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Milý ježíšku,
K Vánocům si přeji jede jediný prostý, ale

velmi vzócný dórek, který

je
k nezaplacení. Je ale velmi důležitýa
hodně lidí si ho ani neuvědomuje a bere
jejjako samo-zřejmost. Je to lóska. Neboj,
nemyslím ,,lósktt" mezi klukem a holkou,
mám na mysli lósku jako mír, pohodu,
rodinné pouto, že budeme spolu, budeme
se navštěvovat, že budeme tróvit vónoční
čas s lidmi, které milujeme a ródi s nima
tróvíme čas. Tohle by neměla být
samozřejmost, měla by být na denním
pořódku. Chópu, že někdo mó hodně

próce a mólo času, ale na rodinu a
přátele bychom si měli udělat čas
vždycky, usmívat se na lidi kolem sebe, i
když na to nemóte nóladu. Nebud'te no

sebe zlí, ty lidi zo to nemohou. Bud'me
šťastnía mílujeme se (aspoň o Vónocích).
Tohle není dórek pro mne, ale pro
všechny na světě, byla bych proto róda,
kdyby dórek dostoli všichni lidé.
Ježíšku,děkujiTvó Klóra
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Vánoční
Na Vánoce padá sníh

Děti běhajv ulicích.

Sáňkujou a bruslí,
potom domů musí,
Večer pečou cukroví,
Ráno si ho ozdobí.
Zítra bude Štědný den,
Každý si splní svůj sen.
Venku je sice zima,
Ale nám bude prima.
Celý den se postíme,

Zlaté prasátko pak vidíme.
Na večeři máme kapříka,
Chytil ho taťka z rybníka.
Zazvoní nám zvoneček,
Pod stromkem je dáreček.
Přinesl ho Ježíšek,
Měl na sobě kožíšek.
Užijte si Štěoni oen
A splňte si svůj sen.
E. Rottrová a
V. Hymlarová

Jsem zdravější varianta vánočního cukroví
Jsem mandle v hořké čokoládě. Myslím si o sobě, že jsem zdravá a asi si říkáte, co to povídám, ale
ktomu se dostaneme za chvíli. Možná si myslíte, že kvůli čokoládě nejsem vůbec zdravá, ale naopak
já jsem Mandle v osmdesáti pěti procentní hořké čokoládě. Ta je už opravdu kvalitnější a o dost
zdravějšínežmléčnáčokoláda, Opravdu bych se jen tak v ledajaké laciné čokoládě nenechala obalit a

to ani mé sestry. Povím vám tedy zdravé účinkyhořké čokolády, kterou mám na sobě. Hořká
čokoláda je velmi dobrá proti stárnutí, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu. Také obsahuje
mnoho užitečnýchvitamínů a antioxidantů a po malém kousíčkuopravdu nepřiberete, ale také
samozřejmě vše s mírou. Abych tady nemluvila jen o čoko|ádě, přesuneme se samozřejmě k mé

maličkosti Mandli. Mé účinkyjsou opravdu unikátní, mám hodně vitamínů a také antioxidantů aIe to
už asi víte. Jsem ze všech druhů ořechu nejméně tučná, Ten kdo si nryslí, že mě nemůžejíst, protože
jsem podle něj jen ,,tučný ořech", tak se mě to opravdu ale opravdu dotklo a jsem hodně rozčílená,
Touhle stupidní věcí se nenechám jen tak rozhodit zpět k mým unikátním účinkům.Určitě by jste
nečekali, že vám pomohu snížithmotnost. Takže zalichotím všem ženám, které chtějí zdravě zhřešit.
Doufám, že si mě a mé sestry koupíte na vánoční svátky, jako zdravější variantu vánočního cukroví.
Samozřejmě si mě mŮžete koupit i přes rok nejen o svátcích. Na vánočnísvátky jsem ta nejlepší
volba, která stojíza to, aby jste zhřešili.
Vanesa Štýbarová

