
1. Co by sis přál/a od Ježíška?
2. Co by udělalo radost Ježíškovi?

Adam Štech, 6 let
1. Vysokorychlostní vlak a stroj času. A obživující lektvar, 
aby už lidi neumírali a mohli žít i v budoucnosti. To je můj sen, 
to bych si přál od Ježíška.
2. Ježíšek by si přál teplou pokrývku s nějakým plyšáčkem. 
Dal bych mu svého nejoblíbenějšího.

Julie Součková, 8 let
1. K ježíškovi bych si přála koloběžku.
2. Myslím že by si přál aby všichni byli na sebe hodní.

Josef Gryc, 8 let
1. Kdyby jsem něco chtěl, tak si přeju k ježíškovi nějaký lego 
prostě a playmobil, jestli znáte…
2. Kdyby jsem mu měl něco darovat, ja nevím,… tak daroval 
by jsem mu moje chování, aby jsem se zamyslel nad sebou.

Rozálie Krycnerová, 8 let
1. Přála bysem si třeba lego, … a třeba nějaký vláčky.
2. Ježíškovi bych dala třeba písničku… a aby byli všichni 
zdraví.

Adam Maamri, 9 let
1. Na Vánoce bych si přál třeba train simulátor, já mám rád 
vlaky a různý takový železniční věci.
2. Ježíškovi bysem přál aby na něj byli všichni hodný, … 
až do budoucnosti.

Lukáš Vejšický, 9 let
1. No já ještě nemám sepsanej seznam, ale chtěl bych určitě 
jednu,... několik knížek od Astrid Lindgrenové a pak takovou 
experimentální sadu.
2. Kdyby Ježíšek věděl, že pro něj zpíváme koledy.

 JaFra

Od svatého Václava u sedláka zlá strava

hrnec jablek hrnec řepy a do ruky hodný cepy

Na Štědrej den jsem 

koukal, kde se  

z komína kouří...

Bouch bác
bouch bác
duci duci
ve dvojici

Ze zkoušek Přípravky a Vánoční zpěvy
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Pečená střeva na sladko

Ingredience: listové těsto, džem, máslo, sítko, čokoláda, plech 
a pečící papír

Na pečící papír položíme listové těsto, na které dáme rozkrá-
jenou čokoládu. Do sítka dáme džem, který mícháme lžičkou, 
aby už v něm nebyla semínka. Potom nazdobíme střeva 
džemem a uzavřem střeva a dáme do rozehřáté trouby na  
200 °C. Péct na 30 minut. 

(Redakce navrhuje zmírnit teplotu v troubě)

Dobrou chuť  FraK

Tento člen Dismanova rozhlasového dětského souboru byl, je  
a bude jeho neodmyslitelnou součástí. Je mu 14 let, měří 167 cm, 
váží (dle jeho slov) 47,9 kg, velikost boty 40 a má rád červenou 
barvu.  Jeho zájmy jsou hra na kytaru a pomoc svým bližním. Dokáže 
mne vždy rozveselit a zlepšit mi náladu. Jeho oblíbeným seriálem 
je Star trek. Oblečení si můžeme prohlédnout na nějaké z násle-
dujících zkoušek, které (téměř bez výjimky) navštěvuje. Je neza-
daný . Jsem rád, že ho mám ve svém okolí a svět by byl mnohem 
krásnější, kdyby bylo na světě více takových Filipů Svobodů.
.                                                                                     ProKoš

Ivan Wernisch Plop!
Mortuval se dok bollu, tundry ko bylušnokl Ivan Wernisch. 
Žroutkal myldůvkami bok rulip dom, dodop lokt bromlo, šíkčem 
kofun.Ewrufsa bebe frt se nadul poruftála,gare suqir oduvá 
breko forl néjo! Lopi de rtui koko, moli freds weqa nifr de struš 
hoket qa yee portak fed sočák. 

Takto je napsána nová kniha Ivana Wernische. 
Zaujalo mě, že i když slova nedávají smysl, věty 
si zachovají svou náladu. S takovýmto druhem 
textu jsem se nesetkala poprvé, ale tento mě 
velice bavil! Kniha se asi nedá číst jako třeba 
normální literatura,ale při pročítání se velice 
pobavíte.

Anna Marta Ernestýna Bella Emma Lisa Amarila Gemma Zebra 
Mandarinka Lenaa Nela Fiona Kobra Gepardice Milina 

Omeleta Rebecca Sinda Polka Ribana Beckowilmegia 
Merry Robins McKlusáková (AnKlu)

Osud

Kdysi byl jen příživník,
jak neodbytný černý psík.
Potom sám se nazval Osud,
však my vyhnali ho odsud.
Zadní vrátka si vždy našel
a o štěstí připravit nás přišel.
Ale bez něj bychom tu nebyli,
všichni jsme mu zavázáni a vděčni.
Někdy proklínáme ho,
jindy vychvalujeme do nebes.
Ten osud, 
co začal jako černý pes.

                                     ProKoš


