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Ahoj děti. 
 
Už je to hodně dlouho, co jsme se naposledy viděli. 
Naposledy jsme vytvořili letní prázdninové číslo 
s nápady, kam na výlety, a to jak kolem Jablonného, 

tak i do vzdálených míst. 
Teď se setkáváme nad vánočním číslem Žurnálku, který mohu směle pojmenovat jako 
„Ježíškovský“. Proč? To se dozvíte na dalších stránkách. 
Teď bych chtěl ale napsat a pochválit děti, které se zapojily do dvou soutěží. 

 

  „Velká komiksová soutěž“
s nakladatelstvím Crew, byla vyhlášena v říjnu. Děti mohly v knihovně do 13.12. 
odevzdávat své výtvory, které pak byly odeslány do nakladatelství a zároveň si 
soutěžící vybrali odměny, které by v případě výhry od nakladateství chtěli.  
Soutěže se zúčastnily od nás pouze čtyři děti, které však byly za svou snahu 
odměněny. Odměnu za svou účast dostaly: 

Terezka Kadečková, Anežka Hlávková, 

Nela Rabatinová a Laura Mikudíková.  
Doufám, že se děvčatům dárečky líbily a moc jim děkuji za to, že Jablonné v Praze 
svými výtvory reprezentují.  

 

 „Jak vypadá český Ježíšek?“
Měly jste napsat příběh, básničku, pohádku nebo namalovat, 
jak si vy představujete našeho českého Ježíška. Také jste 
mohly zodpovědět anketu o Ježíškovi. 
Tato soutěž už přilákala více dětí. Vašich prací se v knihovně 
sešlo 55. 
Vybírat mezi tolika pracemi pouze 5 k ocenění bylo opravdu 
těžké, ale nakonec odměny dostaly-dostanou ty děti, které 
vytvořily originálního Ježíška, který nevypadá jako Santa, 
nemá červený kabát a sobí spřežení.  

 
Za výtvarné práce, básničky a povídání jsou odměněni: 

Viki Minarová                  Sandra Hrdličková  

 Evelyn Davídková

                                     Johan Valenta                  Max Socha  
 

 
 

Otíkovo okénko 

Děkuji všem dětem, které se Ježíškovské soutěže zúčastnily. Většina vašich 
prací bude vystavena do konce ledna v knihovně v dětském oddělení. 

 

Míša Samková, 4.B  
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Jak vypadá český Ježíšek? 
 
 
 
 
Vždyť ho ještě nikdo neviděl... Ale protože máme každý svou fantazii a vaše představy jsou 
různé, tak i vaše obrázky jsou různé. Všech 55 prací otištěno není, protože by musel být 
Žurnálek stostránkový . Tak pěknou podívanou a počtenou. 
 
 
Každý rok v prosinci zdobíme stromeček, 

abychom pod ním pak našli dáreček. 

Nosí nám je Ježíšek, 

co má teplý kožíšek. 

Za oknem padá sníh, 

děti jsou samý smích. 

A Ježíšek z velké dálky 

veze ty nejhezčí dárky. 

Děti jsou šťastné, splnil se jim sen, 

Je to pro ně nejhezčí den. 

                                  (Max Socha, 4.B) 

 
 
 

  
 

Ježíšek 

Ježíšek je Jezulátko, nachází se v Betlémě, 

na Vánoce dárky dává, 

pod stromečkem něco je. 

U nás už byl, musí dál. 

Děkujeme Ježíšku za velikou nadílku. 

Za oknem Ti necháme spoustu sladkých perníků. 

                                                   (Domča Klodnerová, 4.B) 

 
 
 
 

 
Můj Ježíšek učí lásce a soucitu. Ježíšek rozdává rád knihy, oblečení, nemá rád návykové 

látky a různé počítačové hry. Náš Ježíšek nosí dárky i dospělým. Ježíšek volný čas tráví 

s jinými anděly. (anonym) 

Marek Šúchal, 4.B  

Lukáš Šúchal, 4.B  
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Ježíšek 

 
Nese dárky pro děti. Kolik dárků máš? 

Hodně, hodně mám. 

Nesu vám. 

Nesu, nesu pod strom 

Velký dar jak hrom. 

 

                                      (Evelyn Davídková, 2.A) 
  
 

 

 

 

 

Evelyn Davídková, 2.A                                                                                                                                Michal Lukavec, 2.A 

                                                                                                                                                                    

 

 

Ježíšek 

Ježíšek radost rozdává,  

dárky hodným dětem dává. 

Mléko s cukrovím rád má, 

na severním pólu skřítkům pomáhá, 

sobům seno dává. 

Na štědrý večer dárky dává. 

                              (Adéla Němcová, 4.B) 

 

 

Ježíšek se vždy na Vánoce stane neviditelným.  

Je to starší pán, má dlouhé bílé kudrnaté vlasy a bílé vousy. Ježíšek je hubený, nosí bílou 

košili, která má jeden červený pruh z červených vzorů, na nohách má červenozelené ponožky 

a boty jako vánoční skřítek.  

                                                                                                             (Laura Mikudíková, 3.A) 
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Jak Ježíšek zapomněl na dárky 

Jednou, když Ježíšek rozdával dárky, tak zjistil, že mu nějaké dárky chybí. Druhý den, když 

se děti probudily, tak byly moc smutné, že nemají všechny dárky od Ježíška. Když Ježíšek 

zjistil, že jsou děti smutné, rychle utíkal ven se podívat do saní, jestli tam něco nezapomněl.  

A opravdu tam nějaké dárky byly. Tak je popadl a utíkal to honem napravit. Nejdřív šel 

k jednomu a pak zase k dalšímu dítěti. A pak byly zachráněny nejen děti, ale také vánoce. 

                                                                              (Eliška Pluhařová 3.A, i obrázek pod textem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Róza Lusková, 4.B  

 

Ježíškův byt. Sebik Toman,.4.B   
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Vánoční 

vtipy 

Jak říkat vánočním 

elfům s klapkami na 

uších? Jak chcete. 

Stejně vás neslyší. 

 

25. prosince: Do Vánoc 

zbývá ještě skoro celý 

rok a už tu jsou všude 

vánoční ozdoby, to je  

prostě neuvěřitelné. 

 

Co padá, ale nikdy se 

nezraní? Sníh. 

 

Vojta se ptá kamaráda 

Hynka: „Proč sis k váno-

cům přál dvě sady 

vláčků?!” 

„Protože bych si rád měl  

s čím hrát, i když je doma 

táta!” 

 

 

Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, 

doly.” „A splnil ti přání?” 

 „Ano, koupil mi atlas hor.“ 

 

O Štědrém dnu volá Franta svému 

kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl 

dne čas?” Kamarád se diví: „Proč?“ 

„No protože mi chybí v betlémě osel“. 

 

Viki Minárová 2.A  

Kateřina Pavlasová, 4.B  

Sandra Hrdličková,2.A  

Nela Rabatinová, 4.B 

Gyorgy Tokacz, 2.A 
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Anketa o Ježíškovi 

na kterou děti odpovídaly, se skládala z těchto otázek:  
Je Ježíšek vousatý, kníratý, kudrnatý nebo holohlavý? Jak má barevné oči a do čeho 
se obléká? Co má rád k jídlu? Co dělá v létě?  Kde si užívá dovolenou a s kým? 
Chová nějaké domácí mazlíčky? Přes rok chodí do školy. Víte, z jakých předmětů dělá 
na konci letních prázdnin zkoušky? Které dárky rozdává nejraději a co rozdává nerad? 
Nosí dárky i dospělým? Co dělá ve volném čase? 
 
A zde jsou odpovědi: 
 

Jaké má Ježíšek …  

oči:  tmavě hnědé 6 x, modré 3 x. 

vlasy: kudrnaté 4 x, holohlavý 1x. 

porost brady: vousatý 4x, kníratý 1x. 

oblečení: červený kabát a kalhoty 3x, růžovobílé šaty 1x, černobílý kabát  

a kalhoty 1x, hábit, bílou košilku. 

 

Jaké má rád jídlo:  

Ovoce a zeleninu, sušenky 3x s mlékem, cukroví 2x, bramborový salát 2x, řízek 2x, 

perníčky 2x. 

 

Co dělá v létě?  

Odpočívá od dávání dárků  5x, užívá si, spí, stará se o své domácí mazlíčky. Opaluje 

se, lenoší, kouká se na děti, jestli jsou hodné 2x. 

 

Kam jezdí na dovolenou a s kým?  

S manželkou do Chorvatska. Do Betléma se svou matkou. Do Itálie s paní Ježíškovou.  

Na severní pól s trpaslíky. S Bohem na nebe. K moři se skřítky. 

 

Mazlíčci: 

Sobi, ovečky 2x a oslíci 2x, mazlíčky nemá  2x.  

 

Předmět, ze kterého dělá Ježíšek na konci léta zkoušky: 

Řízení sobího spřežení, matematika 3x, český jazyk, vlastivěda, přírodověda, 

zeměpis. 

 

Jaké dárky rozdává rád: 

Panenky, auta a stavebnice, lego, hračky, sladkosti, dárky, které sám vytvoří. 

 

Jaké dárky rozdává nerad: 

Zvířátka, brambory, uhlí 3x, elektroniku, mobily. 
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Dostávají od Ježíška dárky i dospěláci? 

Ano 9x, Ne 1x 

 

 

Povídání  

do Žurnálku 

To je duch naší knihovny, 

bydlí tam ve dne v noci. 

Má ráda knihy a děti  

a knihovníky. Ráda čte 

knížky, ze kterých potom 

dělá zkoušky. Ve škole má 

rád čtení a rád chodí na 

češtihrátky. 

        (Eliška Pluhařová, 3.A)  

                                                                                                                                                                                       

 

Vojta Krob, 4.B  
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A na závěr se podíváme na několik fotek, jak se letos v knihovně děti měly. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ázd                    
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Tvůrci 18. čísla Žurnálku:  Děti z 2.A a 4.B s paní učitelkami Martinou Rybovou a Ivou 
Žmudovou, Eliška Mikudíková, Eliška Pluhařová a knihovnice Dana Zpěváková. 
Časopis vyšel 18.12.2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz 

 

Výpůjční hodiny: 

Pondělí:  8.00 – 11.30  12.30 – 18.00  Kontakt na redakční radu:  

Úterý:  8.00 – 11.30  12.30 – 15.00  e-mail: knihovna@jvpmesto.cz  

Středa:  8.00 – 11.30  12.30 – 17.00  telefon: 487 829 972 

Čtvrtek:  zavřeno  12.30 - 15.30 

Pátek:                              zavřeno 

 

http://www.knihovnajablonnevpodj.webk.cz/
mailto:knihovna@jvpmesto.cz
http://www.facebook.com/home.php#!/mestska.knihovna.1

