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                ZZZZdravídravídravídravímemememe    vásvásvásvás 

    vvvv    čase vánoční atmosféry čase vánoční atmosféry čase vánoční atmosféry čase vánoční atmosféry !!!!!!!!!!!!    

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co nás čeká ve druhém vydání? 

1. Jaké dárky si přejete na Vánoce? – anketa pro děti  a učitele,  str.2 

2. Trocha angličtiny od žáků 8. tř. pro všechny + soutěž o ceny, str. 3 

         3. Duchovní okénko otce Jiřího Ramíka, str. 4 

4. Vesmír očima Kristýny a Lukáše N. – kvíz, str. 5 
 

5. Vtipy a perličky ze školních lavic,  str. 6 
 

6. Naše družina, str. 7 
 

 

ZAJÍMAJÍ  NÁS   NÁMĚTY  ŽÁKŮ  I  UČITELŮ  NA  ČLÁNKY,  OBRÁZKY  DO  SOUTĚŽÍ,  ZAJÍMAVOSTI                      

A STŘÍPKY  ZE  ŠKOLNÍCH LAVIC… 

Příspěvky do časopisu  -      vhazujte do schránky důvěry na 2. patře vedle 7. třídy  

nebo 

- dávejte členům REDAKČNÍ RADY ŠKOLNÍHO ČASOPISU: 

šéfredaktorka – p. uč.  Irena Skalická 

reportéři a redaktoři – 7.  tř. Míša Macíčková, Michal Novotný, Luky Fajmon, Eman Juřík, Marek Kyselý 

              6. tř. Luky Nacházel, Kristýna  Bergerová 

Kopřivnice, prosinec 2010 

/logo Smajlíka – Michal/ 

Smajlík 

2. číslo 
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1. anketa na téma, co byste si přáli pod VÁNOČNÍ STOMEČEK?  Odpovídali děti, učitelé i ostatní pracovníci naší školy: 

1. třída 

Kristýna Košťálová – knihu 

Darek Bartošák – auto na ovládání 

2. třída 

Radim Nacházel – lego starwars 

Adéla Novotná - skejtbord 

3. třída 

Zdeněk Jáchym – tank na ovládání  

Viktorka Imrichová – živého psa 

4. třída 

Patrik Štěpán – helikoptéru na ovládání 

Eliška Vémolová – dotykový mobil 

5. třída 

Kristýna Pavlisková – notebook 

Petr Křístek – dinosaura 

6. třída 

Anna Murková – nový mobil 

Josef Štrbavý – petardy 

7. třída 

Eman Juřík – dotykový mobil 

Lidka Jurečková – toffiffe bonboniéra  

 

Učitelé a ostatní důležití pracovníci školy: 

R. Kopecká – aby mi manžel nalepil po čtyřech letech tapetu na zeď 

J. Bernátková – aby měli všichni radost z mých dárků 

I. Kociánová – pohodu a klid 

J. Žižlavský – aby se mi vydařil výlet na Javorník 

P. Janek – společenskou hru a usměvavé lidi kolem sebe, jo a svetr 

L. Tvarůžková – lyže a brusle 

R. Buzková – kytaru 

M. Goldová – houpací křeslo  

V. Kupčíková – novou koupelnu 

I. Skalická – zdraví, zdraví a pohodičku, jo a taky poslušné dětičky 

L. Michálková – aby bylo moje miminko zdravé  

N. Hrušovská – zmizení bacilů 

L. Havlásková – zdravou celou rodinu 

E. Durajová - zdravíčko 

P. Kupčík – větší akvárko  

I. Hostinská – rekonstrukci starého domečku a k tomu hodně zdraví, jo a nové koště ☺ 

                               Tak ať se vše splní vám všem!!!!!!!!!! 
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2. Anglický kvíz – téma jak jinak Vánoce, první tři řešitelé budou vyhodnoceni. 

 

 

 

 

Čekáme na úspěšné řešitele, kteří si chtějí oprášit svou angličtinu a získat přitom odměnu.  

Nápověda:   ch  -   je jako jedno písmeno 

 

and Happy NEW YEAR!!!!!!!!!!! 
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3. Duchovní okénko otce Jiřího Ramíka pro všechny dobré lidi    

Vánoční dárek 

 

Malá Helenka hrozně ráda chodila s babičkou na nákupy. Úplně nejvíc se těšila na nákup, když se blížily 
Vánoce. Ale tento rok to bylo nějaké zvláštní. Prodavačky byly asi nějaké moc unavené a lidé měli špatnou 
náladu. Proto obě byly rády, že už to mají za sebou a šly zamlkle domů. Jen babička vypadala, že stále nad 
něčím přemýšlí.  
Doma se převlíkly, uložily nákup a babička zamířila do komory. Za chvilku vyšla s nádherným balíčkem ve 
zlatém papíře, převázaným červenou stuhou. 
Helenka by se ráda podívala dovnitř, ale babička jí vysvětlila, že nemůže, protože to je tajemství. Druhého dne 
ráno vyšly s balíčkem ven. První, koho potkaly, byl policista, pan Pavouk. Nepříjemný člověk, který se s nikým 
se nebavil a žil sám. Babička mu balíček podala. 
„Co s tím mám dělat?“ ptal se udiveně pan Pavouk. 
„To je pro Vás, špitla Helenka. 
Policista se na ni užasle podíval. „Co v něm je?“, vyzvídal. 
„Přátelství a štěstí,“ prohlásila babička a stiskla mu ruku. 
„Babi, viděla jsi tu radost? zeptala se Helenka. „Uděláme ještě nějaké balíčky?“ 
Babička zavrtěla hlavou: „Kdepak Helenko, jeden stačí.“ 
„Tak i já mám nakonec nějaké přátele,“ pomyslel si Pavouk. Hned se mu šlo do práce veseleji a cítil, že ho cosi 
hřeje u srdce. Cestou potkal pana Starého, který zametal ulice. Byl to nesmělý člověk a děti se mu často 
posmívaly. Když uviděl blížící se uniformu, přikrčil se za vozík s odpadky. Ale pan Pavouk k němu natáhl ruku 
s balíčkem: „To je pro Vás.“ 
„Děkuju,“ zamumlal nevěřícně a šťastně pan Starý. A tak se spolu spřátelili. 
Ale ani pan Starý balíček neotevřel. „Udělám jím radost Dášence,“ říkal si. Dášenka byla drobná holčička s 
blonďatými copánky. Jediná ze všech dětí vždycky pozdravila. Právě měla chřipku. Když pan Starý předal dárek 
Dášenčině mamince, pozvala ho na kávu. Jakmile Dášenka uviděla tak krásný balíček, hned se jí udělalo lépe. 
Pohladila zlatý obal a červenou mašli a pomyslela si: „V něm bude určitě moc krásný dárek. Pošlu ho Zuzce na 
usmířenou.“ 
Zuzka byla Dášenčina nejlepší kamarádka, ale dva dny předtím se ve škole pohádaly a jedna druhé přísahaly, že 
spolu do konce života nepromluví ani slovo. 
Když Zuzka uviděla balíček, rozběhla se za Dášenkou a všechno si navzájem odpustily. A přitom je napadlo, že 
by takový dárek udělal velkou radost paní učitelce, která jim už delší dobu připadala nějaká smutná. 
A tak balíček putoval k paní učitelce a od ní zase dál a dál a všude přinášel radost.  
Až ten večer před vánocemi, když babička se zrovna odněkud vracela, potkala se ve dveřích s paní Antošovou, 
která bydlela o patro níž a nikdy s babičkou neprohodila ani slovo. „Chtěla bych Vám popřát veselé 
Vánoce,“ řekla paní Antošová a podala babičce krásný zlatý balíček s červenou stužkou. 
„Děkuju Vám, usmála se babička. „Nechcete se u nás někdy stavit a popovídat si?“ 
 
„Hurá!“ vykřikla Helenka, když se za nimi zavřely dveře a byly samy. „Balíček se k nám vrátil! Tak už mi povíš, 
co je uvnitř?“ „Nic zvláštního,“ odpověděla babička, „dala jsem tam jenom špetku lásky.“ 
 

Tolik vypráví jeden starý příběh. Vy už určitě připravujete dárky a balíčky pod váš rodinný stromeček. Tak 
nezapomeňte k nim také přidat špetku lásky. 

         o.Jiří Ramík 
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4. Vesmír jsme pro vás připravili, protože nás zajímá a zrovna ho probíráme v zeměpise. 

 

 
 

   Vesmír či kosmos je                                                
označení pro veškerý 
(časo- )prostor a hmotu a energii v něm. V užším 
smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický 
prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi. 
Různými názory na svět a jeho vznik se již 
od pradávna zabývala filosofie a různá 
náboženství. V dnešní vědě se zkoumáním 
vesmíru jako celku zabývá hlavně 
kosmologie a astrofyzika. Podle některých 
vědeckých teorií je tento „náš“ vesmír součástí 
systému většího počtu vesmírů zvaného multivesmír 
(někdy též mnohosvět). V mnoha dílech sci-fi a 
fantasy literatury se vychází z předpokladu, že některá z těchto teorií platí a navíc že je znám 
způsob, jak se mezi vesmíry pohybovat. Jiné vesmíry mohou mít zcela odlišné fyzikální 
zákony než ten náš. 

KVÍZ PRO VÁS: 

 

Jak jinak se nazývá vesmír? 

Jak vznikl vesmír? 

Kdo se zajímal o vznik vesmíru? 

Kolik mám planet sluneční soustava? 

Jak jinak se říká naší planetě? 

 

Všechny odpovědi sbírá Kristýna Bergerová a Lukáš Nacházel ze  6. třídy (2. stupeň) do ½ února 
2011, v příštím časopise budou napsána 3 jména vítězů a ti dostanou výhru. 

Prosím podepište se čitelně!!!!!! 

Luky a Kristyn 
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Vánoční vtipy od Marka  

Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?” 

„Chci si taky hrát, když je táta doma!” 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: "Hele nemáš dneska na půl dne čas?" Kamarád se diví: 

,,Zrovna dnes, a proč?" "No, já jen že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel....." 

Můj táta je kutil,” chlubí se kamarádům Jenda. „Když nám o Vánocích nesvítily svíčky na stromečku, začal je 

opravovat. A nakonec  to dopadlo tak, že když je zapojil do zásuvky, svíčky nic a začal nám svítit taťka!” 

Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červený Ferrari?” 

   Ostatní: „Hmm, dobrý.” 

   „No, tak takový jsem dostal k Vánocům.” 

   Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?” 

   Ostatní: „Taky dobrý.” 

   Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.” 

   A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?” /značka auta/ 

   Ostatní: „Nádhera!” 

   „Tak takový barvy jsem dostal manžestráky.” 

Veverka sedí na stromě a louská oříšky. První oříšek: stříbrné šaty, 

 druhý oříšek: zlaté šaty, třetí oříšek: diamantové šaty. Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a naříká." 

Já se asi kvůli té pohádce nikdy  nenažeru. 

U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každý, fakt každý Vánoce," říká spolužákům 

Vašek. 

"Co, prosím tě?" 

"Stojan." 

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes? 

Před 15 lety člověk přemýšlel: "Budou dárky, nebudou dárky?" Dneska přemýšlí: "Bude na dárky, nebude na 

dárky?" 

Počkej, nechoď sem!" křičí na manželku z ložnice pan Hanák. "Já ti ještě musím zabalit ty náušnice...!" 

Perličky:  

5. tř.  – jak se v ženském rodě řekne synovec?  Odpověď žáka: synovčice☺ 

- největší poloostrov v Africe je Bernardýn                               /správná odpověď je Labrador/ 

- proč putuje měsíc od východu na západ? No, musí přece někam putovat 

6. tř – v Africe rostou pyramidy, nejdelší řeka Evropy je Maleta                 /Maleta je město/  

a největší město Afriky je Egypt                                         /Egypt je stát/ 
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6. Naše družina              

 

 


