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Poklidné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich
blízkých a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v novém roce 2012 Vám, našim čtenářům, přeje
redakční rada časopisu Kuliočko

OKÉNKO DO ŠKOLY
Návštěva aquaparku
Dne 25. listopadu se zájemci z 6. - 9. ročníku vydali na výlet
do Aquaparku v Uherském Hradišti.
Výlet se opravdu vydařil. Ihned po převlečení do plavek
utíkali první nadšenci pro nafukovací duše, na kterých se jezdilo
na jednom ze dvou tobogánů. To byla jízda!!! Několik
„sportovců“ však po několika jízdách odradilo dlouhé schodiště.
Zatímco jsme si my zdatní užívali jízd na tobogánu, jiní leželi ve
vířivkách a za žádnou cenu nechtěli vylézt. Dále jsme mohli
využít plavecký bazén, protiproud, ve kterém se stále někdo
vozil, a venkovní bazén. O zábavu zde bylo postaráno. Jen
brouzdaliště pro malé děti bylo prázdné .
Na závěr jsme vzali útokem bufet, kde jsme se posilnili na
cestu domů.
Výlet se zřejmě líbil i panu učiteli Frajovi, který ve slabé
chvilce slíbil, že by se podobná akce mohla někdy zopakovat.

Školou chodil Mikuláš
Stejně jako každý rok i letos navštívili naši školu „hosté z nebes a pekla“. Někteří z nás měli z této
návštěvy oprávněné obavy. Mikuláš se však i tentokrát nad všemi hříšníky slitoval a nevydal peklu
napospas ani jednoho zlobivce. A ŽE BY JICH BYLO, ANI DO PYTLE BY SE NEVEŠLI!!!
Nadílku v podobě sladkého perníku nakonec dostali všichni.
I zlobivci.

David Valenta (6. A)
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Co nás zajímá
VÁNOČNÍ REKORDY
Nejdelší český papírový řetěz měřící 16 905
metrů vytvořili svého času účastníci vánočních
trhů v Karviné. Do té doby držel tuzemský
rekord řetěz o šest tisíc metrů kratší,
pospojovaný žáky mateřských a základních
škol ve Vsetíně.
Nejdelší řetěz na světě je však o hodně delší.
Vytvořili jej studenti v Dublinu a měří neskutečných
59 km.
Nejdelší prskavku se podařilo vyrobit jednomu podniku v Ostravě. Byla
dlouhá 250 cm a vydržela prskat 17,48 minut. Měla průměr 1,4 cm.
Nejvyšší ozdobený živě rostoucí strom (v době rekordu v roce 2007 měřil
22,47 m) mívají ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o smrk starý více než 50 let.
O jeho výzdobu se každoročně starají žáci tamních středních škol. Potřebují na
to přibližně 150 barevných světel a 90 metrů kabelů.
Nejmenší ozdobně zabalený dárek o rozměrech 1x1 mm byl
miniaturní australský opál. Krabička na tento dárek o rozměrech
4x3x1 mm byla zabalena do hedvábného papíru a ozdobných stužek.
Největší evropský betlém
můžeme spatřit
v Pelhřimově. Skládá se
z 50 figur v životní
velikosti. Na každou
postavu padl celý strom, na
slona dokonce dva.

Dominik Šmíd (7. A)
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Něco pro všechny
Podaří se ti podle obrázku uhodnout název pohádky?js
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Správné řešení najdeš na poslední straně časopisu.

Jakub Holeček (6. A) a František Štětina (7. A)
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Vánoční rozhovory
Vánoce jsou za dveřmi a my jsme se rozhodly
vyzpovídat na toto téma tentokrát naše paní
vychovatelky – Hanu Košutovou, Pavlínu Drozdovou a Magdu Ždánskou.
JAK JSTE SI JAKO MALÁ PŘEDSTAVOVALA JEŽÍŠKA?
Hana Košutová: „Představovala jsem si ho takového, jaký bývá v jesličkách
v betlémě.“
Pavlína Drozdová: „Jako miminko.“
Magda Ždánská: „Jako nadpřirozenou bytost, asi jako andílka.“
BÁLA JSTE SE ČERTŮ?
Pavlína Drozdová: ,,Ne, k nám nechodili.“
Hana Košutová: ,,Ano, protože byli opravdu strašidelní.“
Magda Ždánská: ,,Ano, hodně.“
JAKÁ LEGRAČNÍ VÁNOČNÍ PŘÍHODA SE VÁM STALA?
Pavlína Drozdová: ,,Na nic si nepamatuji."
Hana Košutová: ,,Žádná se mi nestala.“
Magda Ždánská: ,,Pes nám shodil vánoční
stromeček.“

JAKÉ VÁNOČNÍ ZVYKY DODRŽUJETE?
Pavlína Drozdová: ,,Zdobíme živý stromeček, pečeme cukroví, dáváme penízek
pod talíř, schováváme šupiny z kapra, nejíme maso, k večeři máme kapra a
salát.“
Hana Košutová: ,,Rozkrajujeme jablíčka, pečeme vánočku a cukroví, zdobíme
živý stromeček a schováváme šupinu z kapra.“
Magda Ždánská: ,,Nejíme maso, rozkrajujeme jablíčka, pozorujeme večernici.
Jana Dolínková a Petra Duroňová (7. A)
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Karolína Kopečná (7. B)

Vánoční

vtipy

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…..”
„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc každý Vánoce,” říká
spolužákům Vašek.
„Co, prosím tě?” ptají se všichni. „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?”
„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 sice ani neblikly,
ale začal nám svítit taťka!”
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„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko. Proč jsem ho tedy neviděl?” stěžuje si o
Štědrém večeru Filípek.
„To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou!”
Martin Duroň (7. A)

Napiš, co je na
písmena, která jsi napsal

obrázcích. Tajenku tvoří
na tučně vytištěné čárky.

1. _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _
4. _ _ _ _ _
_

5. _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _

Tajenka:

__________________________________
Kateřina Buchlovská (7. B)

Správné odpovědi ze strany 4: 1. Tři oříšky pro Popelku, 2. Princezna ze mlejna,
3. Princezna se zlatou hvězdou na čele, 4. Císařův pekař (nebo Pekařův císař?), 5. Anděl
Páně, 6. Mrazík, 7. Z pekla štěstí, 8. Pyšná princezna, 9. O statečném kováři
Tajenka ze strany 7: Boží dobrota a štědrost
Tajenka ze strany 8: Vánoce
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