
 

 

Milí čtenáři Junioru! 

Junior si pospíšil a jako první si letos zahrál na Ježíška.  Připravil pro Vás 

netradiční vydání školního časopisu. 

Držíte v rukou speciální číslo s vánočními hádankami, kvízy, křížovkami, 

příběhy a dalším překvapením. 

Celá redakce Junioru Vám přeje mnoho dárků pod stromečkem, hodně 

štěstí, zdraví, úspěchů v novém roce a samozřejmě pěkné známky a hodné 

učitele. 

Krásné Vánoce!!! 
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                                            ČERTOVSKÝ KVÍZ 

1. Čert je postava 

   a) z pohádek 

   b) z detektivek 

   c) ze seriálů 

2. S čerty nejsou 

   a) vtipy 

   b) žerty 

   c) fóry 

3. Čert má  

   a) parohy 

   b) rohy 

   c) tykadla 

4. Ententýky dva špalíky, čert vyletěl z  

   a) z Ameriky 

   b) z harmoniky 

   c) z elektriky                                                                                                                                           Mikuláš a čerti ve škole 

5. Jak se jmenovalo děvče, které si odnesl čert do pekla na zádech? 

   a) Káča 

   b) Anča 

   c) Manka 

6. Čertí úpisy se podepisují zásadně 

   a) inkoustem 

   b) čertovou krví 

   c) vlastní krví 

7. Čert odnáší do pekla 

   a) uhlí 

   b) hříšníky 

   c) dušičky 

8. Nejvyšší autorita v pekle je 

   a) čertova babička 

   b) Lucifer 

 c) vrchní přikladač do kotlů                                                                                                          Mikulášská nadílka v I. a II.P 
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                                                                                                                Radek Hrůza 
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Merry Christmas! 

 

Across  

1. Another word for 

present. 

4. Santa's door? 

6. Animals that pull Santa's 

sleigh. 

9. What people put on their 

Christmas tree. 

11. Something on Santa's 

face. 

15. The day after 

Christmas. 

17. Santa's helpers. 

18. The day before 

Christmas. 

20. A piece of snow. 

25. What Santa gives to bad 

girls and boys. 

26. A sock that hangs by 

the chimney. 

28. People put these bright 

things on their house. 

30. A reindeer with a red 

nose. 

31. A jolly man in a red suit 

with a beard. 

Down  

2. Something people decorate. 

3. What people give each other. 

5. Where Santa's workshop is located. 

7. A striped Christmas treat. 

8. Drink and food left for Santa. 

10. Something people send to each 

other to say 'Merry Christmas'. 

12. The presents are usually _______ 

the tree. 

13. The month of Christmas. 

 

14. Look at a present before you should. 

16. The color of Santa's suit. 

19. A common decoration for the top of 

the tree. 

21. A famous snowman. 

22. The place where Santa makes toys. 

23. Santa's car? 

24. A common decoration for the top of 

the tree. 

27. A Christmas song. 

29. What Santa gives to good girls and 

boys. 
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                                                                                                        Martin Paseka 

Pomotaná  vánoční slova 

 

NEKZVO ____________________           MEKSTRO ________________________ 

 

PRKA _______________________           REKDÁ ___________________________ 

 

KASVÍČ _____________________           ZAHVĚZD ________________________ 

 

 

                                                                                              David Rumian 
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                                                                   Lukáš Sobotka 

Z písmen vytvoř  slovo, které patří k Vánocům: 

 

K Ž J E  Š E Í  ________________________           K C Í U O R V _____________________ 

 

 

T M  B É E L  ________________________            Z T  Ě Ř E ________________________ 

 

 

                                                                                                              Michal Hrbáč 
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                                                       Matyáš Vejvalka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Robin Široký                                                                               

- 7 – 



Dej do kroužku každé třetí písmeno a vyjde ti přání: 

SDVTREDXSPKELNLCIÉAJVWOÁUHNPJOCSCBSEČGALCHNVOSQ

DŘSNKSĚXYDFCÁŠPRELKSNŮVŠPLVŘLČESTJMAEPRISTZ 

 

 

                                                                                                                                  Mirek Buchal 

Pomotané pohádky:  
Zelená karkulka, Cukrová chaloupka, O obří řepě, Jeníček a Šmoulinka, Křemílek a 

Muchomůrka, Pat a Kat, Bob a Rákosníček, Štaflík a Nudlička. 
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Vytvoř si svoji větu 

Návod:  Podle svého data narození a oblečení, co máš na sobě, si vytvoř 

větu… 

Měsíc narození:   Den narození:   

Leden: Letěl/a jsem na mouše…  1. s čistým kominíkem…   17. s knedlíkem mezi koleny…       

Únor: Zpíval/a jsem na letišti…  2. s mokrým Mikulášem…   18. s pádlem u pasu… 

Březen: Sel/a jsem vlasatá semínka… 3. s oholeným pudlem 19. s drátěnou vidličkou..       

Duben: Kousal/a jsem housenku…  4. s japonskou Miss…         20. s malým cedníkem…    

Květen: Plul/a jsem v kaluži písku… 5. s ušatými cyklisty…        21. s víkem od kanálu…  

Červen: Žehlil/a jsem rybám ploutve… 6. s holohlavým  kytaristou 22. s dvoumetrovými kopřivami… 

Červenec: Česal/a jsem ouška slonovi… 7. s houbařem…                 23. s betonovým holubem…    

Srpen: Zaléval/a jsem poušť…  8. s Jamajskou včelou…      24. s husou v láhvi… 

Září: Projel/a jsem se na ježkovi…  9. s klokanem po obrně…    25. s kocourem v županu… 

Říjen: Lechtal/a jsem žížalu na patě… 10. s pošťákem v papučích…26. s lyžařem bez plavek…  

Listopad: Zametal/a jsem mořské dno… 11. s jednorukou kobrou…     27. s cínovým vojáčkem… 

Prosinec: Honil/ jsem hlemýždě…  12. s rampouchem v tašce…28. s králíkem v klobouku… 

     13. s plácačkou v ponožce…29. s makovým nočkem v nose … 

     14. s jitrnicí za uchem…        30. s malým tchořem v igelitce… 

15. s vajíčky v kapse…     31. s řidičem bez papírů… 

16. s rampouchem mezi zuby… 

Barva trička: ….., protože 

bílé – to mám rád. 

černé – se nebojím výzvy. 

červené – si chci užít každou chvilku. 

modré – je to má posedlost. 

zelené – si zlepšuji kondičku. 

hnědé – se nechci sprchovat. 

oranžové – si nerad/a nechám ujít příležitost. 

fialové – je to legrace. 

šedé – chci být mistrem/mistryní galaxie v této disciplíně. 

růžové – se rád/a zdokonaluji. 

žluté – to není nuda         jiné – mám jen nejlepší záliby         
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Vánoční vtipy a vtípky 

                                                                                                           Klára Štěpánová 

                                           Denis Jandera                                Tomáš Lupač 

- 10 - 



Namaluj si obrázek: 

 

Najdi rozdíly: 

Radek Hrůza 

 

 

 

 

Robin Široký 
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Soutěž O nej logo Junioru 

Soutěž o nejlepší logo našeho časopisu Junior je u konce. Zúčastnilo se ho 67 dětí a ve 2 kolech 

byli vybráni ti nejlepší. 

A jak to vlastně dopadlo? 

1. místo obsadil Martin Paseka z 8. třídy, kterému se podle poroty nejlépe podařilo vystihnout 

logo školního časopisu. S tímto logem se budete v budoucnu setkávat na titulní straně. 

2. místo obsadil Martin Ulrich z 9.A, který projevil velkou míru výtvarného nadání. 

3. místo obsadila Martina Šedrlová z 9.A. 

Výhercům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se naší soutěže zúčastnili! 

Řešení úloh: 

Str.2:  1c,2b,3b,4c,5a,6c,7b,8b; str.3: Ahoj holky a kluci; str.4: Across: 1. Gift, 4. Chimney, 6. Reindeer, 9. 

Decorations, 11. Beard, 15. Boxing day, 17. Elves, 18. Christmas eve, 20. Snowflake, 25. Coal, 26. Stocking, 

28. Lights, 30. Rudolph, 31. Santa Claus. Down: 2. Tree, 3. Presents, 5. North pole, 7. Candy cane, 8. Milk 

and cookies, 10. Card, 12. Under, 13. December, 14. Peek, 16. Red, 19. Star, 21. Frosty, 22. Workshop, 23. 

Sleigh, 24. Angel, 27. Carol, 29. Toys;str.5: zvonek, kapr,svíčka, stromek, dárek, hvězda; str.6: Ježíšek, 

Betlém, cukroví, řetěz; str.7: vánoční zvyky; str.8 Veselé Vánoce a hodně dárků přeje I.Z; Červená karkulka, 

Perníková chaloupka, O veliké řepě, Jeníček a Mařenka, Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat, Bob a Bobek, 

Štaflík a Špagetka; str. 11: sněhulák – 6 rozdílů, stromeček – 5 rozdílů. 

 

 

 

Na tomto vydání se podíleli: 

Mgr. Michaela Vejvalková, Mgr. Lenka Spourová, Martina Lapešová, Mgr. Martina 

Bystrianská a uvedení žáci  
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