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Milí čtenáři, 

 

právě se Vám dostalo do ruky 
druhé číslo školního časopisu 
Dvaadvacítka ve školním roce 

2009/2010. Toto číslo je 
tematicky zaměřeno na Vánoce. 
Proto doufáme, že se Vám bude 
toto číslo i další vydání líbit, a 
přejeme Vám příjemné čtení a 

veselé Vánoce. 

 

Vaše Dvaadvacítka 
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Vánoční přání 

 

Přiletěl k nám Ježíšek, měl poblitej kožíšek. 

Místo dárků odpadky, 

chce zůstat i na svátky... 

Nalitej jak mraky, 

pošlu ti ho taky! 

 

Kapr už smažený, ještě sebou mrská. 

Prskavka vietnamská nějak divně prská. 

Dívám se na stromek - k zemi se klátí,  

na dveře hasiči zoufale mlátí.  

Tak to máme po roce,  

zase pěkný Vánoce! 

 

Hromadu dárků, co srdce pohladí,  

rodinu, přátele, co nikdy nezradí.  

K bohatství krůček a ke štěstí skok.  

Nádherné Vánoce a šťastný nový rok. 

 

Letí Ježíšek s nadílkou,  

vrtí přitom prdýlkou.  

Žízeň prý má jako trám,  

letí, letí přímo k vám.  

Pokud čekáš nadílku,  

nech za oknem lahvinku.  

Přišel k nám Ježíšek nadělit smůlu,  

že jí měl dost, dal nám jí fůru.  

Povídám, Ježíšku, co takhle štěstí?  

Listoval v seznamu, pak mi dal pěstí. 

 

I když sněhu není moc,  

je pár hodin do Vánoc.  

Milým lidem budu přát,  

ať vás každý má rád.  

K tomu třpytivý pozdrav sněžných vloček,  

hodně dárků pod stromeček. 

Až uslyšíš večer zvoneček,    

červená stuha zdobí jej,  

rychle pro něj utíkej.  

 

Na Vánoce spoustu sněhu,  

na Nový rok lásku, něhu.  

Hodně slasti a ovoce,  

prostě nejkrásnější Vánoce!!! 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.prani-k-narozeninam.kodo.cz 
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Křížovka 

Zdroj: Internet 
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Vánoční pohádka 

Kdekdo si myslí, že nadělující Ježíšek má zlaté saně, zlatá křídla, zlatý plášť, ale my s Frantou víme, že to tak 
nemusí být. Ježíšek na sebe může vzít přece jakoukoliv podobu. Třeba bezdomovce. 

Jednou na Štědrý večer šel Ježíšek-bezdomovec ulicí Na Poříčí. Vedl opelichaného vlčáka a na zádech nesl 
oválený batoh. Byl plný dárků a bezedný, ale to nikdo netušil. Naopak všichni se od toho pobudy štítivě 
odtahovali. 

Chlapík s vlčákem zahnul do Zlatnické a zazvonil u dveří. Otevřela mu paní v natáčkách a ve svátečním 
oblečení. 

- Co chcete?, zeptala se podezřívavě. A hned pokračovala: nechci hrnce, ani kosmetiku, podomní obchod 
nepodporuji… A na charitu nepřispívám. 

- Nesu vám dárky, co jste si objednala. 

- Paní se na něj štítivě podívala:  

- Vy a dárky!… Okamžitě vypadněte, nebo zavolám manžela. Je bývalý boxer, dodala výhružně… 

Ten páchnoucí bezdomovec se ale nedal jen tak odbýt. Sundal z ramenou batoh a vytáhl velký fén. Přesně 
takový si paní velmi přála, ale teď začala křičet:  

-Jedeš, kdoví kdes to ukrad, kdoví, z které popelnice to je… 

Za ní se objevil manžel, přilákaný křikem. Měřil dva metry a svaly měl jako Pepek námořník. 

- Co se to tu děje?!. Charitu nepodporujeme, řekl výhružně a postoupil na dva kroky ke dveřím. 

Chlap na prahu se jen tak zvláštně podíval, strčil fén zase do batohu, cvrnkl prsty o lem čepice a odešel. 
Dárky, které chtěl odevzdat, nechal na nejbližší popelnici. 

Ten večer mu zbylo poměrně dost dárků. /Lidi nejsou totiž příliš chytří, nevědí, že Ježíšek na sebe může vzít 
jakoukoliv podobu a že i ten, kdo nevypadá příliš vábně, může přinést velký dar/. 

Když skončil nadělování, zbylé dárky, především hračky, dal za okna dětem, které nic nečekaly. Buď že 
rodiče neměli peníze, anebo těm dětem, které Vánoce musely slavit bez tatínka nebo maminky. A velkou 
kupu dárků položil také před dveře dětského domova, zazvonil a jako uličník utekl. 

Potom se zastavil se na rybí polévku v Naději. Seděl, srkal teplou polévku a hřál si ruce. Najednou vidí, jak po 
ulici vede maminka uplakanou holčičku a ta se ptá: 

- Maminko, a najdeme ho ještě? 

- To nevím, nevím, jestli ho najdeme, když jsi ho poslala pryč…Asi nás potrestal a už se neukáže…odpověděla 
maminka.  

- A co uděláme, když ho potkáme. Maminka se usmála: 

 - Co bys řekla? No pozveme ho na cukroví, a cvrnkla dcerku něžně do nosu. 

Holčička si začala prozpěvovat: - Ježíšku, panáčku… 

To už nevydržel. Vstal od talíře a zaťukal na sklo. Maminka s holčičkou se otočily a malé se rozzářily oči. 
Mlaskl na psa, tlumok hodil přes rameno a odcházel z jídelny. 

V jídelně se najednou rozklinkaly stovky zvonků. Všichni zvedli oči od talířů a s úžasem koukali, jak se od 
stropu začíná snášet sníh a prázdné talíře se znovu začínají plnit vánočními lahůdkami. 

A za chvíli se v rohovém činžáku o pár ulic dál rozsvítilo okno. Za ním u stolu s červeným ubrusem seděli 
holčička, maminka a Ježíšek. U nohou jim spal opelichaný vlčák. 

Když se dost najedli cukroví a dost si popovídali, holčička usnula. Ježíšek si sedl na okno a na vlčákovi 
vyklouzl potichu do tmy. 

Zdroj: http://www.saspi.cz/dila/193-vanocni-pohadka 
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Vánoční cukroví 

OŘECHOVÉ PRACNY 

Co je potřeba k výrobě: 

• Polohrubá mouka (350 g) 

• Máslo (280 g) 

• Mleté ořechy (150 g) 

• Kakao (50 g) 

• Vanilkový cukr 

• Citrónová kůra 

• Skořice 

Mouku, změklé máslo, ořechy, citrónovou kůru, kakao a skořici zpracujeme v hladké těsto, které 
necháme asi hodinu odpočinout. Poté do formiček vtlačíme těsto a pečeme v troubě při cca 180 
stupních. Když jsou pracny hotové, necháme je zchladnout a poté je vyklopíme z formiček, 
pocukrujeme a je hotovo. 

 

KOKOSOVÉ KULIČKY 
Co budeme potřebovat na kokosové kuličky: 

• Moučkový cukr (120 g) 

• Kokos (50 g) 

• Máslo (40 g) 

• Kakao (30 g) 

• Vaječný bílek (1 ks) 

Suroviny (kromě kokosu) promícháme a pečlivě zpracováváme, ze vzniklé hmoty poté tvoříme 
kuličky, které obalíme v kokosu a necháme v chladu odležet. Tyto výborné kokosové kuličky jsou 
hotové během dvaceti minut. 

 

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 
Co budeme potřebovat: 

• Hladká mouka (500 g) 

• Máslo (350 g) 

• Moučkový cukr (180 g) 

• Vanilkový cukr 

• Mleté ořechy 

Z vypsaných ingrediencí, kromě vanilkového cukru, připravíme těsto, které poté vyválíme do 
válečku. Z takto připravených válečků těsta uřezáváme stejně velké kousky, které pak tvarujeme do 
podoby rohlíčku. Ty pečeme v troubě při cca 170 stupních a ještě za tepla obalujeme ve směsi 
moučkového a vanilkového cukru. 
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Vánoční zvyky a tradice v evropských 
zemích 

Finsko 

Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého 
ledového království. 

Francie 

Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch Pére 
Noël. Je ze všech Ježíšků a Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší 
vlastně jenom jménem. 25. 12. k slavnostnímu stolu zvou lidé do svých 
domácností bezdomovce, chudé, sirotky, vězně,… Na stolech nechybí ústřice, 
šneci, žabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou a drahé ovoce.  

Grónsko 

Tady bydlí Děda Mráz a píší mu sem děti z celého světa. Žije v podzemní jeskyni uprostřed 
věčného ledu. 

Itálie  

Čas Vánoc v Itálii začíná osm dní před 25. prosincem a končí po 12 dnech – na svátek Tří 
králů. Na významných místech jsou vystaveny jesličky. Ve 21 hodin se ve všech kostelech konají 
bohoslužby a po mši se zasedá k večeři v rodinném kruhu a předávají se malé dárky. Hlavní „den 
dárků“ nastává 6. ledna, kdy podle tradice přichází komínem tříkrálová čarodějnice Befana a přináší 
hodným dětem dárky a zlobivým uhlí. 

Německo 

Ježíšek má rezavé vlasy a vousy a k přemísťování používá osedlaný divoký 
vítr. Dříve prý odnášel neposlušné děti a trestal nevěrné ženy. 1. 12. děti dostávají 
sladké adventní kalendáře a až do Vánoc otvírají po jednom okénku se sladkým 
překvapením. Vánočním stromečkem je jedlička. 

Řecko 

V Řecku jsou Vánoce druhým největším svátkem roku hned po Velikonocích. Na Štědrý večer 
děti chodí od domu k domu a zpívají koledy. Za odměnu dostávají drobné peníze. Tradičním 
vánočním jídlem je polévka. Dárky dětem nosí svatý Vassilios, a to až na Nový rok. 

Španělsko 

Předvánoční čas začíná 8. prosince, kdy se připravují jesličky. 
Největšími svátky jsou 24. a 25. prosince. K jídlu bývá zpravidla krocan, 
ovčí maso, mořští živočichové, kozí maso a šunka a velký výběr je také z 
cukroví a pečiva. 6. leden je dlouho očekávaným dnem všech dětí. V celé 
zemi se konají dlouhé průvody Tří králů, kteří jedou na velbloudech 
a koních. V domech je pro ně připraveno jídlo a pití. Všude, kde bydlí děti, 

se zastaví a rozdají jim dárky. 

Velká Británie 

Na Britských se podobně jako u nás lidé, kteří se mají rádi, líbají pod větvičkou jmelí. Místo 
Ježíška přichází o štědrovečerní noci Santa Claus, se svým spřežením. Do domu vstupuje komínem. 
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8 Skrz krb vejde do obývacího pokoje a dětem naplní punčochy dárky a sladkostmi. Vánoční večeře se 
koná 24. 12. ale dárky se rozbalují až 2. den ráno tedy 25. 12.  

Zdroj: Internet 
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Vánoční zvyky v ČR 

Vánoce jsou nejvýznamnějšími svátky v roce. Jsou to svátky strávené s rodinou a přáteli. Na 
Vánoce se už od pradávna dodržují různé vánoční tradice a zvyky. Tento článek je tu proto, 
abychom vám připomněli některé tradice a zvyky. 

 

Lití olova 

Na Štědrý večer se nad plamenem svíčky v kovové mističce rozhříval kousek olova, který 
poté se nalil do studené vody. Tvar, který z litiny vznikl, vám předpověděl, co se příští rok stane. 
Dnes se místo olova používá spíše vosk. 

 

A co vám jaký tvar předpoví? 

• čáry rovné - spokojený, klidný život  

• čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování  

• čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod  

• kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví  

• kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace 

• dva kruhy - svatba  

• dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby  

• ovál - sňatek z lásky  

• čtverec - harmonický život  

• trojúhelníky - štěstí v podnikání  

• jeden kříž - smrt přítele nebo 

příbuzného  

• dva kříže - zajištěné stáří  

• mřížky - vězení  

• zvířata - buď milosrdný  

• hadi - nepřátelství, zrada  

• hvězdy - úspěch ve všem  

• květiny - láska, rodinné štěstí  

• stromy - dlouhá životní cesta  
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Po štědrovečerní večeři přichází čas na krájení jablka. Jablko se rozkrojí na půl a záleží na 
tom, jaký tvar jádřince má vaše polovina. Pokud má tvar pěti nebo více cípe hvězdy, příští rok se 
všichni znovu sejdete ve zdraví. Pokud je tam křížek, někdo z rodiny onemocní nebo zemře. 

 

Pouštění lodiček 

Pro pouštění lodiček si nejdříve musíme zhotovit lodičku. To uděláme tak, že do středu 
skořápky od vlašského ořechu připevníme pomocí vosku kousek staré svíčky. Tu pak zapálenou 
položíme do lavoru s vodou. Podle pohybu lodiček poznáme, co se příští rok stane. 

Pokud vaše svíčka zůstane hořet ze všech nejdéle, čeká vás šťastný život. Pokud se bude 
lodička držet u stěny, majitel svíčky zůstane doma, pokud se lodička vydá ke středu, majitel svíčky 
se vydá do světa. Lodičky, které se drží při sobě, znamenají to, že jejich majitelé se budou držet 
pohromadě, ale pokud bude lodička sama… 

Zdroj: Internet 
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Florbalový listopad 

Asi se ptáte, proč zrovna florbalový listopad. Je to pro nás historicky florbalově nejlepší 
měsíc na naší škole. Daří se nám a máme chuť vítězit. Postoupili jsme do krajského kola Orion 
Florbal Cupu 8. - 9. tříd, kluci vyhráli turnaj 7. tříd a stejně jako holky postoupili do okresního kola. 
Cesta k úspěchu byla zasloužená a v žádném utkání jsme neodhalili naše slabiny a soupeře jsme 
převálcovali (někdy udolali) naší bojovností a vůlí zvítězit. 

Vše začalo již 3. září, kdy jsme absolvovali velice prestižní turnaj – Doubravecké hry, kde 
jsme celkově v disciplínách (florbal, fotbal, nohejbal, volejbal, štafeta) zvítězili a po několikáté 
převzali putovní pohár pro nejlepší doubraveckou školu. Na tomto turnaji, se opět jako každý rok, 
zrodila myšlenka sestavit florbalový tým 8. - 9. tříd a začít makat. 

Kluci vstávají 2 x týdně v 6 hodin, aby stihli trénink a již v 7 hodin ráno se proháněli po 
tělocvičně. Myslím, že tady utvořili partu a pochopili, že úspěch je týmová práce. Našich tréninků se 
pravidelně zúčastňují i žáci 7. ročníku, kteří atmosféru a zkušenosti přenášejí do svého týmu 
v mladší kategorii. Jejich zájem a chuť je základem úspěchu postupu do okresního kola. 

Florbalový listopad je měsíc pro nás výjimečný. Holky 7. tříd šly do turnaje bez zkušeností 
a myslím, že ani moc nedoufaly v úspěch. V prvním utkání jsme se spíše dívali, jak se florbal hraje, já 
jako trenér a učitel, který 7. třídu holek v hodinách TV neučím, jsem se seznamoval i s jejich jmény. 
Nicméně naše síla rostla, holky se zlepšovaly, makaly a cítily, že vítězství máme na dosah! 

Atmosféru, kterou předvedly během posledního a rozhodujícího utkání o postup, jsem ještě 
nikdy nezažil. Podařilo se nám otočit zápas z 0:1 a vyhrát 2:1. Holky byly v transu! Asi si poprvé 
v životě uvědomily, že pro úspěch se musí pořádně máknout. 

Děkuji za měsíc listopad. Věřím, že v dalších bojích předvedeme nám dobře známou 
bojovnou hru a že se nám podaří ještě párkrát zvítězit. Děkuji Všem, kteří propotili naše zelené 
rozlišováky. 

Tomáš Pešek 
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Florbalový tým 

  

Petr Petřík - brankář Matěj Mareček - brankář 

  

Jirka Růžek - obránce Michal Kaňák - obránce 

  

Štěpán Špic- obránce Láďa Holý - obránce 

  
Honza Hankovec - útočník Karel Hons - útočník 

   
Jakub Mašek - útočník Luboš Jůdl - útočník Dan Adam - útočník 
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Z prací žáků 

Čím budu? (úvaha) 

Ve výběru své budoucí školy mám již jasno. Ze všeho nejvíce bych se chtěla dostat na 
gymnázium. Ještě ale nevím, kde bych chtěla ve studiu pokračovat po jeho dokončení. Čím budu? 

Pokládám si neustále jednu a tu samou otázku, ale odpověď nenalézám. Vždyť rozhodnout 
se vůbec není lehké! Dříve jsem často snila o tom, že se stanu lékařkou, a tyto sny mne neopustily 
dosud. Pokud se tedy na gymnázium dostanu, budu uvažovat o medicíně.  

Ale co když mi první volba nevyjde? Co třeba zkusit obor zdravotnictví, střední odbornou 
školu? 

Ale co když nevyjde ani toto!? Je možné, že se nikam nedostanu! Raději změňme téma, už mi 
z toho naskakuje husí kůže. 

Teď mi zatím nezbývá nic jiného, než pořádně zabrat v učení a věřit, že budu mít za pár 
měsíců trochu štěstí. 

Tereza Horníková, IX.C 

 

Jazyková animace v rámci Evropského dne jazyků 

V prostorách Tandemu Plzeň se naše třída 7.B dne 24. 9. 2009 učila hrou pod vedením 
česko-německého tandemu jazykových animátorek. Celý program odstartoval divadelním 
vystoupením skupiny A-Basta, která se zaměřila na téma cestování a promluvila k divákům jazykem 
ČOJČ. Byli jsme aktivně do divadelního představení zapojeni a moc se nám to líbilo. 

Po představení nám naše paní učitelka na německý jazyk ukázala sídlo Rakouské a Německé 
knihovny, kde jsme pod vedením odborníků prováděli jazykovou animaci. Jazyková animace je 
nenásilná metoda výuky cizích jazyků, která je zaměřena především na komunikaci. Metoda je 
ojedinělá i v tom, že kromě výuky hrou, zapojení všech smyslů a odbourávání zábran při mluvení se 
snaží začlenit i kulturní a vlastivědné poznání související s německým jazykem.  

Adam Krčma, VII.B  

 

Muzeum loutek 

Dne 8.10.2009 se naše třída 8.A vydala do Muzea loutek. Sraz jsme měli v 14:10 na zastávce 
trolejbusu č. 10 a poté jsme s paní učitelkou vyrazili na náměstí Republiky. Po příchodu k historické 
budově, kde se stálá expozice nachází, nás paní učitelka poučila o slušném chování a poté jsme vešli 
dovnitř do muzea. Odložili jsme si v šatně a seznámili jsme se s paní průvodkyní, která nás 
následující téměř hodinu provázala. 

Jako první nám vysvětlila rozdíl mezi loutkou a marionetou. Poté nám ukázala malé loutkové 
divadélko, po jeho prohlédnutí jsme šli do dalšího patra, kde na nás čekala celá řada loutek a další 
divadla, která se nám moc líbila. Jenže to nejlepší nás ještě čekalo ve třetím patře, kde jsme zhlédli 
známé loutky z plzeňského Divadla Alfy. Pak nás průvodkyně zavedla do poslední místnosti 
prohlídky a tam jsme si mohli vyzkoušet ovládat loutky a maňásky přímo na podiu před zraky 
svých spolužáků. Prohlídka skončila, odcházeli jsme domů. 

Na Muzeum loutek nikdy nezapomenu, byla to opravdu zábava a myslím, že i mým 
spolužákům se tato akce, kterou jsme absolvovali v hodinách praktických činností, líbila stejně jako 
mně. 

Adam Linda, VIII.A  
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Koledy 

Dlouho jste nezpívali u stromečku vánoční koledy? Je čas to napravit, protože vánoční koledy 
navodí tu pravou vánoční atmosféru. Chtěli bychom vám připomenout tradiční vánoční koledy, na 
které byste určitě neměli zapomenout. 

 

JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO: 

1. Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko, 
před Tebou padáme, dary své skládáme. 

2. Já ti nesu dvě kozičky, by zahřály tvé údíčky;  
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka. 

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého; 
s ním si můžeš hráti, libě žertovati. 

4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme; 
my ti zadudáme, písně zazpíváme. 

5. Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají, 
slavně dudy dují, všeci prozpěvují. 

6. Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! 
S tebou se loučíme, Bohu poručíme. 

NARODIL SE KRISTUS PÁN: 

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se. 

2. Jenž prorokován jest, veselme se, 
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života… 

3. Člověčenství naše, veselme se, 
ráčil vzíti na sebe, radujme se. Z života… 

4. Goliáš obloupen, veselme se, 
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života… 

5. Boží Syn se vtělil, veselme se, 
aby hříšné spasil, radujme se. Z života… 

6. Z nebe na zem sstoupil, veselme se, 
aby nás vykoupil, radujme se. Z života… 

7. Chudý s námi bydlel, veselme se, 
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života… 

8. Ponížení přijal, veselme se, 
by nám nebe získal, radujme se. Z života…  

9. Pánem jsa všech pánů, veselme se,  
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života… 

10. Syn jsa Boha Otce, veselme se, 
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života… 
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15 PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA: 

1. Půjdem spolu do Betléma,  
dudaj, dudaj, dudaj, dá, 
Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbat. 

2. Začni, Kubo, na ty dudy: 
dudaj, dudaj, dudaj, dá! Ježíšku… 

3. A ty, Janku, na píšťalku, 
dudli, tudli, dudli, dá! Ježíšku… 

4. A ty, Mikši, na housličky:  
hudli, tydli, hudli, dá! Ježíšku… 

5. A ty, Vávro, na tu basu: 
rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku… 

TICHÁ NOC: 

1. Tichá noc, přesvatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli 
dávno i pastýři stád, jen Boží láska, ta bdí, jen Boží láska, ta bdí.  

2. Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní, vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě 
Betlémě Bůh zrozen dnes, z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal.  

3. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás, v hloubi srdce však Gloria hřmí, dík, že 
hříšník se s důvěrou smí u svaté rodiny hřát, u svaté rodiny hřát.  

4. Ty, myško, již mlč a v hnízdě se skrč! Ať umlkne shon, kde lože má On! A ty, jenž tady 
v jeslích spíš, dej světu mír a hádky ztiš! A z nás vytvoř kruh, kde vládne tvůj duch, a z nás 
vytvoř kruh, kde vládne tvůj duch.  

VESELÉ VÁNOČNÍ HODY: 

1. Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo 
děťátko.  

2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem, Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky 
čeká, děťátko.  

3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, položila do jesliček, zavinula do plenčiček, 
děťátko.  

4. Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží 
pacholátko, děťátko.  

5. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's 
nahé a nic nemáš, děťátko.  

6. Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové: Vítej nám, nebeský Králi, Tebe jsme zdávna 
žádali, děťátko.  

Zdroj: Internet 
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Vtipy 

Na pustém ostrově Robinson s Pátkem dávají do prázdných lahví dopisy a hází je do moře.  

Po hodině se Robinson ptá: "Nevzpomínáš si, komu ještě poslat vánoční a novoroční přání?" 

 

 

"Chtěla bych se rozvést, pane doktore. Kdy by to podle vás bylo nejlepší?" - "Na Vánoce." - "A proč 
na Vánoce?" - "Byl by to od vás nejkrásnější dárek manželovi!" 

 

 

“Miláčku, chtěla bych pod stromeček miminko." - "Ty ses zbláznila, vždyť mu napadá do očí jehličí!" 

 

 

Ptá se paní učitelka Pepíčka Kalianků: "Tak co jste měli pod stromečkem?" - "Prosím, paní učitelko, 
stejně jako loni, stojan!" 

 

 

Říká Pepa: "Budeme mít pěkné Vánoce - dám ženě tisícovku, ta ji dá babičce, ta zase dědečkovi a ten 
ji dá mně. Já ji potom vrátím sousedovi, od kterého jsem si ji vypůjčil, a jsme všichni spokojeni!" 

 

 

Na Vánoce: 
Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: 
"Maminko! Hoří stromeček!" 
"Neříká se hoří, ale svítí." 
Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli křičí: 
"Mamííí! Už svítí i záclona!" 

 

 

Vrátí se pan Kalianko z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen kartičku: "Veselé 
Vánoce přejí kapsáři!" 

 

 

Dvě blondýny hledají v lese vánoční stromeček. Asi po 2 hodinovém a usilovném hledání: "Tak co, 
našla si ho??" "Ne" "Tak víš co?? Vezmem nějakej bez ozdob." 

 

"Mami, tak Ježíšek skutečně existuje!" sděluje mamince Pepíček. "Jak to?" - "Vedle se přistěhoval 
pan Kalianko a táta, když to viděl, spínal ruce a volal: Ježíši Kriste, cos nám to sem poslal za 
prezent!" 

Zdroj: Internet 
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