky Malboro. 

5. fakt Na mapě Bank se nachází masky ze hry PayDay2.  

6. fakt Na pozadí mapy Overpass se nachází pražské 

Hradčany. 

7. fakt Na mapě Overpass poblíž teroristického spawnu 

hraje písnička ze hry Portal2. 

8. fakt Mapa Cache je inspirovaná prostředím Černobylu. 

9. fakt Na mapě Cobblestone se nachází obrázek, který je 

umístěn na skinu AWP DragonLore. 

10. fakt Hlas muže, který hlásí zprávy na mapě Office, patří Gabenovi Newellovi 

(zakladatel Steamu). 

Já se s vámi loučím a zdarec, ať nenarazíte při kompetu na Silvera či Rusa. :) 

FAKTA 
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ZNÁTE 
Se svými učiteli trávíte celé dny spoustu času. Vyzkoušejte se, zda byste je poznali i 

podle malého výřezu jejich obličeje. Vyluštění najdete na poslední straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBŘE SVÉ UČITELE? 
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NEJVTIPNĚJŠÍ 
Koňská hlava- 

Koňská hlava je nejspíše určená jako halloweenská maska. 

Asi nejvíce jí proslavil youtuber Gogo, měl jí ve svém videu.  

 

Nic- 

Toto balení obsahuje 100% nic. Je to nejlepší 

dárek pro toho koho nesnášíte :-) 

 

Zákaz- 

Tento dárek je asi určený hlavně pro rodiče, kteří chtějí 

svým dětem zakázat různé věci. Například telefon jen 

zastrčí pod natahovací pásku, položí na stůl a dítě asi 

pochopí…. XD 

Brčkové brýle- 

Tyto nedioptrické brýle vám umožní pít tak, aby vám 

voda prošla nad i pod vašima očima a taky kolem uší a až 

pak do pusy. 

 

Lucka a Klárka 

 

 HVĚZDA  

                          Co potřebujeme 

1.běžné papírové sáčky na svačinu (vyjdou na cca 30 

Kč/balení 50 ks – vystačí na 7 hvězd) 

2.lepidlo v tyčince 

3.ostré nůžky 

Jak na to: 
1. Na podložku si položte papírový sáček, stranou s lepeným spojem nahoru. Lepidlo naneste 

podle vyznačené červené čáry – po dolním okraji a uprostřed po celé délce spoje. 

 

VÁNOČNÍ DÁRKY 

ZE SÁČKŮ 
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2. Navrch položte další sáček, přimáčkněte, uhlaďte a postup s lepením zopakujte. Celkem 

použijte 7 sáčků. 

 

 

3. Hotový balíček sestřihněte přibližně od poloviny do 

špičky. Poté hvězdu opatrně rozevřete.  

 

 

 

4. Pozor, papír je tenký, slepit k sobě se vám mohou i dlouhé špičky v rámci jednoho sáčku – 

ty jemně oddělte od sebe. Slepené mají být jen špičky dvou sousedících sáčků. 

 

 

 

 

 

 

5. Opatrně hvězdu rozevřete. Porovnejte ji a oba konce přilepte k sobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI 
Slovo Vánoce pochází z německého slova Weihnachten, což znamená „svaté 

noci“. Písemný doklad o tom, jak slovo vzniklo, pochází z roku 1170. Slovo weih 

pochází z germánského wíha – „svatý“. 

O VÁNOCÍCH 

http://www.jaksiudelat.cz/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0022-2.jpg
http://www.jaksiudelat.cz/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0036-e1449566998644.jpg
http://www.jaksiudelat.cz/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0034-e1449566963455.jpg
http://www.jaksiudelat.cz/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0042-e1449567010543.jpg
http://www.jaksiudelat.cz/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0043-e1449567494463.jpg
http://www.jaksiudelat.cz/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0049-e1449567563574.jpg
http://www.jaksiudelat.cz/wp-content/uploads/2015/12/DSC_0044-e1449567529521.jpg
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Některé tradice spojené s Vánocemi pocházejí již z předkřesťanských dob, kdy 

byl oslavován zimní slunovrat. Někdy se uvádí, že Vánoce v Římské říši 

nahradily saturnálie, které se slavily 17. prosince nebo 17. - 23. prosince. 

Římané si také na saturnálie rozdávali dárky.  

Vánoční stromek. Tradice zdobení stromku pochází z německých 

měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o 

ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice 

z roku 1570. V českých zemích poprvé vánoční stromek připravil 

pro své přátele v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K. 

Liebich na svém libeňském zámečku. Zdobení stromů bylo 

zřejmě inspirováno dávným zvykem obětovat stromům -

germánské kmeny o zimním  slunovratu uctívaly boha 

Wotana a Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali 

boha Slunce. 

Dárky. S nošením dárků je to složité, promítají se do něj pradávné zvyky. V 

některých německých zemích je nosí jako u nás Ježíšek – 

Kristkind, ale na severu Německa už rozdává dárky 

Weihnachtsmann, divoký muž který má  rezaté vlasy i fousy a 

cestuje na divokém větru, v Anglii „Otec Vánoce“, ale například 

v Dánsku skřítkové - nisserové, ve Švédsku po večeři přichází 

nadělovat dárky dědeček Jultomten (Vánoční muž) za pomoci 

skřítků Julnissarů, ale taky vánoční kozel.  

Jesličky. V Čechách se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v 

Praze.  
ZDROJ: http://internetweek.cz/zajimavosti/10-zajimavosti-o-vanocich 

 

VÍTE,  
 

 Až do roku 1836 byly vánoce v Americe nelegální. 

 Rekord v nejvyšším vánočním stromku drží město Washington, který v 

roce 1950 postavilo vánoční strom měřící 68 metrů. 

 Vánoce jsou nejúspěšnější komerční svátek na světě. 

 Líbání pod jmelím na vánoce je myšlenka pocházející od norské bohyně 

lásky Friggy. 

 Na vánoce se původně stromeček zavěšoval vzhůru nohama. 

 Vánoční pochoutka v Grónsku je Alka naložená po dobu půl roku v 

tulení kůži, kde hnije. 

 V předvánočních nákupech je každou vteřinu prodáno 28 sad stavebnice 

LEGO. 

ŽE… 

http://internetweek.cz/zajimavosti/10-zajimavosti-o-vanocich
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 Týden před vánoci je, podle dat Facebooku, nejpopulárnější týden pro 

rozchody. 

 Každý rok je díky vánočním stromkům v USA zažehnuto na 200 požárů. 

 Před krůtou bylo tradiční vánoční jídlo v Anglii prasečí hlava s hořčicí. 

 Každé vánoce dostane Santa Klaus na 

milion dopisů, můžete mu taky poslat 

dopis. Adresa je  

HOH,  

OHO,  

Severní pól,  

Kanada. 

 Vánoční stromky v Německu byly 

původně z barveného husího peří. 

 Tradiční vánoce symbolizují tři barvy: zelená, které se zastupuje 

stromečkem. Červená symbolizující Kristovu krev je v podobě 

červených jablek, nebo ozdob na stromečku. zlatá, která zastupuje 

hvězdy je zastoupena jmelím. 

 Vánoční koledy se datují do doby 13. století, kdy je představil sv. 

František z Assisi. 

 V Řecku se vánoce slaví 7. ledna. 

 V Japonsku je typickým jídlem podávaným 

na vánoce kuřata z KFC.  

 V Řecku, Itálii, Španělsku a Německu mají 

pracovníci pracující v tento svátek nárok 

na mzdu ve výši měsíčního přijmu. 

 První datované vánoční oslavy sahají do roku 

521 v oblasti Británie. 

 Na Novém Zélandu jsou na vánoční svátky zakázané televizní reklamy. 

 Tradiční vánoční pokrm smažený kapr je relativně nový recept, který 

vlastně pochází z kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové z 19. století. 

 Anglická zkratka pro vánoce Xmas má svůj smysl, X je řecká zkratka 

pro Krista. 

 Bibličtí badatelé tvrdí, že Ježíš se nenarodil v dřevěné stáji, ale 

pravděpodobně v jeskyni. 

Zdroj: http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-vanocich 

VYLUŠTĚNÍ  
 

Vyluštění ze strany 4: Bessko 9, Černohorský 5, Ficek 8, Horáčková 4, Nosková 7, Novotný 1, Pařík 3, Sedlářová 

6, Zeman 10, Zrzavá 2 

ZE STR. 4 

http://chi.cz/magie/magie-barev
http://chi.cz/zajimave/zajimavosti-o-vanocich
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KOMIKS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÁTELSTVÍ NA ŽIVOT A NA SMRT 

Jednoho krásného dne se jednorožec Lili 

vydala se svým přítelem Maxem do školy a 

najednou se Lili ptá Maxe 

Lili byla překvapená, a proto na Maxe 

skočila a začala ho bít. Max absolutně 

nevěděl co se děje, tak začal Lili mlátit 

taky. 

Víš, už tě dlouho 

nemiluju, promiň. 

Maxi, 

miluješ 

mě? 

Když Max strčil, Lili zakopla o kámen a 

spadla do popelnice. Lili si však nevšimla, 

že je v popelnici černá díra, tak začala 

volat o pomoc. 

Ááááá, pomoc, kde to jsem. Haló, je tu 

někdo? 

Ale ne, já jsem v černé díře. Pomozte 

mi někdo, haloooo, je tu vůbec 

někdo? Áááá, co to je? Fuj, to je 

hovínko. 
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Komix vyrobily: Erika Šilhová, Lucka Babničová, Lucka Procházková, Adéla Dunděrová 

Ahoj, kdo jsi? A co 

tu já dělám a proč 

jsem tak tlustá? 

Hele, já jsem 

panda a jmenuju 

se Ludvík. Jsi 

tlustá, protože 

naše gravitace 

ztlušťuje. 

Je to tu 

fakt super, 

ukážeš mi 

to tu? 

Ano, ukážu. 

Jsem rád, že se 
ti to líbí. 

Odkud jsi ty, 

vlastně? 

Ze země 

jednorožců. 

No, já bydlím 

v tomhle slámovém 

domečku. 
Hele, a kde vlastně 

bydlíš? 


