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Zima 2012 



Ahoj kamarádi ! 
Zdravím vás v adventním čase. Advent znamená příchod. K adventu 

a Vánocům patří mnoho zvyků. Letos byla první adventní neděle 

2. prosince. Ten den jsme zapálili první svíčku na adventním věnci. 

V tomto vánočním čísle si můžete přečíst o vánočních zvycích, 

ale dozvědět se i o akcích, které jsme na podzim pořádali. 

Přeji všem hezké Vánoce a v novém roce hodně štěstí a zdraví. 

Vaše Tužka – Klávesa 

 

Zajímavosti o adventu 

- první zmínky o adventu sahají až do konce 4. století 

- každá adventní neděle má své jméno: železná, bronzová, stříbrná a zlatá 

- tradiční barva adventu je fialová 

- svíčky na adventním věnci se zapalují proti směru hodinových ručiček 

- adventní věnec může mít i pátou svíčku-bílou uprostřed, ta se zapaluje 

po západu slunce na Štědrý den 

 

 

 



České adventní zvyky 

4. prosince - svatá Barbora: u nás je zvyk spojován s trháním třešňové 

větvičky. Tomu, komu vykvete na Štědrý den, se další rok splní všechna přání. 

Dříve tento zvyk dělaly hlavně vdavekchtivé dívky, které chtěly vědět, zda už 

konečně přijde svatba.  

5. prosince – svatý Mikuláš: Mikuláš byl ve 4. století dobrým a štědrým 

biskupem. Proto je dodnes předvečer jeho svátku spojen s dáváním drobných 

dárků- především sladkostí pro děti. 

13. prosince – svatá Lucie: Lucie byla dívka, která ve 4. století rozdala 

všechen majetek a rozhodla se žít jako křesťanka. Dle pověsti si vyloupla oči 

a poslala je svému pohanskému nápadníkovi. Do druhého dne jí oči narostly 

zpátky. Ve Švédsku se slaví tento den Svátek světel. U nás je s ní spojována 

pranostika: Lucie, ta noci upije. 

Zvyky, které (asi) neznáte) 

- Děti od dvanácti let dostávaly na Štědrý den minci a, pokud ji celý den 

nepustily z ruky, čekal je bohatý život. 

- Když bylo v rodině více děvčat, každá ukrojila kousek vánočky nebo chleba 

a dala ho na stoličku. Čí kousek snědl pes jako první, měla se nejdřív vdát. 

- Na roh stolu se dával kousek chleba, aby bylo všeho dost. 

 

Jmelí 
     Jeden z nejhezčích vánočních zvyků je polibek pod jmelím. Jmelí prý bylo 

původně strom a Josef vyrobil z jeho větví jesličky pro Ježíška. Tento strom pak 

po letech porazili a z jeho dřeva vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Jmelí 

prý hanbou seschlo a proměnilo se do podoby keře, jenž přináší dobro každému, 

kdo pod ním projde. 

     Jmelí se dávalo ke dveřím ložnic a k dětským postýlkám – pro dobrý spánek. 

     Jmelí má být, aby přinášelo štěstí, darované. Čím více má bílých bobulí, tím 

více štěstí vám přinese.    

   



 

Beseda s mluvčím plzeňské zoo 

     10. října 2012 se konala beseda s panem Vobrubou, mluvčím plzeňské zoo. Pan 

Vobruba nás seznámil s významem zoo, jednotlivými expozicemi, s časopisem Iris. 

Také nám vyprávěl o některých zvířátkách, která v naší plzeňské zoo žijí. Např. 

o nosorožci, o damanovi, lemurovi.  

     Velmi nás zaujalo vyprávění o plazech. Dozvěděli jsme se, že člověk, který 

chová had, se jmenuje herpetolog, že nejdelší had světa je krajta mřížkovaná. 

Byla jí naměřena délka 976 cm! U nás žije volně 5 druhů hadů: zmije obecná 

a 4 druhy užovek. 

     Jednu menší krajtu měl pan Vobruba s sebou, takže ten, kdo se nebál, mohl si  

ji na závěr pohladit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Beseda s panem Vobrubou 

 



HALLOWEEN 

     Halloween se slaví 31. října v předvečer svátku Všech svatých. Slaví se hlavně 

v Americe a Anglii. Tento den je zábava ve znamení masek. Děti se převlékají 

za duchy a strašidla. Stejně i tak v naší škole. 31. 10. to vypadalo skoro jako 

v Bradavicích. 

 

 
 

 

 

 
 



BAREVNÝ  TÝDEN 

Podzim střídá barvičky  

hezky jednu za druhou, 

 napodobíme ho celičký,  

barvy školu zalijou. 

Chceš-li s námi držet partu,  

obleč si tu správnou barvu. 

Získáš body pro svůj tým! 

Barevný týden to je podzim. 

 

5. 11. růžovobílé pondělí 

6. 11. modrozelené úterý 

7. 11. oranžovošedá středa 

8. 11. červenohnědý čtvrtek 

9. 11. černožlutý pátek 

 

 

 
 

 

 

  

 



RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 1. stupeň 

     Recitační soutěže, která se konala 23. listopadu 2012, se z prvního stupně 

zúčastnilo 25 dětí. Porota to měla velmi těžké, protože se všichni recitátoři velmi 

zodpovědně připravili. 

 

Výsledky: 

 

1. kategorie (1.a 2. třída): 

 
1. místo: Denis Čajka, Jan Rubáš (1. ročník) 

2. místo: Tereza Korčáková, Vojtěch Plic (2. ročník) 

3. místo: Barbora Tomášková, Michal Spousta (2. ročník) 

 

 

2. kategorie (3., 4. a 5. třída) 

 
1. místo: Kateřina Tomášková (4. ročník) 

2. místo: Kristýna Svobodová (3. ročník) 

3. místo : Vanda Kotousová (3. ročník) 

               Šárka Křikavová (3. ročník) 

 

Zvláštní cena: 
 

Kryštof Landa – za přednes básně (5. ročník) 

 

 

 

 

Malé vánoční pečení 

Medová kolečka 

 
650 g polohrubé mouky, 300 g moučkového cukru, 2 kávové lžičky sody, 1 lžička 

drceného hřebíčku, citrónová kůra, 8 lžic horkého medu, 3 vejce (z jednoho 

nechat bílek na potření pečiva), 100 g mandlí. 
Postup: do mouky přidáme všechny složky těsta, těsto dobře prohněteme, 

rozválíme a vykrajujeme z něj kolečka. Potřeme je bílkem, posypeme sekanými 

mandlemi a upečeme na vymaštěném plechu. 

 

 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

      

     Školní družina pracuje ve třech odděleních. V prvním oddělení pod vedením 

paní vychovatelky Jindry Žílové je zapsáno 30 dětí, ve druhém, kde je 

vychovatelkou paní Alena Poppová, rovněž 30 dětí. Třetí oddělení vede paní Věra 

Fryčková a navštěvuje ho 25 dětí. 

     V letošním školním roce hrajeme celoroční hru "Putování Pohádkovou zemí", 

kde děti plní úkoly skřítka Pěšinky. V rámci možností chodíme do přírody, 

vyrábíme dárky k Mikuláši, Vánocům, Velikonocům, Dni matek, ale i pro budoucí 

prvňáčky. Minulý týden proběhly ve školní družině "Čertoviny". Děti si nejprve 

zařádily v tělocvičně, kde pro ně vychovatelky připravily odpoledne 

plné her a soutěží a poté vyráběly ve školní družině, odkud si každé dítě odneslo 

domů dva výrobky. 

     Je také třeba zmínit úspěchy ve výtvarné soutěži "Malujeme lidoopy", kterou 

vyhlásila ZOO Plzeň. V ní děti obsadily v mladší kategorii  1. a 2. místo (Michaela 

Kratochvílová a Tereza Jeřábková), v starší kategorii 3. místo Eliška 

Kratochvílová a čestné uznání získala Denisa Kodlová. 

     V prosinci plánujeme sobotní výlet do muzea v Rokycanech a předvánoční 

návštěvu kina. 

 

Beseda s panem Peškem 

     Stejně jako vloni, nás i letos navštívil ve školní družině myslivec pan Pešek se 

svým loveckým psem. Ukázal nám vždy mnoho zajímavých a poučných věcí 

(stopování a lovení zvěře, lovecké trofeje, vábničky, atd.). Děti zaujal poutavým 

vyprávěním o zvěři a o přírodě.  

 

 
 



Turistická vycházka do Žihle 

     Každý měsíc se snaží náš turistický kroužek ZŠ Chotíkov pod vedením 

vychovatelek J.Žílové a A. Poppové pořádat výpravu za poznáním. V září jsme 

navštívili Pohádkovou zemi Vítězslavy Klimtové na Brčálníku. V říjnu jsme se 

vypravili se skřítkem Pěšinkou do Žihle za přírodní památkou Dědek a Bába.  
 

 
 

Výlet na Krkavec   
Se školní družinou jsme šli na rozhlednu Krkavec. Byla to dlouhá cesta. 

Nakonec jsme tam došli. Vystoupali jsme 98 schodů a měli jsme výhled na Plzeň 

a Chotíkov. Výlet byl krásně naplánovaný a zdařený. 

Za děti ŠD Anna Nechutná, 4.třída 
Mašinky 

     V sobotu 24.11. navštívily děti ze školní družiny výstavu železničních modelů 

v Plzni-Skvrňanech. Zde bylo možno zhlédnout tovární výrobky, železniční modely 

z produkce modelářů, ale také velké klubové kolejiště v provozu. 

Výstava se všem líbila a společně se těšíme na další putování tentokrát do muzea  

v Rokycanech. 

 

 



 
 

 
 

 

 



Horní Bříza 

     22. listopadu se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy akce, kterou organizovala 

Evropská unie. Jmenovala se Podpora technických dovedností žáků Plzeňského 

kraje a byl to vlastně ukázkový den v SOU v Horní Bříze. 

     Nejdříve jsme se dozvěděli něco o škole, učebních a studijních oborech, pak 

jsme si školu prohlédli. Nakonec jsme se rozdělili do pracovních skupin 

a jednotliví mistři nás odvedli do dílen: keramické, zámečnické, obkladačské 

a kamnářské. 

 
 

 
 

 



Výroba adventních věnců 

     K adventu neodmyslitelně patří adventní věnec. Někdo si věnec koupí, ale my si 

ho umíme vyrobit. 20. listopadu 2012 se sešli zájemci a pod vedením paních 

učitelek Simetové a Šikové si věnec sami vyrobili.  

 

 
 

 
 

 



 

 

MIKULÁŠSKÉ  ŘÁDĚNÍ 
     3.12. 2012 se konalo tradiční Mikulášské řádění. Čerti, čertice a andílci si 

mohli zařádit, zatančit a zasoutěžit. K tanci nám zahrálo a zazpívalo Duo 

Květoňovi. 

 

Soutěž masek: 

Čerti: 1. Klárka Hanzlíková           Andělé: 1. Eliška Bláhová 

          2. Martin Plic                                  2. Regina Dolhofová 

          3. Václav Vostatek                          3. Adéla Zemanová 

 

 



 

 

 

Mikuláš 

 

Mik miku mik miku Mikuláš, 

přišel s čertem na guláš. 

Mik miku mik miku Mikuláš, 

přinesl nám zimní čas. 

 

Když Mikuláš naděluje, 

čertík kolem poskakuje. 

Mik miku mik miku Mikuláš 

přinesl nám zimní čas. 

 
 

 

 

 



Vánoční vtipy 

 

Pepíček přiběhne a říká mamince: „Mami, stromeček hoří!“ Maminka odpoví: 

„Pepíčku, neříká se hoří, ale svítí!“ 

Pepíček přiběhne za chvíli a volá: „Maminko, záclony taky svítí.“ 

 

Maminka říká Pepíčkovi: „Zapal stromeček.“ 

Za chvíli přijde Pepíček a ptá se: „A svíčky taky?“ 

 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: 

„Za co jste tady?” „Za předčasné vánoční nákupy.” „To přece není žádný 

přestupek. Jak brzy jste nakupoval?” „Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” 

 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?” „Pokud můžu soudit podle původu dárků - 

tak asi z Číny.” 

 

Vytahuje se Pepa před manželkou: „Pod stromeček ti dám celý svět!” „To vím, 

určitě tam budu mít kapesní atlas!” 

 

 

Vánoční cukroví 
Veverka to nezapírá, 

sladká jádra v zimě sbírá. 

Kolik jich má, nepoví. 

V zimě, až sníh začne vát, 

Může si jich trochu dát 

na vánoční cukroví. 

 
 

Na tomto čísle spolupracovaly vychovatelky ŠD - A. Poppová, J. Žílová a učitelka 

M. Mondeková. 

Foto: V.Šiková 


