ŠKOLNÍ ČASOPIS
LISTOPAD 2012
Pro žáky, rodiče, zaměstnance
a všechny příznivce CZŠ v Kroměříži

                  
Vážení rodiče, milí přátelé,
čtvrt roku práce je za námi. Vy už víte, jakých výsledků dosáhly vaše děti
ve vzdělávací oblasti, jak si stojí v plnění svých povinností, a jak se jim vůbec
podařil start v novém školním roce. Nejvíce změn je vidět určitě u těch našich
nejmenších. Vyměnili Živou abecedu za Slabikář, což ukazuje, že písmenka už
pro ně nejsou ničím neznámým, a že se z nich stali opravdoví školáci. Ti
nejstarší vyplňují přihlášky do dalšího stupně vzdělávání a zůstává před nimi
jen pár měsíců pobytu na základní škole.
Škole, které to opravdu s novou fasádou sluší. Ale nejde jen o budovu, ale
hlavně o to, co se děje v ní. Za tři měsíce se toho podařilo dost. Máme za sebou
několik úspěšných soutěží a vystoupení. K výborným akcím, kde jsem byla
překvapena nápady, nasazením a zapojením skoro všech žáků i vyučujících,
patřil dobrovolnický projekt 72 hodin. Věřím, že
jsme potěšili vystoupením a vyrobenými dárky děti
ve speciální mateřské škole, klienty na Barborce
i obyvatele domova Strom života. Kdo netančil,
nezpíval nebo nehrál, přiložil ruku k dílu, respektive
k úklidu kolem kostela P. Marie, na hřbitově nebo
na cyklistické stezce. Darovali jsme svůj čas a své
schopnosti pro druhé. A to je důkazem toho, že máme
srdce otevřená a ruce nachystané pomáhat. Radost,
nejen má, byla také z vystoupení dětí při mši svaté
na Misijní neděli v kostele P. Marie. Výtěžek z této
neděle byl zaslán na Papežská misijní díla a snad
trochu zlepší život dětí a mladých lidí v Zambii.
Předvedená scénka našich malých misionářů chtěla
D. Skřička, 9.tř.
ukázat, že víme o těžkých podmínkách života
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v některých místech světa, myslíme na lidi, kteří tam žijí, a chceme pomáhat,
jak umíme.
Co někdy žáci neumí moc dobře, je chovat se vzájemně k sobě slušně,
respektovat se a neubližovat si. Nebyla bych spravedlivá, kdybych to vztáhla
na všechny. Ale i jeden, dva nebo tři … vždycky to mrzí, protože se snažíme
děti vést k opačnému chování, vytvářet bezpečné prostředí. Nechceme přehlížet
ani situace mimo školu, ve kterých se naši žáci nechovají v souladu s naším
vzdělávacím programem. I když je to na vás, nám to jedno není a trápí nás to.
Končí měsíc listopad a začíná doba adventní. Doba očekávání, období
příprav na Vánoce. Čas úklidu, nakupování, pečení cukroví a balení dárků. Ale
mnohdy také shonu, stresu, napětí a nervozity. Jak se budou postupně
rozsvěcovat svíce na adventním věnci, přemýšlejme, jak si udělat opravdu
krásné a požehnané dny spolu se svými dětmi. Hromady dárků nemusí vést
ke spokojenosti a naplnění vánoční pohody. Možná, že společně vyrobená
drobnost, vyzdobený pokoj, zahraná hra nebo strávený čas jen tak povídáním,
rozzáří oči vašich dětí víc.
Přeji nám všem, aby očekávání narození našeho
Pána proběhlo v pokoji, a i když se budeme učit
a pracovat, abychom si našli čas zastavit se a připravit
si pro sváteční dny i naše srdce. Ve škole se zkouší
opět Živý Betlém a děti se těší, že pravý smysl Vánoc
připomenou nejen nám, vám, ale také všem, kteří se
na náměstí zastaví.

T. Ševčíková, 8.tř.

RNDr. Olga Loučková
ředitelka školy

 VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY 
Prázdniny v Jeseníkách
O prázdninách jsem strávila nádherný týden v Jeseníkách. Byla jsem tam
s maminkou, tatínkem a bráškou. Bydleli jsme v krásném srubu z kamení
a dřeva na okraji lesa a pili jsme vodu z nedalekého pramene. Nejvíce se mi
líbila vysokohorská výprava. Výprava začala v Ramzové, kde jsme nasedli
na lanovku a jeli na Šerák. Hned, jak jsme vyjeli, začala se příroda i teplota
měnit. Nejdříve byly všude kolem vysoké smrky a pod námi suchá tráva. Když
tatínek vytahoval z batohu bráškovi mikinu, omylem shodil i jedno jablko.
Začalo se ochlazovat. Vysoké smrky se proměnily v zakrslé kleče a borovice.
Z koberce borůvčí vykukoval jen sem tam kámen nebo padlý kmen. Připadala
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jsem si jako v Kanadě, jen zde chyběl černý medvěd, brousící si drápy o suchý
kmen, nebo losí hlava, vykukující za velkým balvanem. Dráha lanovky
skončila, dál jsme museli jít pěšky. Ze Šeráku jsme šli na Obří kameny,
po cestě jsme sbírali borůvky, kterých bylo všude kolem opravdu hodně.
Nejdříve jsme sbírali do pusy a potom do dvou kalíšků, rty a zuby jsme měli
úplně fialové. Potom jsme hráli šiškovou válku. Přišli jsme až k Obřím
kamenům, které jsme pokořili jako
správní horolezci. Odsud jsme se
vydali údolím Vražedného potoka
k Ramzové. Cestu jsme si zkrátili
lesem, podél potoka. Jeho jméno
odpovídalo skutečnosti, terén byl
opravdu vražedný. Na vlastní kůži to
zakusila maminka, která uklouzla,
deset metrů jela po srázu a za ní se
kutálely všechny námi nasbírané
borůvky. Kvůli drsnému terénu sem žádní lidé nechodili, a proto jsme tu našli
spoustu krásných, velkých hub. Pak už jsme bez nehody došli do Ramzové
a v tábořišti si udělali houbovou polévku. Na tyto hory budu dlouho vzpomínat
a věřím, že se tam ještě někdy podívám.
Text + obrázek: Klára Maňurová, 5. třída

 Z NAŠÍ ČINNOSTI 
 Před dvěma měsíci usedli poprvé do školních lavic noví prváčci.
Za tu dobu se již stihli rozkoukat, poznat nové kamarády, naučit se první
písmenka a počítat do 4.
Prozradili nám, co na ně nejvíc zapůsobilo a co se
jim nejvíce ve škole líbí:
-

krásně pokreslená tabule a vítání nových
písmenek
malování a vyrábění, protože děláme pěkné věci
tělocvik, protože cvičíme a hrajeme vybíjenou
učíme se číst a tak si za chvíli přečtu pohádku
sama
máme samé hodné paní učitelky
mám hodně nových kamarádů
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N. Nováková, 4.tř.

-

líbí se mi, že dostáváme o přestávce ovoce
a zeleninu
líbí se mi usměvavý pan školník
můžeme se školou chodit na mši svatou
jak paní učitelka hraje na kytaru a my
zpíváme
doprovází nás krtek a zajíc Zajda
jak se ráno setkáváme u klavíru
a posloucháme příběhy
chodíme do knihovny a na dopravní hřiště
družina je prima
můžeme se učit a nemusíme pracovat jako
děti v Africe
hráli jsme divadlo pro postižené děti
a udělali jsme jim radost
mně se líbí celá škola
Žáci 1. třídy

K. Sehnalová, 7.tř.

 Soutěž Bible a my
Ve středu 21. 11. 2012 se v aule Arcibiskupského gymnázia
konalo okresní kolo XX. ročníku soutěže „Bible a my“. Naši
školu zastupovalo devět - tentokrát pouze žákyň ze 4. – 9.
ročníku. Šest děvčat se v rámci svých kategorií probojovalo
do finále a nakonec pět z nich se umístilo na prvních třech
místech:
I. kategorie (1. stupeň):
1. Kateřina Váňová, 4.tř.
2. Tereza Císařová, 5.tř.
3. Nikol Nováková, 4.tř.
II. kategorie (6. – 7. tř.):

1. Terezie Kvapilíková, 7.tř.
2. Valerie Procházková, 7.tř.

Tyto soutěžící také postupují do celostátního kola, které se bude konat
ve středu 6. února 2013 na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Našim
výherkyním gratulujeme a kromě možných dalších úspěchů v soutěži jim
přejeme, aby skrze četbu Bible, se kterou se nyní budou více setkávat, si nejen
rozšířily své vědomosti, ale aby Boží slovo osvěcovalo jejich cestu a vedlo
k hlubšímu setkání Bohem.
s. Zuzana
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 Sběrové soutěže
 Sběr pomerančové kůry – prosinec 2012 - únor 2013
 Sběr starého papíru – připravuje se 2. kolo – duben 2013
 Sběr použitých baterií a malých elektrospotřebičů – po celý školní rok
 Sběr víček z PET lahví – po celý školní rok
Děkujeme všem, kteří se zapojili do podzimního sběru starého papíru!

 Projekt 72 hodin

A. Měsícová, 4.tř.

Dnešní den jsem si náramně užila. Domluvili
jsme se s paní učitelkou Hejtmánkovou, že upečeme
perníky do Domova se zvláštním režimem Strom
života. Celá třída se zapojila a šlo to raz dva. Váleli
jsme těsto, vykrajovali, hlídali troubu a určitě
i ujídali. Myslím, že se nám tedy povedly a určitě
budou i chutnat. Nejvíce mě asi bavilo vykrajovat,
ale i válení těsta bylo zajímavé. Na přípravu jsme
měli nachystaná tři těsta. Jsem ráda, že perník se
nepeče jen o Vánocích. Tento projekt byl velmi
dobrý nápad, protože jsme měli příležitost, udělat
něco pro druhé. Určitě se vám zvedne i nálada.
Ema Janišová, 5. třída

Dne 9. 10. jsme se s naší paní učitelkou Hejtmánkovu
a s naší třídou pekli perníky. Museli jsme si přinést
zástěru, prkénko, váleček a formičky. Kdo měl, mohl
přinést i těsto. Přinesl jen Pavel Skoupil a paní učitelka
přinesla dvě těsta. Nejprve jsme těsto uváleli a pak
vykrajovali. Hezká srdce jsme dávali na plech. Některá
děvčata byla u trouby a pekla perníky. Když byly hotové,
potřela je rozšlehaným vejcem a bylo hotovo. Celkem
J. Dvořáková, 4.tř.
jsme napekli 120 perníků. Samozřejmě, že jsme také
ochutnali, byly výborné. Ve čtvrtek jsme je zdobili sněhovou polevou, byly
překrásné. Moc se nám to líbilo a už se těšíme na další takové akce.
Jiří Cihlář, 5. třída
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V pátek 12. 10. 2012 jsme se zúčastnili
dobrovolnického projektu 72 hodin. Ráno jsem šla
do školy celá natěšená, protože jsme se učili jen
první hodinu a druhou hodinu jsme si povídali
o P. Čížkovském, prvním oblátovi v našem městě,
který strávil většinu života v Jihoafrické republice
a udělal hodně pro druhé. Také jsme šli pomoct
a udělat radost tam, kde není.
Někteří žáci šli potěšit obyvatele domova
důchodců, jiní se šli podívat a předvést své
hudební dovednosti do stacionáře Barborka a naše
třída šla pomáhat na faru čistit a uklízet balustrádu
vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie. Menší
skupinka šla uklidit hrob P. Čížkovského
a ostatních kněží. Práce kolem kostela byla
K. Váňová, 4.tř.
náročná. Poté, co jsme si mysleli, že už všechno
máme, jsme se dozvěděli, že toho máme dodělávat ještě velký kus, a tak jsme si
museli pospíšit. Za chvíli jsme to naštěstí měli a přesně se zvoněním školního
zvonku jsme se vrátili zpět. Ze školy jsme odcházeli s dobrým vědomím, že
jsme udělali něco potřebného pro druhé a doufáme, že i příště se budeme moci
zapojit do něčeho tak užitečného.
Charlotta Horáková a Marie Pavlíková, 7. třída
Dne dvanáctého října se naše škola připojila k projektu ,,Sedmdesát dva
hodin“. Naše třída spolu s osmou třídou zvolila návštěvu domů ,,Barborka“
a Domova se zvláštním režimem „Strom života“.
V Domově se zvláštním režimem byli starší lidé s různým fyzickým
postižením. V Barborce nás provedla po budově i mimo ni Mgr. Gabriela
Perútková. Vyprávěla nám, že zde žijí
lidé s různým mentálním postižením
a někteří zde jsou již od osmnácti let.
Naše třída přišla recitovat básničky
Jaroslava Seiferta a Jiřího Wolkera.
O rok mladší třída si připravila baladu
Zlatý kolovrat Karla Jaromíra Erbena.
K oživení programu předvedli žáci
z šesté a sedmé třídy různá hudební
vystoupení, velmi se líbil i tanec
pod vedením sestry Zuzany.
G. Gašparová, 5.tř.
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Na závěr jsme našim divákům rozdali perníčky a záložky, které připravily
děti z prvního stupně. Myslím, že mnozí byli naším krátkým kulturním
programem velice potěšeni. Děkovali nám a s nadšením nás přemlouvali, ať je
zase brzy přijdeme navštívit.
Veronika Vávrová, 9. třída
V pátek 12. října jsme se jako
každý všední den sešli ve škole.
Tentokrát jsme se ale neučili, nýbrž
jsme šli do Domova se zvláštním
režimem Strom života a posléze
i do Domova Barborka Kroměříž pro
lidi s mentální retardací a zdravotním
postižením. Naše škola se totiž
zapojila do charitativního projektu
72 hodin, kdy jsme měli během 12.14. října někde nebo někomu pomoci. My, devátá třída spolu s osmičkou
a několika žáky ze šesté a sedmé třídy jsme zvolili právě tuto cestu.
Domov Barborka se nachází na Barbořině, v nejodlehlejší části města, proto
tu je poměrně ticho a klid, což klientům jistě prospívá. Odborný výklad paní
Mgr. Gabriely Perútkové nám prozradil, jak lidé s mentálním postižením žijí.
Většina z nich se snaží vést normální život, pracují, vyrábějí, uklízí. Prostory
jsou zde poměrně moderně vybavené a velké, zaměstnanci pracují 24 hodin
denně a snaží se klientům vytvářet co nejdomáčtější prostředí, což se jistě daří.
Naše vystoupení se skládalo z balady Zlatý kolovrat od K. J. Erbena, kterou
zarecitovala osmá třída spolu s paní učitelkou Kubíkovou, a pásma básní Jiřího
Wolkera a Jaroslava Seiferta v podání naší, deváté třídy. Jednotlivá mluvená
slova byla prokládána hudbou a také tancem souboru Kvítka pod vedením
s. Zuzany.
Osobně si myslím, že se pásmo lidem líbilo a že z něj byli nadšení. My jsme
domů odcházeli s pocitem, že jsme udělali něco dobrého.
Text + obrázek: Marie Štěpáníková, 9. třída

G. Pitruzzellová, 7.tř.
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 NAPSALI NÁM… 
Od třeťáků: „Moje oblíbená hračka…“
… je auto, protože je celé bílé. Auto má
značku BMW a je rychlé. V noci vypadá
strašidelně, protože svítí, ale i tak ho mám rád.
Jeho světla vypadají jako oči.
Pavel Chmelař
… je staré auto. Má už pokřivená kola a dveře
se už moc nedají otevřít, ale pořád se mi líbí. Je
to Porsche z roku 1913. Je modro zelené barvy
a zdobí ho dvě červené sedačky. Dostal jsme ho
od tety Marie. Rád si s ním hraji.
Filip Vrzal

A. Navrátilová, 5.tř.

… je my litlle Pony a jmenuje se Sindy. Dostala jsem ho na Vánoce, když
mi byly 4 roky. Můj Pony umí zpívat, také se směje, sedí a leží. Svítí mu
krásné oči. V noci se mě drží, aby nespadl, protože ho hážu z postele – letí
vzduchem a je na zemi. Ráno ho zvednu a je zase se mnou. Mám ho moc ráda
a všude si ho beru.
Anna Vymazalová
… se jmenuje Barborka, je to pejsek. Jeho hebký
kožíšek se mi nejvíc líbí. Když je mi zima, tak můžu
Barborku nahřát v mikrovlnné troubě a ona mě pak
dlouho hřeje. V noci se mnou často spí. Barborčina srst
je bílohnědá. Hlavu zdobí černé oči a delší hnědé uši.
Tlapky i menší ocásek jsou zbarveny do hněda.
Barborku jsem dostala na Vánoce.
Agáta Kvapilíková
… je bobr Bořek. Je to dobrý hlídač. Hlídá
nejraději spížku. Rád ujídá sladkosti. Má dvě krásná
očka jako diamanty. Z kožichu mu trčí dlouhý ocas.
M. Pomothy, 4.tř.
Někdy se mu hodí i špičaté zoubky na odhánění
zlodějů a řezání stromů. Jeho oblíbené jídlo jsou ryby. Dovezla mi ho babička
jako památku z dovolené v Kanadě. Mám ho moc ráda!
Sára Gilíková
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… je čáp Samuel. Vesta, kterou má, se mu
hodí. Na hlavě na mě vystrkuje zobáček
a ze spodu tělíčka trčí nožičky. Když spím, tak
mě chrání. A hlavně je hezký, protože umí
létat. Má dlouhé nožičky. Už jsem mu připravil
pelíšek s ostatními plyšáky.
Michal Pospíšil
J. Sehnal, 4.tř.
… je ovečka. Pokrývá ji bělounká srst a má černá ouška. Její oči vypadají
jako malé knoflíky. Dostal jsem ji k 4 měsícům. Je malá a má malý ocásek.
Mám ji rád. Když se jí podívám do očí, vypadá jako živá. Nedám ji za nic
na světě!
Benjamin Skřička
… je pejsek. Dostal jsem ho k 9. narozeninám. Sedí na heboučkých nožkách
a když jdu spát, tak si ho vždy beru do postele. Na ocásku má černou skvrnu
a taky na oušcích a na levém oku. Kožíšek má heboučký a bílý. A mám ho moc
rád.
Jaroslav Lecián
… je velký plyšový hlídací pes jménem Ťapka. Na tlapkách má drápky,
pořád sedí a věrně se na mě dívá. Já s ním spím v posteli. Má černou barvu
a na zádech a na břiše mu přechází do světle hnědé, taky jeho hlava je černá
a na bradě je hnědá. Tlamu mu zdobí vousky. Ouška také pokrývá černá krátká
srst. Vypadá jako živý, je krásně hebký a v noci mě hlídá. Často si s ním hraji.
Vypadá tak živě, že se ho dokonce už hodně lidí leklo.
Jan Doubrava
… je můj oblíbený chlupatý
medvídek. Dostala jsem ho
v 1. třídě za Cestičku. Jeho tělo
pokrývá hebounká hnědá srst
a z těla mu vyčuhují čtyři bílé
tlapky. Na hlavě mu sedí dvě
černé oči jako tma, hnědá
ouška a jeden mokrý čumáček.
Mám ho ráda jako svého bratra.
Zdislava Dolečková
H. Hlobil, 7.tř.
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…pejsek, kterého jsem dostala od maminčinné kamarádky, když mi byly
čtyři měsíce. Z hebké srsti mu trčí dvě heboučká ouška. Jeho tlapky jsou modré
a na jedné z nich je hvězdička. Obličej mu zdobí roztomilá očka a usměvavá
pusinka. Na tělíčku je modré kolečko a hvězdička. Z tělíčka mu vykukuje
krátký ocásek, zakončený uzlíkem. Jeho barva je světle hnědá. Velice ráda
s plyšákem usínám a ani za nejsuprovější mobil bych ho nevyměnila.
Michaela Suchá
… je opička. Její tělo pokrývají chloupky
jako ten nejjemnější samet. Její obličej je
jako opravdový. Její oči jsou černé a když se
do nich někdo podívá, tak se mu zdá, jakoby
mu říkala: „Mám tě ráda.“ Její čumáček je
o trochu tmavší než mé vlasy. Je veselá.
Dostala jsem ji od Ježíška. Spí se mnou.
Mám ji moc ráda.
Zuzana Císařová

K. Olšanská, 7.tř.

Popis kamaráda
S mým nejlepším kamarádem se znám již od školky, je mu jedenáct let
a chodí do stejné třídy jako já. Má blond vlasy a tmavé oči. Je vysoký asi 150
cm. Je kamarádský, spolehlivý, hodný a dokonce i někdy vtipný. Jeho záliby
jsou plavání, vybíjená, fotbal, počítačové hry, počítače, lyžování, stolní tenis
a angličtina. Rád čte dobrodružné detektivky a fantasy filmy. Je to můj nejlepší
kamarád a doufám, že jím zůstane navždy.
František Pospíšil, 5. třída

V. Vávrová, 9.tř.
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 HÁDANKY A JAZYKOVÉ HRÁTKY 
 Hádanky od druháků
Otec má tisíce synů, každému čepici sjedná a sobě nemůže.
(ydulaž a bud )
Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? (mizdop )
Nemá ruce, nemá nohy a přece vrata otevírá.

(rtív )

Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje.

(ahlm )

Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese.

(kežej )

 V následujících větách se skrývají
zvířata. Najdeš je?
VEDLE VANY MÁME KOBEREČEK.
LENKA NECHCE POMÁHAT.
TÁTA NESL ONDRU.
Sára Gilíková, 3. třída
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K. Nesvadbová, 7.tř.

HRÁTKY S NĚMČINOU

DIE STRAßE = ULICE

das Haus = dům
das Kino = kino
das Geschäft = obchod
die Bank = banka
der Bus = autobus
der Lastwagen = nákladní auto
Napiš některá ze slovíček:

der Park = park
die Schule = škola
das Hotel = hotel
das Auto = auto
das Motorrad = motorka

(písmeno CH – dvě políčka)

TAJENKA: ____________________________________

(ECINCOMEN)
Mgr. Jitka Dočkalová
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

přelož
přelož
přelož
přelož
přelož
přelož
přelož

- Prosinec
- Leden
- Srpen
- Červenec
- Duben
- Září
- Ahoj

Aneta Páleníková, 7. třída

 VÁNOCE JSOU SKORO ZA DVEŘMI 
„Tvé věčné štěstí začíná v radosti, kterou dnes rozdáš.”
Pomalu se blíží Vánoce, svátky klidu míru a radosti. Všichni se těšíme
a přejeme si, aby letošní vánoční doba byla ještě hezčí než ty předchozí.
Přemýšlíme jak a koho obdarovat a čím být obdarován. Naneštěstí stále
přibývající nákupní centra a nové reklamní triky obchodníků nám klid a radost
změní na honbu za dárky, spěch a obavy, zda vše stihneme včas nakoupit
a naše rodina nebude trpět hladem a nedostatkem.
A přitom mnozí zapomínají na ten hlavní a pravý křesťanský význam
Vánoc. Na žebříčku hodnot se tak na horních příčkách objevují pomíjivé
hmotné věci, které z nás na chvíli udělají hvězdu třídy nebo školy. Ovšem ta
chvíle může trvat jen do okamžiku, než bude mít někdo jiný ještě luxusnější
oblečení, novější typ mobilu či lepší iPad.
Být zdravě sebevědomý, mít rád sám sebe a dělat si radost je potřebné
a pro každého důležité, přitom však bychom neměli zapomínat na druhé.
Štěstí spočívá v lásce k Bohu a lidem.
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Přemýšlejte a konejte něco pro druhé. Dobrý skutek, vlídné slovo, úsměv
věnovaný kamarádovi, vlastnoručně vyrobený dárek nebo příprava vánočního
programu pro radost ostatním, to vše každého z vás obohatí. V adventní době
proběhne sbírka hraček pro děti z Mateřské školy při SPC Kroměříž,
přispějeme prostřednictvím PMD na pomoc dětem z chudých zemí celého světa
(každý čtvrtek probíhá na 2. stupni naší školy sbírka pro „misijního čuníka”),
připravujeme dárečky pro lidi s mentálním postižením z Barborky.
Zapojte se i vy a pomozte v rámci svých možností. Za jakoukoliv pomoc
budete vy sami odměněni vlastní radostí.
„Starající se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.” (Platón)
Ing. Eva Laurenčíková

T. Císařová, 5.tř.

Vtip na závěr: Jak výhodně nakupovat vánoční dárky?
Jeden skotský knihkupec si dal dva měsíce před vánocemi do výklenku tabuli
s nápisem: „Kupujte knihy už teď, abyste je stihli přečíst, než je darujete
nejbližším přátelům pod stromeček.”
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