
Viděli jste zlaté prasátko? 
Shořel vám stromeček? 
Vyrobili jste vlastní betlém? 
Nebo dokonce chumelilo?! 
Vyhlašujeme 
FOTOSOUTĚŽ           
na téma Vánoce!    
Fotky posílejte na 
vendulala@email.cz 
Nejzajímavější snímky 
odměníme a zveřejníme! 

Očima dětí 
Zpravodaj, jak ho neznáte

	 	 	 	 	  Ilustrace: Lucka Hustáková

VÁNOČNÍ OBJEKTIV Vánoční časy
Elen Diatková 

U nás doma na Vánoce 
běhám sem a tam,

pořád, 
 a to v jednom kuse,

  se mojí mámy ptám:

„Kdypak přijde 
Ježíšek?

Kdy už bude cukroví?“
 

Máma jenom odpoví:
 „Ten vánoční čas
  bude brzy v nás.“

Jak se dělá časopis? 

 Ilustrace: Klára Hustáková

Takhle! Speciální dětskou přílohu Řícmanického Zpravodaje pro 
vás připravili čtyři odvážlivci: Bára Alexová, Elen Diatková, Josef 
Husták a Emma Kolenáčová. Na redakční radě si rozvrhli, kdo co 
udělá. Vymysleli název a rubriky. Nakonec napsali texty a sehnali 
obrázky. Celé toto číslo je jejich práce. Zvládli ji parádně!Dětská příloha Řícmanického Zpravodaje / Vánoce 2017 /  www.ricmanice.cz



Baňka  
Elen Diatková 

Zdobení vánočního 
stromečku
vždy potěší mě trošičku.
Baňka dolů, nahoru,
sbíráme je ze stolu,
kde po roce ocitnou se.
Jednu vezmu do ruky,
zavěsím ji na větvičku,
hned se skláním pro další.
Jéje, takhle letí vzduchem,
až nakonec místnosti,
a pak padá z výše,
na střepy se rozletí.

REPORTÁŽ

Hasičský kotlík
V sobotu 4. 11. se na řícmanském 
koupališti uskutečnil 1. ročník 
Hasičského kotlíku ve vaření guláše! 

V brzkých ranních hodinách se 
dohromady sešlo sedm týmů: 
Gastronauti, Dymáci, Autobazar 
Monte Polák, Kolejáci, eSKačky, 
PRD (protože vo Petra, Romču, 
Domču de) a Sekyrky – já a moje 
spolužačky z bílovické základky. 
Vařily jsme podle receptu mého 
taťky. 

Ochutnali nejen soutěžící, ale i 
diváci, kterých přišlo nad očekávání 
mnoho: prodalo se kolem 80 
ochutnávkových lístků! Odborné 
porotě nejvíc chutnal guláš od týmu 
Gastronauti, kteří vyhráli nový kotlík.

Na prvním místě v hodnocení laické 
poroty jsme se umístily my, Sekyrky, 
se sekyrkovým gulášem. Sekyrku 
jsme měly zavěšenou na řetízku 
nad kotlíkem. Kromě poháru jsme 
dostaly i bečku piva, kterou od nás 
nakonec hasiči za nemalý peníz 
odkoupili. Z výhry jsme měly 
obrovskou radost! 

Bára Alexová

KŘÍŽOVKA

Emmina 
vánoční 

dílna

VTÍPKY

Blázen cosi dělá s provázkem
a druhý se ho ptá: „Co děláš?“
„Nemůžu najít konec.“ 
„Ten nenajdeš, já jsem ti ho…!“
Vylušti křížovku a dozvíš se konec vtipu. 
Pojmenuj obrázky nebo napiš odpověď 
podle čísel shora dolů. 
Úspěšné luštění přeje Josef Husták! 

Baví se dva kapři:
„Nevíš o něčem k snědku?“
„Vím, ale má to háček!“

Víte, proč si ptáčci sedají 
na elektrické dráty?
Protože potřebují dobít 
baterky!

Maryrose 
Woodová:  
Nepolepšitelné 
děti ze sídla 
Ashton

Vychovatelka 
Penelopa 
Lumleyová se 
stará o tři 
děti, které 
vychovala

divá zvěř.

Bářin 
tip na 
knížku




