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Těšíme se na Vánoce!



Editorial

Vítejte na stránkách časopisu Dr�k. V prvním
vánočním čísle si můžete přečíst japonské haiku,
které napsaly třídy 3.A a 3.B, povídku od
Ondřeje Nováka ze 6.A, báseň od Nely Kučerové
i s ilustrací od Lindy Kučerové. Nezapomeňte si
všimnout krásného loga, které linorytovou
technikou vytvořila Olympie Kubarska. Vřele

vám doporučujeme knižní
novinku Příběhostroj od
Reného Nekudy. Věříme,
že vás náš časopisecký
debut zaujme, potěší a
příjemně naladí na
Vánoce.



Koleda

Ko – ko – koleda

Ko koleda koleda

Hezká koleda

Káje Gvuzd

Moje přání

Moc si ráda hraju

Hurá pečeme cukroví

Pa Ježíšku náš

Skarlet Brodská

Vánoce

Jsou tu Vánoce

Těším se na dárky moc

Už je to tady

Tomáš Krejčí

Cukroví

Rádi se máme

Na Vánoce voní nám

Cukroví dobré

Alice Dohnalová

Vánoce

Vánoce jsou tady

Ráda zdobím strom

Setra jí salát

Elisa Aguerbi

Štědrý večer

Strom je třpytivý

Dnes je Štědrý večer

A moc těším

Marek Dittrich

Vánoce

Vánoce jsou tu

Dárky, Ježíšek, Advent

Je to perfektní

Vlastimil Korec Ježíšek

Ježíšek hodný

Dává dárky je to super

Těšíme se moc

Tereza Kalušová

Moje přání

Moc si ráda hraju

Hurá pečeme cukroví

Pa Ježíšku náš

Skarlet Brodská

Vánoce

Zase doma jsme

To jsou krásné Vánoce

Štědrý večer, už

Sam Jalley

Můj stromek

Mám rád stromek vá-

Noční, svítí, blýská se

To je můj stromek

Filip Demel

Vánoce

Těším se na Vánoce

Kapra, dárky a salát

Mám rád Anděla

Matyáš Herold

Kapr

Kapra máme ano

To je dobrota mňam mňam

Mňami a mňami

Matěj Čamek

Cukroví

Rádi se máme

Na Vánoce voní nám

Cukroví dobré

Alice Dohnalová

Vánoce

Vánoce jsou ta-

dy .Ráda zdobím strom

Setra jí salát

Elisa Aguerbi

Vánoční haiku, 3.A



Cukroví

Cukroví mám rád

Pečeme ho v troubě teď

Těším se na něj

Karolína Doberská

Mámo, táto, kdy

Už začne Advent doufám,

Že to dnes bude

Ondra Mlíčko

Perníček

Chtěl bych perníček

Protože chci už mlsat

Mám na něj moc chuť

Daniel Jirásko

Věnec

Věnec je tady

Na každou jednu svíčku

Vánoce jsou tu

Charlotte Zoe Jamka

Cukroví

Těším se na něj

Na stole je cukroví

Pomáhám mámě

Denis Růžička

Cukroví

Horká čokoláda

Je čokoláda

Mám ji ráda hrozně moc

Ráda ji piju

Gabriela Le Gear

Dárky

Dárky jsou velké

Už si ho rozbaluji

S dárkem to mám rád

Vincent Kolář

Strom

Mámo a táto,

Kde je už ten strom

Už aby tu byl teď

Jan Funda

Rodina

Už se moc těším

Na rodinu a bábu

a na dědu moc

Julie Jerhotová

Prosinec

Období to je

Prosinec je fajn měsíc

Vánoční čas

Sofia Ciullo

Vánoční haiku, 3.B



Kde se vyje vlčím hlasem,
Má kořist závod s časem.

A pero letí, letí,
Krásné noci je obětí,

A pak zas stoupá, výš a výš.

A za této hvězdné noci,
Letí sova dopomoci,
Myšce býti smrti blíž;
A pero letí, níž a níž.

Nela Kučerová

Pero dá si vody lok,
Jeho konec – říční tok;
S úsvitem hladina je blíž.

PERO ČERNÉ LABUTĚ
Když jdou všichni ptáci na kutě,
Vylétne pero z černé labutě,

A letí posledním paprskům vstříc;
Za ním jen pole, holé nic.

Stříbrný měsíc chladně,
Ukáže své křivky ladné.

A netopýr s dobrým sluchem,
Hledá svou kořist bystrým duchem,

A žere hmyzu stále víc.



Vzdálená země
Kdesi na neznámém kontinentu se
ukrývá strašidelný zámek. Vypadá
jako velká duše jeho vlastníka. Jestli
by vás zajímalo, kdo to je, tak vám to
povím. Je to zámek čaroděje Černoty.
Uvnitř vypadá jako každý zámek,
velký, prostorný a hnusně černý. To
údolí kde stojí je močálové a černé.
Mělo být zničeno, ale nestalo se tak,
protože se stala pohroma, která s
pokusem o zničení vůbec nesouvisela.

V této zemi vládla Housenka. Královna
Drahomíra I. přezdívaná Housenka.
Měla nazelenalou pleť, jakožto i
všechen její lid. Možná jí tak říkali,
protože měla o jednu nohu navíc. No a
jejímu lidu se zdálo, že čtyři nohy jsou
až moc. Byla klidná, hezká a nadmíru
nezajímavá. Proto ji Černota zaklel.
No a teď jsme u toho, proč se to údolí
snažili srovnat se zemí.

Důležitá vsuvka, úryvek z jedné
nezajímavé knihy: “Toto zakletí se
datuje do doby krále Emanuela III.,
možná i před jeho epochu. Toto
celkem nezajímavé zakletí tě umístí
do 2D prostoru a tedy zploští na
úsečku.” V případě Drahomíry byla ta
úsečka trochu tlustší kvůli jejím čtyřem
nohám.

Drahomíra měla velký problém. Velmi
toužila získat tři tajuplné předměty:
telefon, nákupní košík a dopis, aby
mohla udělat obřad, který ji vrátí
zpátky do světa neprokletých. A bude
zase klidná, hezká a podle ní nadmíru

zajímavá. Ale mělo to háček, vlastně
dva, když nad tím teď přemýšlela.
Všechny předměty byly v jiné dimenzi
a portál do dimenze byl v zámku
Černoty.

V této zemi žil také zapomnětlivý lišák
Metli. Byl hodný, náklonostní a rád
pomáhal. Také viděl, když má někdo
prokletí. Jenže byl zapomnětlivý a
zapomněl, že všechno toto uměl.
Královna Drahomíra I. to věděla, tak
za ním přišla. Už podesáté
vysvětlovala: ,,Prosím pomoz mi”,
žádala ho. ,, Ano, pomůžu ti”,
odpověděl. “ Ááá, dobrý den,
Drahomíro, copak vás ke mně přivádí.
Drahomíra ztratila trpělivost. ,,Hmm,
co dál? Musím do zámku Černoty.”
Když stála na prahu zámku, Metli ji
dostihl: ,,Blahopřeju k vašemu
zasnoubení”. ,,Ale vždyť už jsem se s
ní před lety rozvedla!”. ,,Pravda”.

No a postupně se vytvořily paralelní
světy, které dopadly či někdy v
budoucnu dopadnou bláhově.

Ondřej Novák 6.A





Knihovna Dr�inova
Milí čtenáři,

přijďte se podívat, objevit zábavu, potěšit se z knížek,

odpočinout si do naší nové knihovny,

a to každé úter� od 12.45 – 13. 45 hod

a st�edu 14 -15 hod.


