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Naši milí příznivci Junioru! 

Držíte v rukou další speciální vydání školního časopisu, na kterém se tentokrát 
podíleli žáci všech tříd. 

Tématem letošního vánočního vystoupení je putování malého prince a jeho touha 

objevit podstatu a kouzlo Vánoc. Za celý tým Junioru Vám přejeme, abyste i Vy letos 
prožili kouzelné Vánoce a nezapomněli na to, co už malý princ dávno ví: 

„ Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“ 

Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce  

a úspěšný rok 2020! 
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První  třída 

        

Na Vánoce je důležitá příprava a té my si užíváme. Každý den otevíráme okýnko v 
adventním kalendáři.  Na konci týdne  zapalujeme svíčky na adventním věnci a 
připomínáme si jejich význam. Hodiny máme obohacené o vánoční kvízy a hádanky. V 
pracovních činnostech si s  paní vychovatelkou  podmalujeme slavnostní atmosféru 
výrobou čertů a vánočních svícínků. Také jsme se naučili správné stolování, abychom mohli 
maminkám pomoci při přípravě štědrovečerního stolu. Vše vyvrcholí vánoční besídkou ve 
třídě, kdy se sejdeme u stromečku a rozdáme si dárky, ochutnáme cukroví a přiťukneme si 
šampaňským.  

Pokoj lidem dobré vůle. 

 



 3 

 
Druhá třída 

Vánoční hádanky: 

1. Kdo má knoflíky a nikdy je nezapne?________________________ 

2. Tisíc jehel, žádné šití, jednou za rok celý svití._________________ 

3. Hvízdal pastýř z dlouhé chvíle, přivolal koníčky bílé.____________ 

Pomoz najít cestu andělovi z bludiště: 

 

Radostné Vánoce Vám přeje 2. třída:

Řešení hádanek: sněhulák, vánoční stromeček, sníh, vlo 
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3.A 

V obchodě s vánočními stromky měli 15. prosince 70 vánočních stromků. 17. 

prosince jich měli o 15 méně. 20. prosince jich prodali 5. Po Vánocích 2. ledna 

stromky odváželi na nákladních autech po pěti. Na dálnici jich 10 vysypali a našli 

jich jen 7. Ve vesnici vyhodili 30 stromků na kompost a 10 jich ještě prodali. Zbylé stromky 

schovali na příští Vánoce. Kolik stromků schovali?                  (autor Adam Široký) 

Smějeme se a hádáme: 

Pluje kapr ve vaně. Buch! Buch! Kde skončil?                     (na talíři) 

Plave to a jí se to. Co je to?                                               (kapr) 

Když sníme kapra, zbydou nám?                                      (kosti) 

Ze sněhu postavíme?                                                           (sněhuláka) 

Zas a Znovu pluli spolu na lodi. Zas spadl do vody, kdo tam zůstal?     (Znovu) 

Vánoční test: 

Ve kterém městě se narodil Ježíšek? 

a) Moravský Krumlov b) Betlém c) Barcelona 

Jak se jmenovala Ježíškova maminka? 

a) Panna Maria  b) Marie Terezie  c) kněžna Libuše 

Jak se dozvěděli pastýři o tom, že se Ježíšek narodil? 

a) Přišla jim SMS b) sdíleli to na facebooku    c) uviděli na nebi hvězdu 

Jak se jmenovali 3 králové, kteří se přišli poklonit Ježíškovi? 

a) Kašpar, Melichar, Baltazar  b) Pankrác, Servác, Bonifác  c) Karel, Jan, Přemysl 

Jaké dary králové s sebou přinesli? 

a) X-box, playstation, tablet   b) bonboniéru, kávu, kytku  c) zlato, kadidlo, 
myrhu 

Jak se říká písním, které Ježíškovi zpíváme? 

a) Koledy   b) Hymna   c) Opera 

Všem čtenářům Junioru přejeme šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví 

v novém roce. 3.A a tř.uč. Hlaváčová 
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3.B 

KVÍZ – POZNEJ VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 

  
1. Zdobení stromečku                               2. Pečení a zdobení cukroví 
3. Pouštění lodiček                                    4. Anděl, čert a Mikuláš 
5. Jezení kapra                                            6. Rozkrajování jablka 
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Čtvrtá třída 
                   OSMISMĚRKA  
Vyškrtej zadaná slova, ze zbylých písmen sestav     

tajenku:                       

VÁNOCE                    SANTA          SNÍH 

VLOČKY                     KOLEDY        POHÁDKY  

VÁNOČKA                 DÁRKY          KAPR 

STROMEČEK             BAŇKY          JEŽÍŠEK        

Tajenka: ___________________________                     

 
KŘÍŽOVKA                       T                                                    

1.        

                                                   2. 

3.     

       4 

5.      

6.        

 

7.       

8.       

9.     

10.        

11.        

      12. 

1. Jídlo, které se plete. 2. Dáváme na to ozdoby.  3. Děti na tom jezdí z kopce na sněhu. 4. U nás 

nosí dětem dárky. 5. Jezdí se na tom na horách. 6. Rybí …….7. V noci svítí na nebi. 8. 

Najdeme to pod stromečkem. 9. Známá píseň s názvem Tichá …10. Děti do toho dostávají 

sladkosti.  11. Pečeme toho spoustu na Vánoce. 12. Na Štědrý večer zpíváme u stromečku…    

V K H R Á S P S J 

L Á Í N É A O K E 

O V N R Á N H O Ž 

Č N S O P T Á L Í 

K O C E C A D E Š 

Y K R Á D E K D E 

V Á B A Ň K Y Y K 

V Á N O Č K A I  M 

S T R O M E Č E K 
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Pátá třída 

Zničené Vánoce 

Bylo, nebylo. Nepamatuji si, kdy přesně se to stalo, žili v jeskyni tři trollové. Ti trollové (a každý to 
věděl) nesnášeli Vánoce. Každý rok se snažili Vánoce překazit různými způsoby. Ale letos nemohli 
přijít na nic, co by Vánoce zničilo. 

 První troll povídá: „ A co když přetrháme všechny závěsy a řetězy se světýlky?“ „ To jsme dělali 
minulý rok,“ řekli zbylí trollové. „ A co když rozdupeme všechny dárky?“ „To jsme dělali předloni.“ „A 
co když sníme všechno cukroví?“ „To je nápad!“ 

A tak trollové vyjedli první, druhý, třetí a pak čtvrtý dům. Když dorazili k pátému domu a začali jíst 
cukroví, přišel za nimi malý, ale chytrý kluk. Zeptal se: „Co to tu děláte?“ „No přece kazíme Vánoce. 
To je snad jasný, ne?“  

„Ale trollové, kouzlo a radost z Vánoc je přece v tom, že se celá rodina sejde a mají se rádi, a ne 
v cukroví a v dárcích.“ A tak trollové odešli se smutkem, že Vánoce zase letos nepokazí. 

Oliver Vejvalka 

 

Normální Vánoce 

Vánoce jsou tu, 

zpívám koledu. 

Máma vaří, 

táta peče. 

Stromek září, 

hvězda padá. 

Naše přání vyplněná… 

Agáta Šlapanská, Marie Stixová, Sofie Jandová  

Loutka 

Bylo 23. prosince 1984. V jednom městě nedaleko Londýna žila rodina Hammoltnových. Rodina byla 
velmi chudá. Nemohli si dovolit ani Vánoce. Vendy Hammoltnová byla velmi smutná, když viděla, jak 
ostatní rodiče připravují svým dětem spousty dárků a ona věděla, že na Vánoce dostane pouze 
sváteční večeři. 
Její táta Tonny to viděl a rozhodl se, že letos na Vánoce koupí Vendy alespoň jeden dárek. Jenže na 
něj neměl peníze. Šel na ulici a začal roznášet letáky. Druhý den, 24. prosince, Tonny dostal za svou 
práci pouhých 5 liber. Tonny byl moc smutný, že jeho dcera Vendy nebude mít Vánoce jako ostatní 
děti. 
Tony se šel podívat do hračkářství, ale všechno bylo moc drahé. Už chtěl jít smutně domů, ale 
v tmavém koutě obchodu plném pavučin zahlédl loutku. Zeptal se prodavače, kolik taková loutka  

 

stojí. Měl velké štěstí, stála přesně 5 liber. Loutku koupil, dal ji doma vedle postele Vendy. Vtom 
někdo zaklepal na dveře, Tony šel otevřít a už se nevrátil.                                 

 Natálie Jakešová, Valerie Smolíková, Eliška Dřevojanová 
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6.A 

„Já vánoční stromeček“ 

Když vyrostu a jsem velký kluk, odnesou mě do obchodu, kde mám moje 

známé. Potom, když si mě už někdo vybere, vezme si mě domů a postaví 

mě do stojanu. Když pak  přijdou děti, říkají, že mě donesl Ježíšek a jsou 

šťastni. A celý den mi dávají krásné náušnice, náhrdelník, na špičku mi dají 

krásnou zlatou hvězdu a nakonec mi dají krásný náhrdelník, který dokonce i 

svítí. Potom si všichni sednou ke štědrovečerní večeři a jedí kapra a 

bramborový salát. A ještě k tomu přikusují cukroví, které jim upekla 

maminka. Děti, když už jsou najezené, jdou ven na procházku kolem města. 

Mezi tím ke mně přijde takový malý mužík a položí pode mě dárečky. Když 

pak děti přijdou, rozbalují si ty krásné dárečky a jsou veselé, protože dostaly 

to, co chtěly. Potom už jenom hezky poděkují Ježíškovi a jdou spát. (Emma 

Řeřuchová)                                                 

                                                                                                           

(Nela Pokorná)        

 Vtipy:  

Fanda se udiveně ptá Jendy: “Proč chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?“ 

Jenda: „Chci si taky hrát, když je táta doma.“ 

Jožka se před Vánocemi modlí a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!“ 

„Ježíšek není hluchý“, domlouvá mu sestra. „Ale babička ano.“    (Tereza Ostrovská) 

 

Vyluštěte si! 

1. Co je to Mrazík?   film/pohádka 

2. Pod co se dávají dárky?  pod stromeček/pod jmelí 

3. Co se zapaluje na věnci?  svíčky/šišky 

4. Na co se díváme v televizi?  na pohádky/na horory 

5. Co je důležitého na Vánocích? rodina spolu/nemoc  (Adéla Ondráčková) 

 

 

1. Zapaluje se na adventním věnci. 

2. Maluje v zimě na okna. 

3. Svítí na nebi. 

4. Velký ořech. 

5. Chytá myši. 

6. Najdeš ho pod stromečkem 

(Jana Stodůlková) 
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6.B 

Vánoční přání  

Míša Bartuňková: Na Vánoce si přejeme být s rodinou a přáteli. Přejeme si, aby na Vánoce padal sníh. 

A abychom byli všichni šťastni. A abychom večeřeli všichni spolu. Děti si přejí hodně hraček, ale 

Vánoce nejsou jenom o dárcích.  

Radim Weber: 1. přání – sníh se zimou (bez zimy a sněhu není žádná zima, a proto, abychom si mohli 

sněhu užít, přejme si sníh se zimou). 2. přání – mír a řád (aby na Vánoce byl ve světě mír a řád, a my 

si mohli užít nakupování dárků a svátky bez útoků na nevinný lid, který si chce nakoupit dárky pro své 

blízké). 3. přání – úsměv a radost (aby se nikdo nedíval na to, kolik dostal dárků a za jakou cenu, 

důležité je, aby měli všichni radost a úsměv na rtech v tom čase vánočním). 

 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?“.  

„Na to zapomeň. Budeš mít kapra jako ostatní!“ 

(Kateřina Štrosová)                           

                                                                                 

                                                 (Amálie Wünsche) 

Vánoce 

Vánoce jsou svátky zimní, Dárků hodně pod stromečkem,  Jít spát vůbec se mi nechce, 

honem, honem, padá sníh. máma na mě mrkla očkem.  ale až usnu, budu spát sladce. 

Čeká na nás koulování,  O Vánocích vždycky večer  O dnešku bude se mi zdát, 
a my jedem na saních.  radostí jsem skákal, křičel.  pokaždé, když půjdu spát. 

                          (Jiří Smolík) 

Vánoční kvíz 

1. Advent trvá    4. Vánoční pečivo je 

a.) 26 dní, 8 hodin, 15 min.      a.) koláč 

b.) 2 týdny        b.) bábovka 

c.) 4 týdny        c.) vánočka 

2. Kdy se slaví svátek Tři králové? 5. Na štědrovečerní večeři jíme 

a.) 6. ledna                   a.) palačinky 

b.) Popeleční středa       b.) kapra 

c.) Vánoce        c.) těstovinový salát 

3. Na Vánoce zdobíme   6. Pod stromečkem rozbalujeme 

a.) palmu, nejlépe kokosovou      a.) bonbon 

b.) banánovník         b.) dárky 

c.)  jedličku                    c.) miminko 

Řešení: 1. c, 2. a, 3. c, 4. c, 5. b, 6. b 

                                                                                                                                     (Anežka Vavříková) 

 

   Vánoce jsou sen,      Ať prožijete svátky v klidu 

                                    který v sobě máme,  a s rodinou, 

                                    jak se blíží Štědrý den,  ze srdce přeje 
     lásku rozdáváme.                        ( Petra Vafková ) 
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         S          

        C T P         

       P A O U N        

      C R N C D A C       

     M H E D K D T A E      

    R R R S L I I I N Y C     

      I E E N N V D       

     E S N H G G I Y R      

    R L T T I S T T C E S     

   M A F M S A N D Y A I L H    

  A P C R A C K E R S N N E P Y   

    N E S W Y E A C E D I     

   L A N T E R N R E T E G O    

  D E C O R A T I O N Y E H O U   

 A N F I R E P L A C E D R Y O U R  

F A F A T H E R C H R I S T M A S M I 

       C A R D L        

       H O L L Y        

       A N G E L        

       Y S T A R        
 

 

Sedmá třída 

 

CHRISTMAS WORDSEARCH 
Find the words in the word search and number the pictures. Words can go  
When you are finished using the letters remained to discover the secret message. 

 

1) Angel, 2) Candy cane,  3) Candle, 4) Card, 5) Christmas tree, 6) Cracker, 
7) Decoration, 8) Elf, 9) Father Christmas, 10) Fireplace, 11) Holly, 

12) Lantern, 13) Nativity scene, 14) Present, 15) Pudding, 16) Reindeer, 
17) Sleigh, 18) Star, 19) Stocking. 
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Osmá třída 

Vánoční příběh s detektivní zápletkou – odhal pachatele… 
 

        Jakub Hrdina, Michaela Herzánová 
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Osmá třída                                                      Ilustrace: James J. Shaw 

Štědrovečerní večeře se neobejde bez koláče… 
( Vánoční příběh s detektivní zápletkou – odhal pachatele) 

 

Nastal Štědrý večer a rodina se chystala ke stolu. Maminka šla pro 
slavnostní vánoční koláč, který dala vychladnout za okno. Ale co to? 

Koláč byl pryč! Podezření padlo na tři sousedy – Františka a Kryštofa, 

kteří bydleli vedle. Maminka se šla všech zeptat, jestli to neudělali. 
 

 
 

 

 
František se vymlouval,  

že zdobil s rodinou vánoční  
stromeček a neměl čas. 

 

 

 

 
 
 
Maminka šla za Kryštofem. 
Ten se bránil, že nemohl sníst   
vánoční koláč, protože byl  nakupovat    
ve vietnamské tržnici… 
 

 

Maminka se všem sousedům 
omluvila,  

ale pořád jí nebylo jasné, kdo 
koláč snědl. 

Pomůžete jí záhadu vyřešit? 
 
 
 
 
 
 

Koláč snědl třetí soused, maminka na 
něho úplně zapomněla! 
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I.Z 
 

 

 
 

Večer plný překvapení, 

pocit, který jindy není.  

Dobré jídlo do bříška, 

bohatého Ježíška.  

Tohle všechno na Vánoce,  

hodně zdraví v novém roce 

přeje  

I.Z 
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II.Z 

 

škola, třída: ZŠ Ivančická 218, 2. Z 

jméno: Karolína, Nikola, Adriana, Tereza, Radka 

předmět: Pracovní činnosti  

TÉMA: 

Pečení perníčků 

 

MÍSTO: Cvičná kuchyňka, třída 
POMŮCKY: miska, šlehač, hrnek, vál, váleček, trouba, vykrajovátka, plech, odměrka, sáček na zdobení 
SUROVINY: 500 g hladké mouky, 250 g cukr krystal, 2 vejce, 100 g máslo, 2 lžíce medu, 2 lžíce rumu, 
perníkové koření, 1-2 lžičky jedlé sody  
 
POSTUP: Nachystáme si všechny suroviny a pomůcky. Když je všechno nachystané, musí se suroviny 

zvážit. Nejprve mouku s cukrem, přidáme perníkové koření, med, rum, vejce, máslo a jedlou sodu. A 

pak vše důkladně zpracujeme, aby to byla pevná hmota. Jeden den necháme uležet v ledničce. Než 

půjdeme vykrajovat, můžeme ho ještě zpracovat, aby bylo měkké a šlo nám to lépe válet. Potom 

můžeme rozválet těsto a vykrajovat a rovnou dávat na plech. Pečeme to asi na sto padesát stupňů. 

Po upečení perníčky potřeme rozmíchaným vejcem a necháme na plechu vychladnout.  
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I.P 
 

     
 

VESELÉ VÁNOCE PŘEJE  I.P 

  

 
Ilustrace Malý princ: Michaela Herzánová, Aneta Grásgruberová, Adéla Wünsche  
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ZŠ Moravský  Krumlov, Ivančická 218 
 

 

 

           Vás vítá na akci 

      ŠKOLNÍ VÁNOCE 
 

16,00 – otevření jarmarku na chodbách školy 

- občerstvení v prostorách školní družiny 

17,00 – vánoční vystoupení v tělocvičně 

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE 
Program: 

 

1. Sněhuláci    1. třída 
2. Snow Flake    2. třída 

3. Ryba z Havaje    3.B 
4. Zima, zima    3.A 

5. Hajej, můj princi   4. třída 
6. Hallelujah    5. třída 
7. Jsou svátky    6.A+6.B 
8. Vánoční    7. třída 

9. Last Christmas    8. + 9. třída 
10. Už z hor zní zvon   I.Z+II.Z 

11. Už zbývá málo dní   Sbor Motýlci 
12. Modlitba    Sbor pedagogů 

13. Srdce nehasnou   Všichni účinkující 
 

  V hereckých rolích vystupují žáci 7. a 8. třídy. 

 

 

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný rok 2020! 
 

 


