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Co tu dělá JEŽEK !!? 
 

Jednoduše… 

Naše škola se zúčastnila projektu „Kamarád Ježek“ který pořádá organizace Lesy Hl. m. 

Prahy. 

 

Do škol se dostávají pozdní ježčí 

mláďata, která před zimou do své péče 

přijímá Záchranná stanice hl. m. Prahy 

pro volně žijící živočichy. Jsou to ježci, 

kteří se v přírodě na podzim nestihli 

dostatečně vykrmit a dosáhnout 

hmotnosti nezbytné k tomu, aby zimní 

měsíce mohli přečkat v zimním spánku. V 

záchranné stanici proto zůstávají až do 

jara. Děti se pod odborným dohledem ošetřovatelů záchranné stanice učí zodpovědnosti 

za svěřené zvířátko a starají se o něj tak, aby mělo na jaře dostatek sil a mohlo se vrátit 

zpátky do pražské přírody. 

Projekt Kamarád ježek umožňuje dětem z pražských škol vyzkoušet si práci zvířecího 

ošetřovatele a po celou zimu společně pečovat o malého ježečka, který by mrazivé 

měsíce ve volné přírodě nepřežil. 
 

A jak to proběhlo ?? 

No nejdřív nám dvě zkušené paní ze společnosti Lesy Hl. m. Prahy řekly něco o ježkovi. 

Všechny potřebné věci měly sebou (rukavice, klec, žrádlo, atd…). Potom nám sdělily, jak 

ho vážit, krmit, měnit klec, 

atd…. A taky co nesmíme!!! 

Jako třeba,  že nebrat bez 

rukavic a nedávat prsty před 

nos nebo vás kousne…..!!! 

 

Teď má výběh mezi půdou a 

atelierem v naší škole. 

 !!! POZOR MUSÍTE SE 

DOVOLIT, JESTLI SE 

MŮŽETE JÍT PODÍVAT NA 

JEŽKA, JINAK BYSTE MĚLI 

PRŮŠVIH!!!  

 

 

Kuba Michálek, 7. A 

 



Jak se slaví Vánoce v Itálii? 

Italské Vánoce se nesou v poněkud nevánočním duchu. Žádné zbytečné stresy 

s předvánoční přípravou, úklidem nebo pečením. Vánoce jsou pro Italy svátky, 

kdy mají možnost sejít se s rodinou a pobavit s přáteli. Vánoční shon a přehnaná 

výzdoba se tu nenosí. 

Čtyřiadvacátého ještě do práce 
V Itálii je čtyřiadvacátý prosinec pracovním dnem. Večer nebývá nijak honosný, 

je věnován posezení s rodinou nebo přáteli. Řada lidí drží v předvečer půlnoční 

mše půst, proto ani večeře nebývá nijak bohatá. V některých rodinách se 

rozbalují  dárečky 24. 12., ale mnohem typičtější je vyčkávat až na první svátek 

vánoční – na Boží hod. Oficiálně jsou Vánoce zahájeny slavným papežovým 

požehnáním Urbi et Orbi 25. prosince. 

Půlnoční mše 
Pokud je na italských Vánocích něco zcela jedinečného, tak  jsou to jistě půlnoční 

mše. Nejslavnější je mše, která se koná ve Vatikánu v chrámu sv. Petra. 

Cukroví a stromeček? Není nutností 
Italové často ani nepečou vánoční cukroví a dokážou se obejít i bez vánočního 

stromečku. Tento zvyk je v Itálii relativně nový, ozdobený stromeček se tu začal 

objevovat až po první světové válce  

Bez jesliček nejsou Vánoce 
Téměř nutností v Itálii je však betlém. Staré prameny říkají, že první betlém byl 

v Itálii postaven už ve 13. století. Objevovaly se betlémy tesané do kamene, 

betlémy vyrobené z papíru nebo hlíny. Do současnosti se řada lidí s oblibou 

zabývá právě výrobou betlémů. Městem betlémů v Itálii je Neapol. Betlémy se 

vystavují již od 8. 12. Jsou podobné těm našim. Jedinou výjimkou je to, že 

Ježíšek přibude mezi ostatní figurky až 24. prosince. 

Slavnostní tabule 
Pokrmy konzumované o Vánocích se liší kraj 

od kraje. Zcela jisté však je, že kapra 

s bramborovým salátem tu asi nenajdeme. 

Oblíbeným pokrmem je jehně, krocan nebo 

kuře, z ryb Italové preferují úhoře. Na rožni 

se pečou artyčoky. Typickým sladkým 



pokrmem je panettone. Vypadá a chutná podobně jako česká vánočka. Další 

klasickou vánoční sladkostí je turecký med, kaštanové pyré se šlehačkou 

a samozřejmě různé druhy sušeného ovoce, především datle a fíky. 

Befana přilétá 6. ledna 
V noci z 5. na 6. ledna se na většině 

italských náměstí rozzáří ohně, 

uprostřed kterých je umístěna dřevěná 

Befana. Pro Italy je to velké povyražení 

a možnost, jak se pobavit a strávit čas 

ve společnosti ostatních. 6. ledna vyráží 

lidé do ulic, děti tu koledují a dostávají 

od dospělých drobné dárečky a sladkosti. 

Befana je stará, ale hodná čarodějnice, 

která přilétá k dětem na koštěti komínem a přináší jim dárky. Hodné a poslušné 

děti dostávají v punčoše sladkosti, ty zlobivé a neposlušné zase uhlí. Není třeba 

se jí bát. Dokáže chápat všechny špatné lidské vlastnosti a dívat se na svět 

vlídnou tváří. Pověst vypráví, že se původně jednalo o velice ošklivou, ale 

přitom vlídnou a dobrotivou ženu, která se dozvěděla o narození Ježíška. Nabrala 

dárky a šla ho hledat. Bohužel ho nenašla, a tak se o to snaží dodnes.  
 

 
 

Barbora Majerová, 5. A 

http://www.svet-bydleni.cz/med.dic
http://www.svet-bydleni.cz/uhli.dic


Dánsko 

 
 

Dánsko je země na severu Evropy. Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří 

státní celek Dánské království. 

Hlavní město je Kodaň. Je velké 43 094 km2 (z toho 1,6% vodní plochy). Žije zde 

asi 5,7 mil obyvatel a mluví se zde dánštinou. Od 1. ledna 2007 je Dánsko 

rozděleno do pěti regionů: 

Nordjylland (Aalborg) 

Midtjylland (Viborg) 

Syddanmark (Vejle) 

Hovedstaden (Hillerød) 

Sjælland (Sorø) 

 

Nejvyššími body Dánska 

jsou Møllehøj a Yding 

Skovhøj, oba 171 m n. m.            

 

Pěstují se zde obilniny pšenice, brambory a cukrová řepa. 

V hlavním městě Kodani je známý přístav a LegoLand. 

 

A to je vše a do Dánska se určitě jeďte podívat! 
 

  

Barbora Majerová, 5. A 



 

ITÁLIE 
 

Itálie je stát na jihu Evropy. Hlavní město je 

Řím. V Římě se nachází městský stát Vatikán, kde 

sídlí papež a momentálně je to František z 

Argentiny.  

Itálie na mapě vypadá jako vysoká kozačka. Leží 

na Apeninském poloostrově. Má dva ostrovy: 

Sardinii a Sicílii.  

Pod Itálii se nachází malý ostrovní stát Malta.  

Na severu země se nachází pohoří Alpy. Itálie je 

jedna ze dvou států, kde se nachází nejvyšší hora 

Evropy Mont Blanc vysoká 4809 m n. m. V Itálii 

nalezneme i další menší stát San Marino. 

Itálie je proslulá pizzou, zmrzlinou a těstovinami, 

zejména špagetami.  

Sousedí se státy: Francie, Švýcarsko, Rakousko a Slovinsko. Z východu Itálii 

omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a 

Ligurské moře. Žije zde asi 60 mil obyvatel.  

Rozloha: 301 338 km2. Itálie se člení na 20 krajů a 109 okresů. 

Další velká města: Benátky, Neapol, Bari, Miláno, Janov, Turín, Cagliari, Palermo, 

Florencie, ..... 

Do Itálie se určitě jeďte 

podívat!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Barbora Majerová, 5. A 

 

 



Drážďany 
 

Drážďany se nacházejí v Německu nedaleko České republiky. 

Žije tam přibližně 750 000 obyvatel. 

Můžete tam dojet autem nebo autobusem. 

V prosinci tam jsou vánoční trhy, začínají 29. listopadu a jsou to nejstarší 

vánoční trhy v celém Německu. Letos budou už po 583.! 

Je tam ruské kolo, hodně 

dobrého jídla a vánoční 

štola, je to 

podobné vánočce, jsou v ní 

roziky a mandle. 
 

 

 A to je vše Ahoj! 
 

 

 

 

 

Varja Chusovitina, 5. A 



 

THAJSKO 
 

Thajské království, zkráceně Thajsko, je 

stát v jihovýchodní Asii. Jeho sousedy jsou 

Myanmar, Laos, Kambodža a Malajsie.           

Hlavním městem je Bangkok, thajsky 

nazývaný Krung Thep (             ). 

 

Co myslíte, že se v Thajsku jí? Jsou to 

většinou nudle, rýže a kari. Používá se zde 

hodně koření a jsou zde často pikantní jídla. 

 

Thajsko je velké 513 115 km² (49. na světě), 

z toho 0,4 % vodní plochy. 

Žije zde asi 68,5 mil obyvatel. 

Nejvyšší bod je Doi Inthanon (2 576 m n. m.) 

 

Thajsko je jinak krásná země. 

Mluví se zde thajsky, samozřejmě. 

 

Na Vánoce roku 2004 po zemětřesení v Indickém oceánu bylo západní pobřeží 

Thajska podobně jako okolní státy zasaženo ničivou vlnou tsunami. 

Nejpostiženějším místem se stalo letovisko Phuket, které je již ale obnoveno. 

 

A to je vše, do Thajska se určitě jeďte (leťte) podívat!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Majerová, 5. A 



Plejtvák obrovský 
    

Plejtvák obrovský neboli modrá velryba je největší zvíře na planetě. Může denně 

sníst až šest tun krilu (malých korýšů krunýřovců z čeledi euphausiidae ), z nichž 

se skoro výlučně skládá jeho potrava. Razí si cestu hejnem kořisti a jeho hrdlo se 

nadme do 4x větší šířky než je šíře normální. Zavře pak tlamu, vypudí vodu a 

spolkne tisíce živočichů zachycených na kosticích.  

Krmí se hlavně v létě v polárních vodách bohatých na potravu nebo poblíž nich. Na 

zimu patrně migruje do teplých nižších zeměpisných šířek, kde též samice porodí 

potomky. 

Mládě je dlouhé 7 m, váží 2,5 tuny a je kojeno 6-8 měsíců. Plejtváci obrovští žijí 

obvykle osamoceně nebo ve dvojicích matka s mládětem, i když se při lovu 

potravy mohou shloučit do rozvolněných skupin.  

Ozývají se mručením, broukáním a sténáním s hlasitostí větší než 180 decibelů, 

takže to jsou nejhlasitější zvuky, které živočichové vydávají.  

 
Marie Klemperová, 5. A 



Králíček zlatohlavý 
 

Regulus satrapa, nejmenší severoamerický druh čeledi pěnicovitých (je to pták), 

dlouhý 8-11 cm. Dokáže překonat drsnou severoamerickou zimu v borových lesích 

Nové Anglie. Hnízdí ve smrkovích lesích, staví úpravná kulovitá hnízda z mechu a 

peříček, zavěšená pod větvemi. Samice kladou 8-10 malých bělavých vajec.      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Klemperová, 5. A 

 

 

 



Zmije obecná 
 

Zmije obecná je jediný jedovatý had v severozápadní Evropě a mezi zmijovitými 

má největší rozšíření. Žije v mnoha různých prostředích včetně skalnatých svahů 

ve výši 3 000 m n. m. v evropských Alpách a otevřené tundry severně od 

severního polárního kruhu.  

Je barevně variabilní, šedá, hnědá, rezavá až zcela černá; většina zmijí má 

charakteristický klikatý pruh na hřbetě. Někteří jedinci dosahují délky až 90 cm.  

Zmije obecná se živí hlavně malými hlodavci a ještěrkami, jež loví taktikou 

překvapivého útoku nebo aktivního pronásledování.  

Mnoho času též tráví sluněním. Na severu, kde jsou chladnější zimy, např. ve 

Skandinávii, zmije obecné hibernují každý rok v nehybném stavu až osm měsíců. 

Na jaře vylézají z úkrytů a ihned se začnou rozmnožovat. Samci navzájem 

zdlouhavě bojují o příležitost k páření. Samice kladou jen jedenkrát za dva, až 

tři roky snůšky až dvaceti mláďat, jejichž otci může být i několik samců.  

Zmije obecné jsou mírně jedovaté. U lidí uštknutí způsobuje jen zřídkakdy smrt, 

obvykle vede jen k bolestivým otokům.   

 

                 

Marie Klemperová, 5. A 

 

 

 

 



Pavoukovci 
 

Pavouci rozhodně nepatří mezi hmyz. Hmyz poznáte tak že má 6 nohou, ale o tom 

si budeme povídat později. Pavouci mají 8 nohou, a proto patří mezi pavoukovce. 

Mezi pavoukovce patří i: vši, klíšťata, roztoči a štíři. 

Pavoukovci mají 8 nohou, ale roztoči, to nevím. Pavouci mají  také 8 očí, a na 

rozdíl od hmyzu nemají tykadla. 

Pavoukovci jsou masožravci, ale je tu jedna výjimka, a to jsou roztoči, o kterých 

nic nevíme. 

Pavouci neumějí kousat, a proto otráví to zvíře jedem, ono se potom změní v 

tekutinu a pavouk jí vypije. Je to trochu nechutné, ale fascinující.  

Tělo pavoukovců se skládá ze dvou oddílů. Hlava a hruď splynuly v hlavohruď 

(latinsky cephalothorax), spojenou se zadečkem u některých typů tenkou 

stopkou. Hlavohruď nese šest párů končetin. První pár, zvaný chelicery, je 

klíšťkovitý nebo s ostrým zubem a slouží zejména pro potravní účely. Druhý pár, 

pedipalpy, se podobá nožkám nebo je dlouhý a na konci má klepeta. Ostatní čtyři 

páry jsou většinou kráčivé nohy, ale u některých druhů je první pár dlouhý a má 

hlavně smyslovou funkci. 

Zadeček může být rozdělen na menší segmenty nebo protažen v dlouhé ocasní 

vlákno. Jsou v něm uloženy dýchací a další orgány. Výměna plynu se děje 

trachejemi nebo v plicních vacích. Zadeček pavouků také obsahuje snovací žlázy. 

 

 
 

Varja Chusovitina a Marie Klemperová, 5. A 



 

 Má čepičku, a jednu nožičku, neběhá, však spěchá, má jenom chviličku. Co to je? 
 

Houby                              
 

Zajímavosti: 

Houby představují velkou skupinu živých organizmů dříve řízenou k rostlinám, ale 

nyní vyčleněnou jako samostatnou říši. K roku 2017 je známo kolem 120 000 tisíc 

druhů hub, ale předpokládá se existence 3,8 milionů druhů. 
 

 
 

Varja Chusovitina a Marie Klemperová, 5. A 

  



Jan Ámos Komenský 
 

Jan Ámos Komenský byl učitelem národů. Narodil se v Uherském Brodě. A umřel 

v Nizozemí. Když byl ještě dítě, umřeli mu oba rodiče a musel bydlet s tetou a 

strýcem. Třikrát se oženil a měl jedno dítě, které pak musel opustit. 

Vyhnali ho z jeho rodné země a obcestoval skoro celou Evropu. Byl poslední 

biskup jednoty bratrské. 

Jan Ámos Komenský také psal učebnice a ty byly přeloženy do různých jazyků 

světa. 

 

5 hlavních zásad Jana Ámose Komenského: 

1.  Děti se měly učit v mateřském jazyce. 

2.  Učit se mělo pomocí modelů a obrázků. 

3. Učit se mělo názorně. 

4. Do školy chodili chlapci i 

dívky. 

5. Děti se neměly trestat 

bitím. 

 

A to je vše. Ahoj ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varja Chusovitina, 5. A 

 

 

 



Marie Terezie 
                                        

Marie Terezie 

Valpurga Amálie 

Kristýna byla 

rakouská 

panovnice a 

česká královna. 

Měla 16 dětí, ale 

dospělosti se 

dožilo jenom 10. 

Začala budovat 

stálé vojsko, 

nařídila, aby 

daně platila i 

vrchnost. 

Snížila robotu na 3 dny v týdnu, zakázala mučení, a trestání bitím. Zavedla 

povinnou školní docházku. Učily se tam děti od 6 do 12 let. Učily se číst, psát a 

počítat. Nazvala se matkou všech lidí. Nakonec nebyla tak špatná, ne? 

 

 
 

Marie Klemperová, 5. A 

 

 

 



Prokop Diviš 
 

Narodil se 26. března 1698 v 

Helvíkovicích u Žamberka v tehdejším 

českém království s vlajkou na 

obrázku.  

Původně se jmenoval Václav Prokop 

Diviš s vlastním jménem Václav 

Divíšek.  

Byl náš velmi slavný vynálezce, 

vynalezl třeba hromosvod. Začal dělat 

pokusy s elektřinou. Zjistil, že působí blesk na elektřinu a Marie Terezie mu dala 

zlatou medaili za pokusy. Velký vynález hromosvod vynalezl v Petrohradě. A v 

Rakousku se začalo léčit elektřinou. Od té doby byl uznávaný za velkého 

vynálezce. 

 
 

Kristýna Svobodová, 5. A 



 

DOBRODRUŽSTVÍ ANIČKY MARYŠKOVÉ 
 

 

„Ahoj, Ani,“ řekla Karolína, když Anička přišla do školy. „Ahoj, Kájo,“ řekla 

Anička. „Dneska máme tu exkurzi do světa techniky a vědy v Kobylisích.“ „Aha, na 

to jsem zapomněla,“ řekla Anička. „A jéje, nemám nic s sebou.“ „Mám 

nápad,“ řekla Karolína. „Ty si pro ty věci teď doběhneš domů.“ „Ale já to mám 

domů půl hodiny,“ řekla Anička. „Tak řekneš, že hodinu nejel autobus,“ poradila 

Kája.  

Ale v tu chvíli přišel do třídy pan učitel. Kája 

ještě stačila Aničce pošeptat, ať se vydá 

domů o přestávce, a že pošle SMS 

z maminčina mobilu. Teď už ale Anička 

bohužel přestala odporovat a řekla OK. A o 

přestávce se Anička vydala domů, a ještě než 

zazvonilo poprvé,  Anička tu SMS poslala z 

maminčina mobilu. Když to došlo panu učiteli 

a Aničku neviděl, řekl Káje, že až ji uvidí, ať 

jí to řekne. 

Kája na to jen OK. Anička se 

vrátila uprostřed druhé hodiny. Paní učitelka 

se ptala, kde byla. Anička řekla, že u lékaře. 

Kája si oddychla. A nakonec si s Aničkou 

plácla.  

Po exkurzi a po škole šly obě dvě na jejich 

oblíbený plácek. A tam Anička jen řekla Káje: 

„Nenávidím tě a už tě nechci nikdy vidět.“ A Kája viděla utíkat Aničku co nejdál 

od ní. Bylo to smutné  vidět, jak ztratí kamarádku  jen kvůli hloupé exkurzi. A pak 

si konečně Kája uvědomila, co udělala. Kvůli ní byla Anička za školou. Teď se Kája 

plácala po čele, ale to už nemohlo nic napravit a pro ní to znamenalo, že ztratila 

poslední kamarádku, co měla. 

Doma všechno poctivě řekla mamce a ptala se, co má udělat. A mamka jí řekla, že 

se k nim Anička přistěhovala. Kája jenom na Aničky pokoj zaklepala a z pokoje se 

ozvalo: „Jestli jsi to ty, Karolíno, tak sem pojď.“ Kája otevřela dveře a Anička 

řekla: „Myslíš si, že se vzdám tak dobré kamarádky, protože mě jednou poslala za 

školu?“ „Ty se mnou ještě budeš kamarádit?“ „A ty si snad myslíš, že ne?“ „Hurá!“ 

řekla Kája. „Už nikdy tě nepošlu za školu, promiň!“ „Ale to nic,“ řekla Anička, 

„pořád moje kamarádka jsi.“  

„Tak co podnikem?“ zeptala se Kája. Anička řekla, že půjdou do lesa. A tak Kája 

řekla OK. „Jo, hurá, díky,“ řekla Anička a ještě se zeptala, jestli nemůže zavolat 



ještě Ivě a Marušce. Ale Kája řekla, že nemá kredit, a tak volala Anička. Ale když 

zavolala a Iva jí to zvedla, odpověděla jí, že s holkou, která šla za školu, nikam 

nepůjde. A tak to Anička vzdala a volala zase Káje, ať jim zavolá. Prosila, prosila, 

ale Kája odmítala, až nakonec ustoupila. A zavolala Ivě a ta to zvedla, ale když jí  

Kája řekla, že půjdou s Aničkou, tak zamítla.  

A tak byly Anička i Kája smutné. Ale do toho lesa stejně šly. A Anička řekla, 

„Nějak se bojím, to tam, co to je?“ Kája řekla, „Jen asi vlk.“ 
 

 
 

TO PRAVÉ DOBRODRUŽSTVÍ PŘÍŠTĚ 
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Pošta Finále 
 

Ve vchodu na něj čekal dopis, že má přijít  ke kontejnerům, a čárka, že mu to 

vzkazuje maminka. Michal tam šel a udělal špatně. Jak asi víte, čekala na 

něj Žofka. Popadla ho za pusu, aby nemohl křičet, a odtáhla do klece. Kde ho 

týden „krmila" a potom ho chtěla upéct, ale Michal se vzpíral a Žofce unikl. 

Michal nikomu neřekl o jeho zvláštním dobrodružství a spokojeně šel zpátky do 

třídy. Mezitím na něj ostatní žáci dávno čekali. A dokonce paní učitelka se ptala, 

kde byl tak dlouho. 

Michal zalhal, že na rovnátkách. Zuzka ho pozorovala a věděla o zprávě i o tom, 

že šel ke kontejneru. A potom ho vyloučili ze školy za lhaní. 

Jitce bylo Michala líto, a tak s ním začala chodit na jinou školu. A když uplynulo 

20 let, tak se Michal s Jitkou vzali. 
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VÁNOCE U SPEJBLŮ  
 

U Spejblů jsou Vánoce a paní Kateřina s Máničkou se s nimi domluvily, že letos budou 

Vánoce a Ježíšek u nich. Hurvínek šel nakoupit se Žerykem a pan Spejbl vařil a koukal se 

do receptu. "Vezmi čistou mísu. A kde jí mám vzít? Hurvajz zase neumyl nádobí, no, tak 

si půjčím misku od Žeryka, ta je aspoň vylízaná.“ 

„Žeryku! Žery! To jsem si mohl myslet, ten pes se toulá s Hurvínkem.“ 

Po  dvou hodinách: "Ahoj, taťuldo.“ „Ježiš, to jsem se vylekal!“ „Ahoj, mám ten nákup.“ 

„Cukroví!“ „To se polilo mlékem a změklo.“ „Pivo!“ „Na to jsem zapomněl.“ „Jak jsi mohl 

zapomenout na moje pivečko!“ „No, ten lístek jsem hodil do schránky jako dopis 

Ježíškovi.“ „A kapr!“ „Když ten kapr se tak smutně díval a říkal, že když ho vrátím do 

kádě, splní mi tři přání.“ „A co sis přál?“ řekl pan Spejbl. „Lego,“  odvětil Hurvínek.  „To 

já bych si přál, abych ti dal pořádný vejprask,“ řekl pan Spejbl.  „Dojdi pro kakao, 

Hurvínku.“ „Mňam, mňam,“ řekl Hurvínek. „Co to tam jíš?“ „Ořechy,“ řekl 

Hurvínek. „Nejez je, to je poslední jídlo, co nám zbylo, a máš to kakao?“ „Au,“ řekl 

Hurvínek. „Co se stalo, Hurvajz?“ „Ale nic, jen na mě spadly nějaké krabice.“ „A máš už 

to kakao?“ „Jo.“ „Tak ho sem přines.“ „Ano, taťuldo. A zahrajem si hru, a kdo jí vyhraje, 

tak má přání.“ „Ach jo, taťulda vyhrál,“ řekl Hurvínek. „A já mám přání, abys přinesl 

stojan na stromeček,“ řekl pan Spejbl . „Ach jo,  bum, au, křach!“ „Co se zase stalo, 

Hurvajz?“ řekl pan Spejbl. „No, rozbily se ozdoby, jak na mně spadly, a stojan ten tam 

není!“ 

U paní Kateřiny a Máničky. „Máničko, vypni tu televizi! Čučíš na ní od božího rána.“ „Ale 

já nečučím, já hlídám, a teď tam dávají Otesánka,“ řekla Mánička. „Máničko, přestaň 

jíst ty perníky!“ „Když ony jsou tak dobré...“ „No tak jo, kdo se nepostí, neuvidí zlaté 

prasátko a neuvidí Ježíška.“ „To je jenom pověra,“ řekla Mánička. „Tak když přestaneš, 

tak můžeš na mísu vyrovnat devatero jídel.“ 

„Proč devatero?“ zeptala se Mánička. „Protože staří předci si vyrovnávali jako zvyk 

devatero,“ odpověděla paní Kateřina. „A jaká jídla to byla?“ zeptala se Mánička. „Tak  

třeba chleba s medem, sýrem a posypaný perníkem,“ řekla paní Kateřina. „To teda měli 

chutě,“ řekla Mánička. „A bábinko, znáš nějaké koledy?“ 

„To víš, že znám,“ řekla bábinka. „A kolik!“ řekla bábinka. „Tak si nějaké zazpíváme,“ 

řekla Mánička. 

 
POKRAČOVÁNÍ  PŘÍŠTĚ 
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Cudlle 
 

Kdysi dávno žila sova, která se jmenovala Cudlle a vdala 

se.  

V údolí Ren žili čtyři kamarádi, jmenovali se Karlík, 

Ferdýňant, Miloun přezdívaný Valoun, a Květa přezdívaný 

Ká. Jednou si Ká povídal s Ferdýňantem. Ká se ptal, kde 

najde ženu. Ten říkal, že láskou, ale taky že neví, jestli 

má Ká srdce. Karlík, Ferdýňant a Valoun založili svůj 

klub - klub kachen. 

Když si s nimi chtěl Ká povídat, nepustili ho dovnitř, všichni mu říkali, patlanino, 

jdi pryč. Ká říkal, že potřebuje pomoc. A tak šel Ká pryč a potkal dívku, která mu 

řekla, že lásku poznáš, když myslíš jen  na jednoho člověka, a odešla. Ká myslel 

jen na ní a chtěl ji za ženu.  

A tak se za ní Ká vydal, když zjistil že ho Cudlle nechce, a že má muže... Cudlle 

říkala, že si ho  možná vezme, když uspořádá turnaj o muže. Ká šel ke klubu a 

chtěl požádat o pomoc, ale oni říkali, ať si promluví jen s jedním z nich. 

Ferdýňant! řekl Ká.  

Ferdýňant šel ke Květovi a začal se mu  smát „patlanina je krkanina“, tak Ká začal 

prosit o pomoc. Karlík se zvednul a omluvil se: „Moc se omlouvám, choval jsem se 

nadřazeně. A teď, když ti pomůžu, odpustíš mi?“ 

Ano, řekl Ká a všechno mu pověděl. Karlík  se k němu přidal a taky prosil 

Ferdýňanta o pomoc, ale Cudlle pořád nepřesvědčili. Tak tedy uspořádali turnaj 

snů. 

Kdo dá Cudlle nejhezčí sen. 

 

 

Kristýna Svobodová, 5. A 
 

 


