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Milí čtenáři,
blíží se Vánoce, proto pro vás vychází speciální vánoční vydání
Cihláčku. Dozvíte se zde například, jaké dárky si přejí nejmladší žáci naší
školy, ale také třeba to, v jakém předvánočním stresu se ocitli naši
redaktoři. Přejeme vám hodně zábavy, šťastných zážitků, ale hlavně
VESELÉ VÁNOCE.

U nás v redakci
Každý má nějaké ideální představy,

málokdy se však vyplní …

Zeptali jsme se žáků naší školy, co by chtěli na Vánoce:

Sliz
Kouzelné sluchátko
Jurský park

Mobil
Brusle
Tablet
Drak
NERFka
Pes

Lyže

Vánoce se rychle blíží a na tyto svátky je důležité, abychom byli
všichni šťastní, a ke štěstí patří i smích. Proto si přečtěte další vtipy.
Tentokrát s vánoční tématikou.
Pepíček se ptá: „Tati, opravdu mi ty dárky
přinesl Ježíšek?“ „Ano, Pepíčku, kdo jiný?“
A Pepíček povídá: „Takže vy jste se na mě
letos zase vykašlali!“

Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro
vánoční stromek. Dvě hodiny se trmácí a
stále nic nemají, až už jedna rezignovaně
pronese: „Další příští bereme, i když
nebude mít ozdoby!“

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“
„Neříká se, že hoří, říká se, že svítí,
Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“
Při štědrovečerní večeři se ptá synek
svého tatínka: „Tati, máš v krku kost?“
„Nemám, synu.“ „A na čem ti tedy drží
hlava?“

Všechno je relativní, např. Vánoce bez
kapra by byly smutné Vánoce, ale nebyly
by smutné pro toho kapra.

Pepíček se modlí před Vánocemi a na
konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, přines mi
kolo.“ „Ježíšek není hluchý,“ domlouvá mu
sestra.“ „Ale babička ano!“
Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil
říkat slovo zatraceně?“ „Ježíšek,“ odpovídá
syn. „Nelži!“ „Přísahám, když nesl dárky,
zakopl o stůl a řekl právě tohle!“
Zdroj: vtipy1.cz

