
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Pozvánky na náš vánoční jarmark 

 

 Pegas 
Školní časopis ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 

Cítíte tu vůni? Vnímáte tu atmos-
féru? Vidíte ta světélka a svíčky na 
adventním věnci?  Tak to je ono – 
adventní období, kdy se 
připravujeme  i těšíme… Na Vánoce!  
K této atmosféře chceme přispět i 
my, redaktorky Pegasu a naši 
příznivci, ať už ve škole nebo na 
Facebooku. 

Počtěte si a užijte si letošní 
Vánoce… 

To Vám přejí   

redaktorky z Pegasu 

A aby to nebylo tak jednoduché, tak jsme vymysleli příspěvky o této 

akci do různých typů novin a časopisů. 

– desetiletá tradice – Fanoušci šílí – Co čeká vaši babičku a vašeho 
dědečka – skvělá vánoční atmosféra – noví kamarádi – a co na to 
Jindřiška, Inari a Klotilda:) –  

Jarmark na Křídlovické (MF Dnes) 
Dne 22. prosince 2017 na planetě Zemi,  
    v Evropě, 
            v České republice, 
             v Jihomoravském kraji, 
                 ve městě Brně,  
na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b proběhne... vánoční jarmark. 

Stavte se k nám, bude to skvělé! 
Jindřiška a spol. 

 
 
Vánoce na Křídláku (Méďa Pusík) 
Ahojky děti, 
chtěly bychom vás pozvat na náš vánoční jarmark! Čeká tu na vás 
zábavný program a spousta výrobků našich kamarádů a kamarádek! 
Můžete se těšit na malování na obličej, fotokoutek a skvělou vánoční 
atmosféru! Zaujalo vás to? Tak utíkejte za rodiči a přemluvte je, 
abyste se šli všichni podívat. Už se na vás těšíme! Ahóój! 
 

Markéta Jelínková, Natálie Hájková, Kristýna Reinhardová, IX.B 
 

Vánoční jarmark a tisíce užitečných výrobků (Lidové noviny) 

Dne 21. prosince 2017 se na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 

uskuteční vánoční jarmark. Tato akce má desetiletou tradici, tento 

rok budete mít tedy možnost navštívit již 10. ročník. Žáci vám 

připraví nemálo výrobků, které si budete moci zakoupit. Zisk 

z těchto výrobků se následně pošle na charitativní účely, které žáci 

vyberou. Jsou připravena i mnohá představení, na která se můžete 

přijít podívat. Děti samozřejmě vezměte s sebou, jistě se také zabaví. 

Všichni žáci i celý učitelský sbor se bude těšit na vaši návštěvu. 

Inari Straširybková a Klotilda Uslizlová 

Milí čtenáři! 

 vánoční 

Plakát: Michaela Čechmánková, IX.C 
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Fanoušci šílí! (Bravo) 

Justin Bieber navštívil naši školu a zazpíval na vánočním 

jarmarku. Křídlovická se tak stala nejpopulárnější školou 

v České republice. Biebrovi fanoušci šílí! Vše zdokumentovaly 

Petržel a Pomeranč – vložily video na Youtube, kde se dostalo 

na první místo v žebříčku sledovanosti. Video během dvou dní 

získalo 10 miliónů liků. 

Pomeranč a Petržel 

 

Vánoční jarmark na Křídlovické pro malé i velké (Sluníčko) 

Naši malí čtenáři, 

máte rádi vánoční atmosféru, vánoční cukroví a dárečky? Pokud 

ano, měli byste i s celou rodinou přijít za námi na vánoční 

jarmark. Najdete tu krásný dárek pro maminku, tatínka, bratříčka 

a sestru, dokonce i pro babičku a dědečka. Můžete si vybrat ručně 

vyrobený dárek nebo třeba navštívit stánek, kde si nechat 

pomalovat obličej! Čeká vás i kolo štěstí a krásné ceny! Uvidíte 

vystoupení starších dětí a určitě se vám i vašim rodičům budou 

líbit. Tak si to nenechte ujít a vezměte s sebou i babičku 

a dědečka... 

Katka Hajnová, IX.B, Alice Trnková, IX.C 

Nemáte kamarády a chcete je? (ještě jednou Bravo) 

Přijďte na vánoční jarmark na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 

a najdete si určitě kamarády. Co nabízíme? 

Kvalitní zábavu, 

  nové kamarády, 

    dárky, 

     morčata (to je vtip) 

Přijďte a zažijte skvělá dobrodružství  

  (ale na vlastní nebezpečí:)! 

P.S. Zážitky si vyfotíte v našem fotokoutku a budete mít 

vzpomínku. 

Lucie Hoang, IX.B 

Pozvánky na náš vánoční jarmark II Ráno plné smůly  
očima Katky a Lucky 
 
Katka: Ve čtvrtek jsem šla spát 
docela pozdě, připravovala jsem se 
na test. Byla jsem tak unavená, že 
jsem jen lehla do postele a už se o 
nic nestarala.  

Lucka: V pátek ráno jsem se 
vzbudila už v 6.00. Měla jsem 
spoustu času, tak jsem si řekla, že 
do školy pojedu o něco dřív. To 
abych přišla včas na sraz 
s kamarádkou, už mi bylo „blbé“, 
jak neustále chodím pozdě a ka-
marádka na mě musí čekat. 

Katka: Normálně vstávám kolem 
šesté hodiny, existují bohužel 
výjimky. A tento den byl jednou 
z nich. V pátek ráno jsem se 
vzbudila sama, ne budíkem. Už to 
značilo problém. Podívala jsem se 
na hodiny, bylo přesně 7.11 – chvíli 
mi trvalo, než jsem oběhla všechny 
hodiny v domě, abych se ujistila, že 
je to pravda. 

Lucka: Vyjela jsem s velkým 
časovým předstihem a snad popr-
vé jsem nespěchala. 

Katka: Vyběhla jsem z domu a pět 
minut jsem utíkala na tramvaj. 
Mobil jsem neměla u sebe, nechala 
jsem ho doma vybitý. 

Lucka: V 7.27 jsem už stála 
u hlavního nádraží a čekala jsem na 
kamarádku. Měla přijít každou 
chvíli. Čekala jsem pět minut, 
dalších pět minut, už bylo 7.40, 
a tak jsem napsala esemesku. 
Kamarádka neodpověděla. Uvě-
domila jsem si, že v pátek máme 
tělocvik, takže jsem jela do školy, 
abych se stihla převléknout. 

Katka: Jak naschvál byla všude na 
semaforech červená… Byla jsem 
opravdu nervózní. Nemohla jsem 
kamarádce ani dát vědět, že jsem 
zaspala a že nestíhám sraz. 

Lucie: V 7.49 jsem nastoupila do 
šaliny a kamarádce napsala 
esemesku, že jedu. 

Katka: Viděla jsem kamarádku, jak 
nastupuje do šaliny, a utíkala jsem, 
abych tu samou tramvaj stihla. 
Podařilo se! A nakonec jsme 
všechno stihly! 
                                          

Katka Hajnová, Lucie Hoang, IX.B 
 

Deváťácká rubrika – Na kterou písničku byste chtěli tančit 
polonézu? 
 
1. Thinking out loud – Ed Sheeran (šest deváťáků) 

2. Unconditionally – Katy Perry (žádný deváťák) 

3. Mercy – Shawn Mendes (dva deváťáci) 

4. Jiné skladby (dva deváťáci) 

Ptaly se Natálie Hájková, Markéta Jelínková, IX.B 
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