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Veselé Vánoce, 

Již jsme zapálili čtvrtou adventní svíci a do Štědrého 

dne zbývá už jenom pár dní. Komu z Vás se podařilo 

donést Betlémské světlo až domů a rozsvítit jím Vaši 

domácnost? Pokud jste takoví nešikové jako třeba já, 

můžete si pro světlo zajít do Rozhlasu nebo tradičně 

bývá na zpívání u stromečku na Velkém náměstí, kam 

Vás srdečně zveme. Zanechte doma předvánoční 

stresy a přijďte. 

Betlémské světlo jsme od pardubických skautů 

převzali na nádraží, roznesli ho do občerstvovacích 

podniků, Rozhlasu a nezapomněli jsme ani na pomník 

Karla Šimka či na milou paní v bufetu, co nám vždycky 

po schůzce v bazénu prodá něco na posilněnou. 

Skupina, která šla do Rozhlasu, měla možnost 

vstoupit do živého vysílání, tentokrát v kavárně. Také 

vyhrála v kole štěstí stromek na vánoční schůzku. 

Připomínám, že na ni můžete přinést cukroví. 

A poslední, co pro Vás v našem vánočním čísle 

máme, je tip na dárek. A teď se již nechte ovát naším 

Závanem Vánoc. 

Marta, šéfredaktorka časopisu Záběr/Závan 

(marticka.lev@gmail.com) 

 Můžete nám psát do redakce. 

 

Stromeček z kola štěstí 



  Nevíte, co darovat svým blízkým a Vánoce jsou za dveřmi! Jak mám pomoct Ježíškovi a kde 

mám sehnat… 

Dárek na poslední chvíli 

Připravili jsme si pro Vás návod na výrobu sešitku, který můžete udělat tak, jak sedne tomu, 

komu ho chcete darovat, což je jeho velká a nesporná výhoda. Podle mé osobní zkušenosti je 

sešitek velmi vhodný dárek. Všem kamarádkám se líbil a jeho praktické a estetické využití je velmi 

obsáhlé. Zkuste to také!  

Co budeme potřebovat: Sešitek 624 nebo 644, nůžky lepidlo 

Co jsem použila já: Tvrdý červený papír, měkký zelený papír, vykrajovátka 

(http://www.vytvarnepotreby.com/) 

 

 

 1. 

Naměřte si obal na sešitek a pak i jeho vnitřek. K zelenému vnitřku doporučuji, abyste na každou 

stranu k rozměru 10,1 cm přidali ještě 2mm. 

2. Až budete sešitek obalovat. Přejeďte všechny hrany nůžkami podle pravítka, abyste měli 

přesné ohyby. Poté nalepte do každé strany dva vnitřky a základ je hotový. Poté již záleží na vaši 

fantazii, jak ho ozdobíte. 

Můj výsledek: Já jsem na 

ozdobení použila vykrajovátka a 

více jsem to nezdobila. Tímto 

sešitkem bych ráda obdarovala 

Ségru. 

Moje kamarádka Viki. Má ráda 

Roberta Pattisona. Proč bych 

sešitek nemohla podlepit jeho 

fotkou? 

Marta 
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