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VÝROBA ČEPIČEK NA VÁNOČNÍ STROMEČEK 

 

POTŘEBUJETE: 

➢ Ruličku nebo papír 

➢ Vlnu 

➢ Nůžky 

➢ Lepidlo 

POSTUP: 

Ustřihněte kousek ruličky, potom navlečte a zauzlujte vlnu. 

Převraťte vlnu na opačnou stranu ruličky. 

Na vlně zavažte uzlem tak, jak chcete mít velkou čepičku. 

Potom ustřihněte zbytek vlny do tvaru bambulky. 

Uvažte z vlny očko na pověšení a je HOTOVO! 

 

 Eliška, Gábi a Viky 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční příběh 
 

Bylo 1. prosince a v domácnostech nastala vánoční nálada. Děti se 

radovaly, že si můžou z adventního kalendáře vyloupnout čokoládku. 

Rodiny se v kostele k Ježíškovi pomodlily.  

Vánoční písničky si společně zazpíváme a na 5. prosince se za gauč 

schováme a zlobivé dětičky uhlí dostávají. A ty hodné dostanou pouze 

cukrovinky, čerti zlobivé děti berou a ty hodné do nebe ponesou. 

Před Vánoci vybírají rodiny vánoční strom. Až ho vyberou, přivezou ho 

domů a den před Štědrým dnem ho ozdobí červeno bíle. 

Na Štědrý den všichni vstanou a na snídani dostanou vánočku 

s máslem. Houbový Kuba je na oběd. 

A na večeři kapr a bramborový sálat. A na dárky se těší nejvíce všechny 

děti. 

 Po tom veselí všem, už si jen písničky pouští a do postelí se uloží.  

 

Autor: Samuel Žitník 

 



Vánoční vtípky 

 

Jdou dvě blondýnky do lesa pro  

vánoční stromeček.  

Po dvou hodinách hledání se 

zeptá jedna té druhé: 

‘‘Tak co?‘‘-‘‘Ale, nikde nic.‘‘                                                                

‘‘Víš co, vezmeme nějaký bez 

ozdob!“ 

 

 



Proud – 2. část 

 

Petr navrhl, že můžou spát pod střechou elektrárny, na což holky 

souhlasily. Takže si ustlali a šli spát. Ráno je probudil ten samý pán, co 

jim dal dopis a řekl jim, že je rád, že přijeli. Petr a ostatní se vyděsili a 

začali utíkat, ale po cestě je zastavil zase a řekl, ať se jdou podívat 

dovnitř.  

Když tedy vešli dovnitř, byli tam další čtyři lidí, kteří je zajali a svázali jim 

ruce provazem. Řekli jim, že jsou naivní a že se už nikdy domů nevrátí. 

Vyděsili se a snažili se utéct. Nedařilo se jim to, a ještě k tomu jim vzali 

telefony.  

A v tom si Veronika vzpomněla, že má u sebe kapesní nůž a pepřový 

sprej, takže hned začala záchranná akce. Pomocí kapesného nože si 

navzájem prořezali provaz. A jak si ten provaz prořezávali, tak si jich 

všimli hlídači a děti jim nastříkali do očí pepřový sprej a utekli. 

Jak se únosci probrali, tak pomocí stop od Petra, Magdy a Veroniky je 

začali sledovat. Parta utíkala, až v povzdálí uviděli starý dům. Běželi 

k domu, první ho prozkoumali a pak se tam na chvíli schovali. 

…. Pokračování v dalším díle … 

 

Autor: Daniel Šilha a Jakub Štursa 

 

 

 

 

 



 

Marky a Mia 

 

 



 

Nakreslila: Gábi Skýpalová 

 



 

 


