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BADMINTONBADMINTONBADMINTONBADMINTON 
Od listopadu se na naší škole schází žáci sedmých t
Tento nápad zrealizovala p.uč.Kubíková a dokonce se proslýchá, že by si od nového roku mohli p
i učitelé. Budeme sledovat a snad se nám poda
  

.  
 
 
 
 
 
Od října probíhala na naší škole materiální sbírka pro pejsky z
ztráty jednoho báječného pejska, kterého jsme v
a jednotlivců, kteří mají srdíčko na správném míst

- 5.BS za 10 kg krmení, konzervy, deky, mlsky, 
gumové hračky a piškoty 

- 2.AS za konzervy a hračky 
- 6.AS za piškoty a deku 
- 9.AS za pytel plný hraček 
- 3.A  za piškoty, krmení a mlsky
- 8.D  za 6 dek 
- 8.A  za krmení, piškoty, mlsky, deku a konzervy
- 6.A  za krmení a mlsky 
- 7.B  za 10 přikrývek, plyšové hra

piškoty a 200 Kč na mlsky  

Děkujeme samozřejmě i všem učitel
z těchto tříd. Také nás překvapil velký zájem jednotlivc
kteří nám přinesli piškoty a deky a také jim za to moc 
děkujeme.  
                                                                                                                                               
napsala Veronika Řáhová 

 
Listopad a prosinec jsou školními akcemi 
doslova nabité. Všechny akce jsou 
zdokumentovány a p
školních webových stránkách 
Můžete si přečíst jejich pr
pěkné fotografie. Navštivte tedy záložky školní 
akce, projekty i fotogalerii.

žáci sedmých tříd a každé pondělí odpoledne hrají v
.Kubíková a dokonce se proslýchá, že by si od nového roku mohli p

itelé. Budeme sledovat a snad se nám podaří zachytit i zajímavé snímky. ☺ 

Pan učitel Rak vymyslel a s p.zástupkyní 
Brunnerovou zorganizovali sout
nejhezčí „PéeFku“. 
informatiku. Jak celá sout
přečtěte na prost
časopisu. My jsme taky hlasovali a v
že bylo opravdu tě

íjna probíhala na naší škole materiální sbírka pro pejsky z mosteckého útulku. Sbírka vznikla na základ
ého pejska, kterého jsme v 5.BS všichni znali. Do sbírky se zapojilo i n

ko na správném místě a chtěli pejsky obdarovat. Poděkování pat
mení, konzervy, deky, mlsky, 

3.A  za piškoty, krmení a mlsky 

8.A  za krmení, piškoty, mlsky, deku a konzervy 

ikrývek, plyšové hračky, granulky, 

čitelům a asistentům 
ekvapil velký zájem jednotlivců, 

inesli piškoty a deky a také jim za to moc 

                                                                                                                             

Listopad a prosinec jsou školními akcemi 
doslova nabité. Všechny akce jsou 
zdokumentovány a přehledně umístěny na 
školních webových stránkách www.specmo.cz. 

číst jejich průběh i prohlédnout  
kné fotografie. Navštivte tedy záložky školní 

akce, projekty i fotogalerii. 

lí odpoledne hrají v tělocvičně badminton. 
.Kubíková a dokonce se proslýchá, že by si od nového roku mohli přijít pinknout 

itel Rak vymyslel a s p.zástupkyní 
Brunnerovou zorganizovali soutěž o 

í „PéeFku“. Oba dva učí na škole 
informatiku. Jak celá soutěž dopadla, si 

te na prostřední dvoustraně 
asopisu. My jsme taky hlasovali a věřte, 

že bylo opravdu těžké vybírat.  

Sbírka vznikla na základě 
Do sbírky se zapojilo i několik dalších tříd 

ěkování patří: 

                                                                                                                                                        



 
V pondělí  7.12. jsme se pak 
společně do útulku vydali. 
Celkem se na zvířátka jelo 
podívat 34 dětí. Pan Šlégr, 
provozovatel útulku, nám 
celý areál ukázal a také nám 

povyprávěl o tom, jak to v takovém útulku vlastně chodí. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, třeba že do 
útulku přijde ročně asi 405 pejsků a 198 koček. Útulek spravují 3 
zaměstnanci a o všechny zvířátka se moc dobře starají. Všem se 
nám tam moc líbilo. Měli jsme ohromnou radost, že jsme mohli 
někomu nezištně pomoci. K Vánocům bychom si přáli, aby 
Ježíšek nadělil všem opuštěným zvířátkům nového páníčka a 
domov, kde budou milováni.                 napsala Veronika Řáhová 

   
 
 
 
 
 
4.prosince zdobily Čertice vánoční stromeček. Je to akce 
pro žáky nižšího stupně spojená s trestáním hříšníků a 
odměňováním hodných a pilných žáků. Seznamy hříšníků 
jsou stále delší, tak měly Čertice hodně práce, aby 
hříšníky srovnaly. Nakonec všichni slíbili, že už budou 
hodní a polepší se. Do pekla se přece nikomu nechce. 
 

Pozorování změn 
na cibuli 

 
Studentka Pedagogické fakulty Marie Andělová si pro žáky 

III. A připravila projekt, ve kterém žáci během 14 dnů 
pozorovali změny na cibuli, zapisovali je do formuláře, 

kreslili cibuli a vytvořili koláž. Jednotlivé aktivity se žákům 
líbily a se zaujetím spolupracovali se studentkou. 

                             napsala p.uč.Jana Hofferová 
 

 
Jídelna se jednoho listopadového 
dne proměnila ve „staveniště“. 
Stavebním materiálem však nebyly 
cihly, stavělo se z kostkového cukru. 

Několik kilogramů cukru se během pár hodin 
proměnilo v krásné domečky, hrady a
kostelíčky, do kterých se vložily malé svíčky a 
všechny se rozzářily. A kdo stavěl? Žáci ze 
Základní školy speciální se svými šikovnými 
p.učitelkami. Byla to hezká podívaná a určitě i 
zajímavá zkušenost, jak využít netradiční 
stavební materiál. O Vánocích budou tyto 
svícny svým mihotavým světlem přispívat 
k příjemné atmosféře jejich domovů. 

 



        
Ježíšek

  Ježíšek je zdrobnělina jména Ježíš Kristus
narození     křesťané o Vánocích slaví. P
narození v Betlémě, v chudobě pocestných lidí a v 
přístřešku pro dobytek, „protože se pro ně
pod střechou“, přitahoval po staletí pozornost a patrn
dal křesťanský ráz starším svátkům 
„Ježíšek“ je nadpřirozená postava malého, práv
narozeného Ježíše Krista, která o Vánocích na Št
večer rozdává dárky pod vánoční stromek

Tradice, že dárky nosí Ježíšek, se vyskytuje v 
dalších středoevropských zemích (např
Ježiško, Německo, Rakousko a 
Christkind). České Němce žijící v 
obdarovával Kristkind (také Krist Kindle nebo 
Kristkindl) čili „dítě Kristus“. Podle n
prý nevyzpytatelnou povahu a někdy provád
žerty, které se jeho obětem nezamlouvaly.

V některých českých rodinách Ježíšek „roznáší“ dárky tak, že po št
pokoje, ve kterém se nachází vánoční strome
dospělých, který rozmístí všechny dárky pod strome
do místnosti, kde se začínají rozbalovat spole
rozbalují až ráno). 

Tradice Ježíška je velmi silná a zatím odolává všem cizím vliv
propaganda neúspěšně pokusila Ježíška nahradit ruským
plnovousem. V současnosti Ježíšek zatím úsp
Vánoc. 

 

    

    

    

    

 

 

Z knihy Šťastné a veselé zpracoval Pepa
 

íšek    
Ježíš Kristus, jehož 

slaví. Příběh jeho 
 pocestných lidí a v 

ešku pro dobytek, „protože se pro ně nenašlo místo 
itahoval po staletí pozornost a patrně 

anský ráz starším svátkům slunovratu. 
irozená postava malého, právě 

narozeného Ježíše Krista, která o Vánocích na Štědrý 
ní stromek.  

Tradice, že dárky nosí Ježíšek, se vyskytuje v Česku a 
edoevropských zemích (např. Slovensko - 

a Švýcarsko - 
mce žijící v Sudetech 
(také Krist Kindle nebo 

 Kristus“. Podle některých měl 
kdy prováděl různé 

tem nezamlouvaly. 

eských rodinách Ježíšek „roznáší“ dárky tak, že po štědrovečerní ve
ční stromeček. V pokoji zůstává (či se do něho nenápadn

lých, který rozmístí všechny dárky pod stromeček a zazvoní zvonečkem. Následuje p
ínají rozbalovat společně vánoční dárky (oproti západním zemím, kde se dárky 

Tradice Ježíška je velmi silná a zatím odolává všem cizím vlivům. V 50. letech 
a nahradit ruským Dědou Mrázem s červeným kabátem a 

asnosti Ježíšek zatím úspěšně odolává Santa Clausovi, který je komer

knihy Šťastné a veselé zpracoval Pepa 

erní večeři odejde celá rodina z 
ěho nenápadně vrací) některý z 
. Následuje příchod celé rodiny 

ní dárky (oproti západním zemím, kde se dárky 

m. V 50. letech 20. století se komunistická 
erveným kabátem a čepicí a bílým 

 odolává Santa Clausovi, který je komerčním symbolem 



 

ANDĚLÍČCI 
Na VÁNOČNÍM STROMKU by neměli 

chybět andělíčci.  Andělíček může být 
vyrobený z plsti, která se dá také lepit, nejen 
šít. Košilku můžeme ozdobit zlatými korálky 
nebo třpytivou lemovkou. Je dole otevřená, 
takže můžeme andělíčka snadno nasadit na 
špici stromku.  
K dalším andělíčkům připevníme poutko ze 
zlaté nitě. Můžete si je okopírovat na čtvrtku, 
vybarvit gelovými fixaci a vystřihnout.                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval z knihy Šťastné a veselé Pepa 
 



 
 

Dobročinná sbírka 
 
 

Třídy 7.A, 7.B vyhlašují sbírku suchého 
pečiva pro lesní zvěř. 

 
Kdo má doma suchý chléb, rohlíky a jiné 

pečivo, ať vše donese do    
12. 1. 2010 do třídy 7.A . 

 
Je třeba pomoci zvěři, která má v zimě  
hlad a prázdné krmelce. Veškeré pečivo 

předáme myslivcům. 
 
 

Děkujeme 7.A, 7.B 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SOUT
 

Soutěž o nejhezčí PF př

 a žáci je  tvo

Všechny 

 na magnetické tabuli v hudebn

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování probíhalo v hudebn

kde hlasovali všichni žáci i u

a vyhodnocení prob

Vítězné práce jsou 

 pod Galerií nejlepších žák

Vítězi o nejhezčí PF 2010 se stali žáci 

 a Lucie Remutová

               

SOUTĚŽ PF 2010 
í PF přání do roku 2010 probíhala od 16. 11. do 27. 11. 2009

a žáci je  tvořili v hodinách informatiky. 

Celkem se zúčastnilo 66 žáků. 

Všechny vytvořené PF byly vystaveny 

na magnetické tabuli v hudebně první týden v prosinci (1.12. 

 

 

Hlasování probíhalo v hudebně,  

kde hlasovali všichni žáci i učitelé od 1. 12. do 7. 12. 

a vyhodnocení proběhlo 8. 12. 

zné práce jsou vystaveny v pojízdné vitríně

pod Galerií nejlepších žáků v hale školy. 

 

í PF 2010 se stali žáci Karel Bača z kategorie 5. 

Lucie Remutová z kategorie 8. - 9. tříd.

 
 

ání do roku 2010 probíhala od 16. 11. do 27. 11. 2009 

ili v hodinách informatiky.  

 první týden v prosinci (1.12. –7.12.). 

itelé od 1. 12. do 7. 12.  

vystaveny v pojízdné vitríně 

z kategorie 5. – 7. Tříd 

říd. 



 

Karel Ba ča 

 
 

Lucie Remutová 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Během váno ční výstavky bude   

v hale školy  

probíhat projekce všech vytvo řených prací. 

Žáci p ři tvorb ě PF  byli  

velice snaživí  

a využili získané znalosti a dovednosti,  

které nabyli se svými vyu čujícími v hodinách informatiky, 

Žáci 5. – 7. t říd pracovali v programu Malování a Word  

a žáci 8. -9. t říd pracovali v programu Corel Draw. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
V poli stála budka. Přiběhla k ní  

myška Hrabalka a zavolala: "Boudo 

budko, kdo v tobě zůstává?" Ale nikdo 

se neozval. Myška tedy vlezla do 

budky a zůstala v ní. 

Přiskákala žabka Kuňkalka: „Boudo budko,    kdo v tobě zůstává?“ „ Já, myška 

Hrabalka. A kdo jsi ty?“ „ Já, žába Kuňkalka.“ Pojď, můžeš zůstat se mnou!“  

I přistěhovala se žába k myšce a žily spolu. 

Přihopkal zajíc. „Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?“ „ 

Já, myška Hrabalka a já, žába Kuňkalka. A kdo jsi ty?“ 

„Já jsem Zajíček Ušáček.“ „ Pojď k nám!“ Zajíček 

přiskákal a už  tam žili spolu všichni tři. 

Přikolíbal se medvěd. „Boudo, budko, kdo v tobě 

zůstává?“ „ Já myška Hrabalka, žába Kuňkalka a zajíček 

Ušáček. A kdo jsi ty?“ „Já, medvěd Huňáč Fuňáč.“ A než se zvířátka nadála, udělal  

medvěd tlap, šláp, bác! Rozšlápl budku. Všichni se rozutekli a medvědovi zůstala  

jen rozbitá bouda. 

 

      Kuňkalka byla 
 
     Zajíček se jmenoval 
 
     Huňáč Fuňáč byl 
 
     Hrabalka byla 
 
     Ušáček byl 
 
 
                          Pohádka se jmenovala   
 

 Ž        

   U      

 M        

M         

  Z       

     

 
 
 



    
1. Máte doma o Vánocích stromek živý nebo umělý? 
2. Ozdoby na stromek kupujete nebo si je vyrábíte?  

Jestliže vyrábíte, napište nebo nakreslete jaké? 
3. Jakou barvu mají ozdoby na vašem stromku? 
4. Víte, která barva ozdob je letos módní? 

Odpovědělo nám 105 žáků, děkujeme. 
Poděkování patří i  p.učitelkám za 
trpělivost a čas, který odpovědím se 
svými žáky věnovaly. 
Jak je vidět, všichni máme doma o 
Vánocích stromek, takže tradice stále 
dodržujeme. Ve zdobení ozdobami 
převažuje široká nabídka koupených 
ozdob, které koupíme ve všech možných 
barvách i velikostech. Přesto se najdou rodiny, kde si vyrábějí řetězy nebo pečou 
perníčky. Někdo opatruje ještě staré foukané ozdoby ze skla po babičce, jiný dává 

přednost umělohmotným, nerozbitným. Všichni se určitě těšíme, až se rozzáří na stromku svíčky a pod ním se 
objeví kupa dárků.  
 

A jaký stromek doma máte?  82 umělých a 20 živých 
Čím tedy zdobíte stromek? 87 ozdoby kupuje, dokonce někteří 
berou jako potupu, kdyby měli ozdoby doma vyráběné. Vypadalo 
by to prý, jako by na koupené neměli. 
19 vyrábí řetězy z proužků barevného papíru, pop cornu, korálků 
nebo z brček. 
Jak tedy vypadají vyráběné ozdoby? Vidíte na obrázcích. 
A oblíbená barva ozdob? 54 z vás mají vícebarevné, 26 červené, 
18 modré. Dalšími oblíbenými barvami jsou zlatá, stříbrná, bílá, 
fialová a zelená. 
Letošní módní barvou je červená. 
Typovalo ji 19, 12 modrobílou 
kombinaci, 10 zlatou, 9 modrostříbrnou 
(to je asi inspirovala vánoční výzdoba 
naší školy), 9 stříbrnou. Objevily se i 
další barvy, a to bílá, oranžová, 
černobílá, růžová, dokonce i černá a 
zelená. 
 

 
 
 

Přejeme Vám všem, ať se Vám splní vše, co jste si přáli pod 
stromkem najít a ať  

i vaše dárky udělají tu největší radost blízkým i kamarádům.  
Vaše redakce 



 

  
Pro většinu z nás je vánoční stromek symbol vánoční tradice. Krásné ozdoby, 
dům provoněný vůní stromku a dárky pod ním vytvářejí tu správnou vánoční 
atmosféru. Ale co si vyberete tento rok? Stříbrný, vínový, korálkový, fialovo- 
zlatý, ozdoby z papíru, ze slámy,    lampionový, popcornový  nebo červený?  
Červené ozdoby jsou letos nejmódnějším hitem.    

Dvě alternativy vánočních stromků: 

Borovice paprsčitá (Pinus 
Radiata) 

Tato borovice, která pochází z USA, je v 
posledních letech jedna z nejoblíbenějších 
možností na vánoční stromek. Používá se jako 
celý strom, nebo se do vázy dávají větvičky. 
Pokud ji máte doma, doporučil bych spíše 
variantu s větvičkami, protože nový strom roste 
velmi dlouho a tento druh se dorůstá výšky až 15 
metrů. 

Čerstvě uříznuté stromy 

 
Čerstvě seříznutý strom je hned po ,,konzervovaných“ stromech ta nejlepší varianta. 
Tyto stromy jsou totiž biologicky snadno odbouratelné. Pěstují se na farmách a po 
jejich uřezání jsou většinou nahrazeny novými sazenicemi. Než je usadíte do 
stojánku, snažte se je udržovat na temném a bezvětrném místě. Za prvních 24 hodin 
dokáže strom spotřebovat až 4 litry vody. To, že strom trpí nedostatkem vody 
poznáte, když začne opadávat. 

RECYKLACE VÁNORECYKLACE VÁNORECYKLACE VÁNORECYKLACE VÁNOčNÍHO STROMKUNÍHO STROMKUNÍHO STROMKUNÍHO STROMKU    

 
Je sice skvělé mít živý vánoční stromek, ale po skončení vánoc často končí vyhozené 
podél silnic nebo na přeplněných skládkách. Na místě, kde stromek koupíte, by vám 
měli později umožnit i jeho recyklaci. Takto správně zrecyklovaný stromek se využívá 
při pěstování nových a výrazně odlehčí skládkám. Bohužel pozdější recyklaci nabízí 
opravdu málokdo. Další možností je odvézt stromek do Lesoparku v Chomutově, pro 
zvířátka to bude pochoutka. 

UMUMUMUMěLÉ VÁNOLÉ VÁNOLÉ VÁNOLÉ VÁNOčNÍ STROMKYNÍ STROMKYNÍ STROMKYNÍ STROMKY                  
Umělý stromek můžete koupit v nesčetném počtu velikostí. Pro dlouhý život potřebují 
trochu péče a dobré skladovací podmínky. Tyto stromky se hodí převážně pro velmi 
vytížené lidi nebo pro ty, co mají v průběhu Vánoc ve svém domě opravdu vysokou frekvenci návštěv. 
Nejlevnější se dají pořídit asi za 400 Kč a nejvyšší umělýstrom na světě, šestimetrová skandinávská jedle, stojí 
více než 100 tisíc Kč. 

    

Queenslandská hnQueenslandská hnQueenslandská hnQueenslandská hnědá borovice dá borovice dá borovice dá borovice 

(Podocarpus elatus(Podocarpus elatus(Podocarpus elatus(Podocarpus elatus ) 

 
Jak už název napovídá, původním domovem tohoto 
stromu je Austrálie. Je to velmi rovnoměrně rostený 
strom, který se dorůstá do výšky 2-3 metry. Jedna z 
největších výhod tohoto stromu je, že nemá ostré 
jehličí a dlouho vydrží, aniž by opadal. 
 

 



 

 
Za pěkného slunečného dne žáci II. A a III. A vyzbrojeni velkými igelitovými pytli a rukavicemi, šli pomoci 
přírodě. V okolí školní zahrady posbírali velké množství různých odpadků – igelitů, plechovek, papírů, 
plastových lahví a dalších věcí, které do přírody nepatří. Žákům za to patří velký dík. 

                             MAPUJEME OKOLÍ ŠKOLYMAPUJEME OKOLÍ ŠKOLYMAPUJEME OKOLÍ ŠKOLYMAPUJEME OKOLÍ ŠKOLY    
  

 
Žáci III. A se vydali plnit další úkol 
z projektu Recyklohraní. Zpracovali 
mapu okolí školy, do které zakreslili 
místa na třídění odpadu.  
                            napsala p.uč. Hofferová 

 
Jehličnaté stromy 
na zahradě    
Žáci II. A a III. A v hodině Člověk a jeho svět 
hledali jehličnaté stromy na školní zahradě a 
za pomoci encyklopedií se je snažili 
pojmenovat.  Víte, jaké našli? Borovici, smrk 
a modřín.  
 
              napsaly p.uč. Hofferová a Doušová 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tak by se mohla nazvat exkurze, na kterou vyjeli 
žáci II. A, III. A, III. B, V. A, V. B dne 8. 12. 2009 
v rámci projektu Les ve škole. Na Lesní správu LČR 
v Litvínově jsme vyjeli v naději, že přestane pršet a 
my se budeme procházet celé tři hodiny s lesníky po 
lese. S paní Melcrovou, její kolegyní a fenkou Edou 
jsme vyrazili do lesa. Dozvěděli jsme se, na co se 
využívají velké a malé kulatiny, jak se měří kmen 
poraženého stromu, k čemu se používá lapač a proč 
se oplocují malé stromky. Bohužel jsme se museli 
vrátit na Lesní správu, protože začalo hodně pršet. 
Na správě nás pohostili teplým čajem a oplatkou. Po 
zahřátí jsme si prohlédli mnoho obrázků s lesními 
živočichy a stromy a dozvěděli jsme se spoustu 
nových informací. Děkujeme za pěkné přijetí a 
pohoštění na Lesní správě.                                           
 
napsala p.uč.Hofferová  



 

Novoročenky, novoroční 
přání, PF, péefka ... 
Novoročenka je přání do nového roku. Její pojmenování 
má mnoho podob: Pour Féliciter, PF či slangově péefko 
– odvozené z francouzského „pro štěstí“, novoroční 
přání, novoročenka, přání do nového roku, novoroční 
pohlednice… Na klasických novoročenkách se 
setkáváme s motivy novoročními, často spojenými s 
nejrůznějšími vtipy, vtípky a originálními nápady 
vztahujícími se k osobě odesílatele. Kouzlo klasické 
novoročenky spočívá právě v možnosti nadsázky, 
nadhledu, či dokonce sebeironie. Klasická novoročenka 
patří neodmyslitelně ke koloritu Nového roku a oslav 
provázejících jeho příchod. Novoroční přání však bývá často spojeno i s přáním 
vánočním – mezi motivy se pak setkáváme i s vánočními stromečky, dárky, kometami, 
občas se objeví i Santa Klaus.  

Nejčastěji se novoročenky posílají 
tištěné na nejrůznějších grafických a 
strukturovaných papírech v podobě 
pohlednic, knížek či skládaček. Škála 
papírů je nepřeberná a to jak po stránce 
barevnosti, tak i struktur povrchu. 
Nezřídka se lze setkat i s použitím 
nejrůznějších ručních papírů zdobených 
celou řadou přírodnin – od 
dekorativních trav až po nejrůznější 
květy. Běžným doplňkem papírové 
novoročenky bývají tvarové výseky v 
ploše novoročenky, metalická ražba – 
zdobení barevnými metalickými fóliemi, 

tvarování reliéfu – slepotisk a jiné doplňkové technologie. Motivy novoročenek pocházejí nezřídka i z 
dílen renomovaných výtvarníků a stávají se pak vyhledávaným sběratelským artiklem. I přes rozmach 
elektronické komunikace zůstává tištěné novoroční přání nezaměnitelnou součástí osobní i firemní 
prezentace a propagace. Zasláním, či dokonce osobním předáním novoročního přání dáváme 
obdarovanému najevo svou úctu. http://www.adamgrant.cz/novorocenky. 

Digitální novoročenky 2010 
Na digitální novoročenku vytiskneme libovolný motiv z katalogu ofsetových 

novoročenek. U digitálních novoročenek nelze realizovat výseky, ražbu a slepotisky. 
http://www.pf.cz/ 

zpracovala Denisa  Streiftauová 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 
 

 
 



 
 

 
 

 
Věnec na dveřích znamená,  

že je u nás v době adventu a o Vánocích každá návštěva srdečně vítána.  
Věnec splétáme z větviček vždyzelených rostlin, cesmíny a břečťanu, a ze svazečků borových šišek a jmelí. 
Zvlášť efektně budou působit zlaté zvonky. Krásného barevného kontrastu dosáhneme, přidáme-li do věnce 
umělé bobule, které jsou od pravých k nerozeznání a navíc mohou zaplnit nežádoucí mezery.Kostru věnce 

koupíme v květinářství.Větvičky a ozdoby na ni připevníme drátky. 
zpracoval Jára 

 

 
inspiraci o symbolech Vánoc jsme čerpali z knihy Šťastné a veselé 

 


