
BÁSNIČKA 

Líbezné melodie 
na nebi andílci pějí,  
krásné Vánoce 
Vám ze srdce přejí. 
Na vločkách 
k Vám nesou přáníčko, 
ať v novém roce nechybí láska, 
štěstí i zdravíčko. 
       -T.B. a V.K. 

KŘÍŽOVKA 

 

TROCHU TOHO ZAMYŠLENÍ 

Pohled na svět 
   Každý se na svět díváme trochu jinak. Každý se dívá 
svýma očima. Každý (jak já říkám) přes jiný filtr. Proč to 
tak vlastně je? No, každý zažil jiné životní situace a se 
vším se vypořádává jinak. Někoho můžete zavřít na 
téměř dva roky do karantény a nic se mu nestane, a 
někdo se naopak uzavře a stane se z něj úplně jiný 
člověk. 
  V tom je ten rozdíl vnímání reality a situací. Někteří 
však realitu vnímají zkresleně nebo ji dokonce vidět 
odmítají. Proč? Možná proto, že jeden člověk vidí 
určitou situaci jako problém, ale někomu jinému ta 
samá situace přijde naprosto obyčejná. A to mě přivádí 
k otázce. 
Co kdyby všichni viděli svět stejně? 
     -M.S. 

FILMOVÁ RECENZE - Klaus 

Sobecký pošťák se překvapivě skamarádí se 
samotářským výrobcem hraček. Do chladného, 
temného města tím přinese potřebnou radost.  
Tak o tom je rodinný, animovaný, skrz naskrz vánoční 
netflixový film. A ano, sice může na první pohled 
vypadat jako klasický vánoční dětský film s pěknou 
animací, ale příběhem na houby, ale nenechte se 
zmýlit. Příběh je dojemný a velmi pěkně propracovaný, 
částmi i vtipný. A ta animace! Po vizuální stránce je 
snad ještě nádhernější než po té příběhové. Tenhle 
film jsem viděla loni o Vánocích a musím říct, že bych 
se na něj klidně podívala znovu. Určitě pět hvězdiček 
z pěti. 

★★★★★ 

     -J.M. 

 

 

 

 

Tajenka: Je to jeden 
z nejmenších tvorů světa - 
__________________ 
                                -T. D. S. 

1 – EYTGP 
2 – AARKIF 
3 – BRBO 
4 – LBYEI 
5 – FKÍ 
6 – KAČOK 
 
1,2,4 – země； 3,6 – zvířata； 5 – 
ovoce 



ROZHOVOR  

Máme tady pro Vás malý rozhovor s naším panem ředitelem! 

1. Co pro vás znamenají vánoce a jak se na ně těšíte? 

Chvíle klidu a pohody s rodinou a přáteli. Moc se na ně těším. 

2. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 

Když jsem byl hodně malý, tak jsem chtěl být zedníkem. 

3. Kdybyste mohl dětem dát radu do života, o které byste 
věděl, že se podle ni budou řídit, jak by zněla? 

Nevím jestli to je rada nebo spíše přání vám všem. Ať se vám v 
životě vše daří podle vašich představ, ať můžete dělat práci, 
která vás baví. 

4. Co považujete za váš největší úspěch? 

Nemůžeme určit nějaký největší úspěch. Za úspěšné považuji, že 
se mi podařilo získat vysokoškolské vzdělání, že mohu od začátku 
kariéry učit zrovna v Broumech, že mám skvělou rodinu. 

                                                         -A.D. a A.P. duo 
 
NOVINKY ZE SVĚTA FILMU 

Dny do Vánoc se nám krátí, a s nimi i dny do nového roku. Přesto tu je ale spoustu 
zahraničních filmů a seriálů, které by měly vyjít ještě do konce roku 2021, a my si s nimi 
můžeme zkrátit dlouhý vánoční čas.  

Dlouho očekávaná 2. série The Witcher (Zaklínač) bude na Netflixu uvedena 17. prosince. 

Od Marvel Studios právě vychází šesti dílný seriál Hawkeye a 16. prosince se v českých kinech 
prvně objeví Spider-Man: No Way Home (Bez domova). 

A na menší tady 23. prosince čeká druhý díl animované pohádky Zpívej. 

          -E.R. a H.K. 

 

  

VTIP 

Jeden kapr se zamyšleně zeptá 
druhého: „Ty, věříš v život po 
Vánocích?“ 

                   -D.P. 

 

Vánoce 2021 



 

Školní rok 2021/2022 
Noviny Základní školy  
Broumy 

Tak! Naše škola má zase 
po několika letech vlastní 
časopis. Zajímalo by mě, 
kolik z vás z prvního 
stupně vědělo, že tu 
někdy nějaký byl. No jo, 
už je to dlouho. 
Každopádně byl tu a byl 
moc pěkně udělaný. 
A protože Vánoce se blíží, 
osmá třída v čele s paní 
učitelkou Cajthamlovou 
vám přináší první, 
vánoční výtisk časopisu 
Nečti to.  

 

Každý z naší ‚redakce‘ si připravil vlastní rubriku, 
takže myslím, že byste tu všichni mohli najít 
přinejmenším jednu věc, co by vás mohla zajímat. 
      -J.M. 

PRANOSTIKY 

Když na Štědrý den sněží, na pytle se 
chmel těží. 
Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda 
malá. 
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař 
smutně oči mhouří. 

Myslím, že spoustu z nás na 
pranostiky nevěří. Ale ať už si myslíte, 
co chcete, něco pravdy na nich určitě 
je.  

    -A.O. 

KNIŽNÍ RECENZE – Zločin slečnám nesluší 

Knížku napsala Robin Stevens. Jde v ní hlavně o 
vyřešení záhady mrtvé učitelky – Slečny Bellové, která 
byla nalezena v tělocvičně. Její tělo však záhadně zmizí 
a nezbude po něm jediná stopa. Žačky Daisy a Hazel 
založí detektivní klub a začnou její úmrtí vyšetřovat. 
Narazí na spousty slepých uliček, ale nakonec vraha 
vypátrají a předají policii. 
      -K.V. 

 

RECEPT 

Vánoce jsou nebezpečně blízko a proto jsme si pro 
vás připravili super recept na ultra rychlé a 
jednoduché kokosky, které zvládne snad opravdu 
každý. 

Co budeme potřebovat:  
- 150 g kokosu 
- kondenzované mléko  

Postup: Smícháme ingredience a vypracujeme z 
nich hmotu, která drží pohromadě. Troubu 
vyhřejeme na 150 stupňů a pečeme v ní kuličky na 
pečícím papíře asi 15 minut. 

     -E.R. 

     


