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Školní projekt: Vánoční pečení 
6.B – Pro mlsné jazýčky 

Udělali jsme si ze třídy kuchyňku a vyrobili jsme 

si několik druhů nepečeného cukroví pro naše 

mlsné 

jazýčky. Žáci 

se těšili na 

nějakou 

dobrůtku na 

poslední den 

před Vánoci, 

protože vloni 

jsme si 

napekli několik druhů a udělali si hezký den. Letos na 

nás kuchyňka nevyšla. Ale to nám nevadilo, protože 

jsme chytré hlavičky a máme náhradní plán. 

Mávnutím kouzelného proutku se třída proměnila 

v kuchyňku a mohli jsme začít tvořit. Vybrali jsme 

nepečené cukroví a pod šikovnýma rukama se 

objevily lotusky, tatrankové kuličky, kokosové kuličky 

a barevný kokosový kmen. Žáci strouhali, míchali, 

kouleli a hlavně ochutnávali.  Tak máme 

připraveno a těšíme se na společný poslední den 

před prázdninami.                              Ivana Sedláčková 

 

ŠKOLU PROVONĚLY I VÁNOČKY 
V PŠ2A pekli žáci s Mgr. J. Bejšovcovou tradiční vánočky s mandlemi a rozinkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní projekt: Adventní 

zpívání u vánočního stromku 
…si nenechali ujít žáci z 3. B a 1. A 

Nastal čas plný očekávání, rozjímání a  příprav na 

Vánoce. Vánoce byly v minulosti úzce spjaty s řadou 

tradic a zvyků, které měly lidem kouzelným způsobem 

ukázat, co je v příštím roce čeká. 

Dnes slaví 

Vánoce každý 

po svém. Pro 

všechny by to 

však měly být 

především 

svátky klidu a 

míru. Existují 

tradice, které 

lidé stále 

dodržují. 

Neodmyslitelně k nim patří zpěv vánočních písní. „Adventní zpívání 

u vánočního stromku“ se stalo tradicí také na naší škole. Letos si u 

vánočního stromku zazpívali, mimo jiné, prvňáci a třeťáci“. Společně 

zazpívali písně „Nesem vám noviny“ a „Rolničky, rolničky“. Ze zpěvu 

jsme měli radost a možná alespoň trochu potěšili kolemjdoucí, kteří 

se na chvilku zastavili a zazpívali si s nimi. 

Text:  Mgr. Dagmar Křížová                                                                                 Foto: Magdaléna Hejtmánková 

 

 

 

 

  

   

 

 

 



Tvoření z 

vizovického těsta 
Tým, který má na starosti aktivity ve cvičném bytě, se 

rozhodl v předvánočním čase pro žáky uspořádat soutěž v 

tvoření z vizovického těsta. Protože v domácnosti se nejen 

uklízí, ale také peče a zdobí, obzvlášť před vánočními 

svátky. Takže žáci z PŠ2A spolu s paní učitelkou 

Bejšovcovou a paní asistentkou Kačírkovou vyrobili 

vizovické těsto, vše navážili, uhnětli a připravili pro 15 

účastníků z celé školy. Ti dorazili 9. 12. do kuchyňky a po 

krátkém váhání se pustili do díla.  

 

Vznikaly tak krásné věnečky, komety, svícínky, 

stromečky nebo kapříci, ptáčci a ježečci. 

Všichni byli velmi šikovní, práce jim šla krásně 

od ruky. Nejvíce bychom chtěly vyzdvihnout 

tvoření žáka Emila Mižigara z 6.B, protože jeho 

zvířátka byla opravdu velmi povedená. Na práci 

žáků se přišly podívat také třídy 1.A, 2.A, B a 

3.A, ta se nakonec připojila k tvoření. Pochválit 

musíme všechny žáky, opravdu jste velmi 

šikovní. Ohodnotit práci žáků můžete i vy na 

školní vánoční výstavce. 

Text a foto: Mgr. Věra Tučková, Jitka Bejšovcová 

 



 PRANOSTIKY 

NA LEDEN 
 

 

 V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
 Leden jasný, roček krásný. 
 Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 
 Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

 Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 
 Leden studený, duben zelený. 
 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 
 Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 
 Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 
 Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 
 Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli 

viděti. 
 V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 
 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.   

Význam pranostik 

Do dnešních dnů se nejvíce vžilo oblíbené rčení - na Nový rok o slepičí krok a na 
Hromnice o hodinu více. Je to zaobalené vysvětlení, že světlé části dne pomalu 
přibývá a čekají nás delší dny a kratší noci.  

Jak na \Nový rok, tak po celý rok. V minulosti lidé starý rok nevyprovázeli 
ohňostrojem a bujarými pijatykami v restauracích nebo doma. Ráno v novém roce se 
tak probouzeli odpočati a střízliví. Naše silvestrovské oslavy jsou oproti tomu 
přehlídkou, jak může vypadat člověk, který to přežene s alkoholem a laskominami.  

Rčení jak na Nový rok, tak po celý rok bychom asi neměli brát doslova (Zdroj: 

Depositphotos) 

 

https://ceskykutil.cz/clanek-146173-lednove-pranostiky-jsou-ukazatelem-
hospodarenÍPublikováno: 3. 1. 2023, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto) , Profil 
autora: Martina Pilzová 

 

https://ceskykutil.cz/clanek-146173-lednove-pranostiky-jsou-ukazatelem-hospodarenÍ
https://ceskykutil.cz/clanek-146173-lednove-pranostiky-jsou-ukazatelem-hospodarenÍ
https://ceskykutil.cz/autor-32134-martina-pilzova


LAMY POD 

HNĚVÍNEM  
alpakarna.com 

Nápad pořídit si alpaky vznikl zcela spontánně v létě 

roku 2020. Věděli jsme, že chceme lamy chovat jako 

domácí mazlíčky. Lama alpaka je  známá svou kvalitní 

vlnou, která je vhodná i pro alergiky. V našich 

podmínkách se dají alpaky chovat bez zvláštních 

povolení a to i ve městě, jako je tomu v našem případě. 

Až později jsme objevili vynikající terapeutické 

schopnosti lam např. u dětí s poruchou pozornosti 

nebo u seniorů s některými nevyléčitelnými 

chorobami, a rozhodli se je využít. 

KRMENÍ 

V první řadě je nutné zajistit přístup k vodě i během 

mrazů, takže se hodí vyhřívaná napáječka. Lamy si rády 

dají hlavně seno a granule (speciální směs pro lamy ve 

variantě letní/zimní). Kolik toho naši alpačáci sní a 

vypijí je dost těžko měřitelné, záleží i na ročním 

období. Je nutné nezanedbat jejich neustálou potřebu 

okusu, protože jejich zuby neustále rostou. Měly by 

tedy mít k dispozici větve ideálně z ovocných stromů, v zimě mají kluci rádi jehličnany, hlavně borovice. 

Jako odměnu dáváme klukům extrudované mlsky z vojtěšky, ale pouze v omezeném množství. Mohou si dát 

také jablíčko nebo mrkev, ale pouze v množství 1 ks na lamu denně a vždy nastrouhané, aby se lama nemohla 

udusit.  

Proto žádáme všechny naše fanoušky a klienty, aby lamám bez dozoru chovatele nic 

nedávali. Naši kluci mají jídla dostatek, což je ostatně na Fredíkovi dost vidět :-) 

Lamy a alpaky nesmějí pečivo!  

 

https://alpakarna.com/ 

 

Alena Saladiaková 

U Města Chersonu 1480/28 

434 01 Most 

https://alpakarna.com/


 

 

LAMATREKKING 

DÁRKOVÉ POUKAZY NA LAMATREKKING 

Pokud máte zájem o dárkový poukaz, 

napište nám e-mail. Do toho uveďte, pro 

kolik osob poukaz bude. Po uhrazení faktury 

vám ho zašleme elektronicky. Poukaz má 

platnost do 30.6. 2023.Tištěný dárkový 

poukaz s originální obálkou můžeme 

vystavit za 50 Kč + poštovné. 

 Individuálně lze vystavit i poukaz na 

jiné naše služby.  

 Majitelé dárkových poukazů budou 

mít v roce 2023 při rezervacích přednost 

před ostatními zájemci. 

 Zážitek lamatrekkingu není pouze pro 

děti nebo rodiny s dětmi, v drtivé většině 

nás navštěvují dospělí.  

 Pokud dorazíte s malými dětmi, 

kočárkem nebo vychovaným pejskem, není 

to vůbec problém. Naši trasu vycházky vám 

přizpůsobíme. 

 Když vás nakonec dorazí více, než 

kolik se vám objednalo, není to vůbec žádný 

problém. Další osoby (+200 Kč za každou) 

lze uhradit na místě. Alpakárna.com 

(alpakarna.com), 

https://alpakarna.com/index.html 

https://alpakarna.com/#prettyPhoto/110/
https://alpakarna.com/#prettyPhoto/110/
https://alpakarna.com/index.html


Co se nesmí dělat na Vánoce? 
Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu. 

Na Štědrý den se nemají čistit stáje, dobytek by pak kulhal. 

Před půlnoční mši se nesmí šít ani plést - myši by dílo zničily. 

U štědrovečerního stolu rozhodně nemá být lichý počet stolovníků, lichého by si 

odvedla Smrt. 

 

http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/6774-stedry-den-stesti 

  

Vánoční Omalovánky k vytisknutí - Bing images 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XIoAp6YO&id=4879910F6212355CA162DC30E3D286B273CC26DB&thid=OIP.XIoAp6YOd9pnsd8Y2vVSpQHaJ3&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.i-creative.cz%2fwp-content%2fuploads%2f2008%2f11%2fvanocni-stromecek-k-vytisknuti-3.bmp&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.5c8a00a7a60e77da67b1df18daf552a5%3frik%3d2ybMc7KG0uMw3A%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1733&expw=1300&q=V%c3%a1no%c4%8dn%c3%ad+Omalov%c3%a1nky+k+vytisknut%c3%ad&simid=608037206369176666&FORM=IRPRST&ck=E9E9BEE7EBA03583CB23D20A40B73EC9&selectedIndex=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0


omalovánka zima - Bing images 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wpmPIIEh&id=4AF507B617291AEF6DD9429CACFCF4C085E1DE49&thid=OIP.wpmPIIEhDqwe8IVVMpTBygAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F474x%2F08%2Fba%2Fa9%2F08baa93fb1c67722b01dd8f6e0fc7c4d.jpg&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR.c2998f2081210eac1ef085553294c1ca%3Frik%3DSd7hhcD0%252fKycQg%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=639&expw=474&q=omalov%c3%a1nka+zima&simid=608010886818123234&form=IRPRST&ck=E96AAD43DA8594AA8F90288D67F0C80B&selectedindex=10&ajaxhist=0&ajaxserp=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_g5EwZNG%252F*cp_A898F5F7E9E6F938BA6EB7E95342DF54*mid_743AD4C472DE83C7604C06D43E1546CC3C456181*simid_608014030735478245*thid_OIP.g5EwZNG!_f!_PId8tA!_p5rdgHaKd&vt=0&sim=11&iss=VSI&ajaxhist=0&ajaxserp=0


 

  

lidstvo fascinovaly odpradávna. Zářivé body vysoko na nebi přímo vybízejí 

k tomu, aby jim člověk připisoval nadpřirozené schopnosti.   

 

 

Hvězda patří ke křesťanským i pohanským symbolům vánoc, zřejmě proto, že hvězdy od 

dávnověku byly pokládané za mocné nebeské bytosti, které mohou ovlivňovat osudy lidí. 

O zimních svátcích uctívají křesťané hvězdu v podobě hvězdy Betlémské a symbolizuje víru 

v nové a lepší časy. Pohané ji pak uctívají ve formě pentagramu. 

Čarodějové i křesťanští mystici se obraceli k souhvězdím a objevení nové hvězdy na obloze 

bylo vždycky pokládáno za předzvěst důležité události.  

Každá kometa vzbuzovala strach, lidé je považovali za předsvěst zlé události - války, moru, 

epidemie, živelných nebo sociálních pohrom.  

https://www.blesk.cz/clanek/radce-magie-a-carovani/291852/hvezda-vanoc-hvezda-yule.html 

 
 
 

 
 

 
https://www.google.com/search?q=hv%C4%9Bzdy+betl%C3%A9msk%C3%A1&tbm=isch&chips=q:hv%C4%9Bzdy+betl
%C3%A9msk%C3%A1,online_chips:kometa&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwivycWgroP8AhW8wgIHHSjFAJsQ4lYoBnoEC

AEQKg&biw=1035&bih=441#imgrc=EE7IJ_hOdr5XmM 



ČERTI NA SEVERU 
Kdy: neděle 15. prosince od 17 hodin 

Kde: 1. náměstí Most 

Již tradiční akce, kde hlavní roli hrají pekelníci 
z Krampus show Čerti na severu, kteří vždycky 
zcela zaplní mostecké 1. náměstí.  Zábava pro 
celou rodinu. Ohně, zápach síry, zvonce, řinčení 
řetězů a děs. To byla čertovská show Krampus, 
která v neděli bavila zaplněné 1. náměstí v Mostě. 
Prohlédněte si fotogalerii a pusťte video. Zkuste se 
najít na fotkách. 

Jana BenešováZdroj: 
https://mostecky.denik.cz/ostatni-tipy/certovska-
show-krampus-v-moste.html 

  

Krampus je alpské strašidlo které se objevuje 

především okolo adventu. V rakouském a jihoněmeckém 

folklóru odpovídá českému čertovi, průvodci sv. 

Mikuláše. Je to starověká tradice, která se z hor postupně 

rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních 

států. Podle pověsti má Krampus za úkol potrestat zlobivé 

děti, které v některých případech i sní a kolem 

22. prosince se přemění v normální lidskou bytost a nic si 

nepamatuje. Svátek Krampusů je 5. prosince, ale po 

horských vesničkách a městech chodí většinou od 

listopadu až do ledna. 

Jana Kratinová 

Zdroj: https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/video-foto-desiva-

certovska-show-krampus-bavila-zaplnene-namesti-v-moste-
2022121.html 

  

https://www.google.com/search?q=krampus+masky&tbm=isch&hl=cs&chips=q:krampus+masky,online_chips:
krampus+kost%C3%BDm:sxJl0hKFLXY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwi_iOLXsYP8AhVwxgIHHewAC_0Q4lYoB
HoECAEQKw&biw=1035&bih=441#imgrc=S1rjrdhXTmA_wM 
 

https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/video-foto-desiva-certovska-show-krampus-bavila-zaplnene-namesti-v-moste-2022121.html
https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/video-foto-desiva-certovska-show-krampus-bavila-zaplnene-namesti-v-moste-2022121.html
https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/video-foto-desiva-certovska-show-krampus-bavila-zaplnene-namesti-v-moste-2022121.html
https://www.google.com/search?q=krampus+masky&tbm=isch&hl=cs&chips=q:krampus+masky,online_chips:krampus+kost%C3%BDm:sxJl0hKFLXY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwi_iOLXsYP8AhVwxgIHHewAC_0Q4lYoBHoECAEQKw&biw=1035&bih=441#imgrc=S1rjrdhXTmA_wM
https://www.google.com/search?q=krampus+masky&tbm=isch&hl=cs&chips=q:krampus+masky,online_chips:krampus+kost%C3%BDm:sxJl0hKFLXY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwi_iOLXsYP8AhVwxgIHHewAC_0Q4lYoBHoECAEQKw&biw=1035&bih=441#imgrc=S1rjrdhXTmA_wM
https://www.google.com/search?q=krampus+masky&tbm=isch&hl=cs&chips=q:krampus+masky,online_chips:krampus+kost%C3%BDm:sxJl0hKFLXY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwi_iOLXsYP8AhVwxgIHHewAC_0Q4lYoBHoECAEQKw&biw=1035&bih=441#imgrc=S1rjrdhXTmA_wM


 

Mikulášská nadílka... 
...ve třídě 1. A 

Svátek svatého Mikuláše připadá na 6. prosince, vždy však přichází v předvečer svého svátku. Svatý Mikuláš 

je uctíván mimo jiné jako patron dětí, a tak si jeho příchodem připomínáme jeho život i to, jak důležité jsou děti 

v našich životech. 

Mikuláš nikdy nechodí sám. Vždy přichází 

s andělem a čertem. Anděl představuje dobro a je 

ochráncem dětí před čertem, který je má malinko 

postrašit. Tato trojice si zpravidla s dětmi promluví. 

Mikuláš může dětem připomenout jejich drobné 

hříchy.  Děti mu obyčejně přislíbí, že se v dalším roce 

polepší. Čert by měl v pozadí působit jako výstraha. 

Anděl naopak stojí blíže dětem. Přichází s košíkem, 

ve kterém jim nese nadílku.  Někdy může také nést 

knihu hříchů, kterou Mikulášovi podává ke čtení. A 

čert rozhoduje o tom, zda skončí hříšník v pekle. 

Letošní Mikulášská nadílka probíhala přibližně 

tak, jak je výše napsáno. Prvňáci se báli čerta, 

ale když zjistili, že k nám do školy přišli jen hodní 

čertíci a čertice, bez obav shlédli Čertovskou 

pohádku. Mikulášovi zazpívali písničku, slíbili 

mu, že nebudou zlobit a poděkovali za dobroty, 

které dostali.   

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová 



PLOVOUCÍ SVÍČKY 
 

Jednou z tradic o Vánocích je pouštění svíček na vodu a sledování pohybu každé 

z nich. Klasikou byly lodičky z ořechů, ale při jejich dnešní ceně jsme přešli na 

variantu plovoucích svíček. Ty můžeme koupit v různých barvách i tvarech.  

Lodička ze skořápky nebo její varianta podle módních trendů má pro nás stejný 

význam. Dozvíme se o nás a našich blízkých zajímavé předpovědi na příští rok. 

 

Co tedy plující lodička prozradí? 
 Zůstane u břehu - nečekají vás žádné změny 

 Okamžitě se potopí - veškerá snaha zlepšit svou situaci bude marná 

 Potopí se až po chvíli - vlastním přičiněním nebo hrou náhod se vaše snažení přes dobrý začátek mine 

účinkem 

 Pluje bok po boku s jinou lodičkou - láska a přátelství, též výhodná obchodní spolupráce. Pluje-li jedna 

lodička napřed, její tvůrce bude ve vztahu dominovat. Čím déle plují vedle sebe, tím bude vztah 

pevnější. 

 Všechny lodičky v kruhu - v rodinném kruhu bude přátelství, úcta a tolerance 

 Jedna lodička uprostřed kruhu - její majitel potřebuje ochranu a pomoc. 

 Jedna lodička mimo rodinný kruh - její tvůrce v nadcházejícím roce rodinu opustí 

 Lodička sama dopluje k druhému břehu - úspěšně a bez pomoci získáte, po čem toužíte 

 Lodička se točí v kruhu - nerozhodnost, přešlapování na místě, ujasněte si, co od života chcete 

 Lodička potopí jinou lodičku - majitel „agresívní“ lodičky chce své plány uskutečnit za každou cenu. 

Pokud jde o lodičky partnerů, znamená to rozchod či vážnou krizi. Jsou-li to lodičky sourozenců, jde o 

žárlivost agresora. 

 Váhavá lodička, která se drží nejprve u břehu a pak vypluje a dorazí na protilehlý břeh znamená, že 

po počátečních zmatcích najdete správnou cestu k uskutečnění svých cílů. 

 Lodička nabere vodu, ale přesto dorazí k druhému břehu: svůj záměr uskutečníte s odřenýma ušima. 

 Lodička mění partnery a vždy se na nějakou dobu připojí k jiné: budete hledat sami sebe a ujasňovat 

si své plány a touhy. 

 Zhasne-li svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku, jste neupřímní k sobě i k ostatním. 

 Zhasne-li svíčka v plující lodičce, která se sice nepotopí, ale zůstane v přístavu, je vám ve skutečnosti 

záležitost, na kterou jste se ptali, lhostejná. 

 Lodička se připojí k jiné a té zhasne svíčka: svým chováním zapříčiníte ztrátu lásky či 
odmítnutí.  
http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/6774-stedry-den-stesti 

 



 

 

https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+sv%C3%ADcny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=2ahUKEwiXq5fco4P8AhWkyLsIHXzXAzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=-

9FfFdKWdP4DrM 

https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+sv%C3%ADcny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiXq5fco4P8AhWkyLsIHXzXAzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=-9FfFdKWdP4DrM
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+sv%C3%ADcny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiXq5fco4P8AhWkyLsIHXzXAzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=-9FfFdKWdP4DrM
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+sv%C3%ADcny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiXq5fco4P8AhWkyLsIHXzXAzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=-9FfFdKWdP4DrM
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+sv%C3%ADcny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiXq5fco4P8AhWkyLsIHXzXAzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=-9FfFdKWdP4DrM
https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+sv%C3%ADcny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiXq5fco4P8AhWkyLsIHXzXAzMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=-9FfFdKWdP4DrM


 

 

https://www.google.com/search?q=avatar+2&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDh-vrsYP8AhUNyaQKHbVBBAsQ2-
cCegQIABAA&oq=AVATAR&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABADMgQIABADMgQIAB
ADMgQIABADMgsIABCABBCxAxCDATIECAAQAzIECAAQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEBg6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1DJDFiLG2DdQ2g
AcAB4AIABRogBsQOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=NCWfY4OdOI2SkwW1g5FY&bih=441&biw=1035&hl=cs#imgrc=2k_1cq
5WA46D5M 

Kdo má rád sci-fi filmy, určitě si nenechá ujít premiéru nového dílu o modrých 

Avatarech na Pandoře. Je to první ze čtyř pokračování. Nově se tu objevuje prostředí 

pod vodou plné nádherných světelných efektů, mořských potvor a podivných rostlin. 

https://www.google.com/search?q=avatar+2&hl=cs&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiI7bvos4P8AhV68rsIH

RF_A24Q_AUoAXoECAMQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=YTFFOsct8RITNM 

https://www.google.com/search?q=avatar+2&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDh-vrsYP8AhUNyaQKHbVBBAsQ2-cCegQIABAA&oq=AVATAR&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgsIABCABBCxAxCDATIECAAQAzIECAAQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEBg6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1DJDFiLG2DdQ2gAcAB4AIABRogBsQOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=NCWfY4OdOI2SkwW1g5FY&bih=441&biw=1035&hl=cs#imgrc=2k_1cq5WA46D5M
https://www.google.com/search?q=avatar+2&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDh-vrsYP8AhUNyaQKHbVBBAsQ2-cCegQIABAA&oq=AVATAR&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgsIABCABBCxAxCDATIECAAQAzIECAAQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEBg6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1DJDFiLG2DdQ2gAcAB4AIABRogBsQOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=NCWfY4OdOI2SkwW1g5FY&bih=441&biw=1035&hl=cs#imgrc=2k_1cq5WA46D5M
https://www.google.com/search?q=avatar+2&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDh-vrsYP8AhUNyaQKHbVBBAsQ2-cCegQIABAA&oq=AVATAR&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgsIABCABBCxAxCDATIECAAQAzIECAAQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEBg6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1DJDFiLG2DdQ2gAcAB4AIABRogBsQOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=NCWfY4OdOI2SkwW1g5FY&bih=441&biw=1035&hl=cs#imgrc=2k_1cq5WA46D5M
https://www.google.com/search?q=avatar+2&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDh-vrsYP8AhUNyaQKHbVBBAsQ2-cCegQIABAA&oq=AVATAR&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgsIABCABBCxAxCDATIECAAQAzIECAAQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEBg6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1DJDFiLG2DdQ2gAcAB4AIABRogBsQOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=NCWfY4OdOI2SkwW1g5FY&bih=441&biw=1035&hl=cs#imgrc=2k_1cq5WA46D5M
https://www.google.com/search?q=avatar+2&tbm=isch&ved=2ahUKEwiDh-vrsYP8AhUNyaQKHbVBBAsQ2-cCegQIABAA&oq=AVATAR&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgsIABCABBCxAxCDATILCAAQgAQQsQMQgwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgQIABADMgsIABCABBCxAxCDATIECAAQAzIECAAQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEBg6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxA1DJDFiLG2DdQ2gAcAB4AIABRogBsQOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=NCWfY4OdOI2SkwW1g5FY&bih=441&biw=1035&hl=cs#imgrc=2k_1cq5WA46D5M
https://www.google.com/search?q=avatar+2&hl=cs&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiI7bvos4P8AhV68rsIHRF_A24Q_AUoAXoECAMQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=YTFFOsct8RITNM
https://www.google.com/search?q=avatar+2&hl=cs&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiI7bvos4P8AhV68rsIHRF_A24Q_AUoAXoECAMQAw&biw=1052&bih=441&dpr=1.5#imgrc=YTFFOsct8RITNM


 


