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Vánoce 2016 



Ahoj kamarádi, 

zdravím vás v adventním období, kdy vrcholí přípravy na Vánoce. S 

adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic. 

Lidé si vyrábějí nebo kupují adventní věnce, pečou vánoční cukroví, 

uklízejí a zdobí své byty a domy. 

Na svátek svaté Barbory 4. prosince se vžila tradice řezání 

"barborek", tj. větviček ovocných stromů (nejčastěji třešňových), 

které mohou do Vánoc rozkvést. "Barborka", která rozkvetla do 

Vánoc, přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídala 

svatbu. 

V předvečer svátku Mikuláše podle tradice obchází svatý Mikuláš 

společně s andělem a čertem rodiny s dětmi. Hodné děti dostávají 

sladkosti, zlobivé uhlí nebo brambory.  

Svatý Mikuláš z Myry byl už za svého života spojován se štědrostí. 

Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, 

lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Byl inspirací 

pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause.  

 

Přeji všem pohodové Vánoce, splnění všech přání a v novém roce hodně 

štěstí a zdraví.                                                              Vladěna Šiková 

 

 
 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Claus


Rostliny, které patří k Vánocům 
Většina lidí si v adventním čase a samozřejmě i o Vánocích zdobí své 

byty, domy, okna. K Vánocům patří barborky, jmelí, cesmína a vánoční 

hvězda. 

Poinsettie (– vánoční hvězda) dostala své jméno podle amerického 

diplomata Joela Robertse Poinsetta. Na počátku 20. století ji začal 

pěstovat Paul Ecke a prodávat ji jako „vánoční rostlinu“. Když si 

poinsettii oblíbily hvězdy Hollywoodu, začaly své idoly napodobovat 

miliony dalších lidí a z mexické krásky se stal symbol Vánoc. 

 

Jmelí bylo po tisíciletí považováno za kouzelnou rostlinu. Keltští kněží 

používali jmelí nejen proti otravám, ale zažehnávali jím války, 

hladomory, krupobití i zlé duchy. I dnes si věšíme jmelí a věříme, že 

nám přinese štěstí. 

 

Cesmína je populární především v západní Evropě. Křesťanská tradice 

má cesmínu za symbol věčnosti, pichlavé listy představují Kristovu 

trnovou korunu a rudé plody symbolizují Kristovu krev. Cesmíny se 

vysazovaly poblíž stavení, aby ho ochránily před zlými duchy, ohněm a 

blesky. 

 
 

 

 

 

 



Šlehačkové cukroví – i pro začátečníky 

 
V adventním čase je také zvykem péci vánoční cukroví. Zde je 

jednoduchý recept na šlehačkové cukroví. 

 

Potřebujeme: 

500g polohrubé mouky 

250ml smetany na šlehání  

250g tuku (Omega, Hera, …) 

Moučkový cukr na obalení 

 

Tuk nastrouháme do mouky, přilijeme smetanu a uděláme těsto, které 

necháme 2 hodiny odpočinout v chladu odpočinout. Pak těsto vyválíme 

a vykrajujeme různé tvary. Dáme je na pečící papír na plechu a 

pečeme v mírně předehřáté troubě asi 8 minut. Ještě teplé 

obalujeme v cukru. 

 

Vánoční vtipy 
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?“ 

„Na to zapomeň. Budeš mít kapra jako ostatní.“ 

 

„Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?“ 

„Pokud mohu soudit podle původu dárků – tak asi z Číny.“ 

 

Dvě blondýnky se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromek. 

Bloudí po lese. Hodinu, dvě, tři… Pak se ozve: „Ivano, máš něco?“ 

„Ne, vůbec nic. A ty?“ 

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?“ 

 
 

 

 



TURISTICKÝ  KROUŽEK - NEPOMUK 
V sobotu 15. října 2016 podnikl turistický kroužek další výpravu, 

tentokrát s Klubem českých turistů, do Nepomuku. Konal se zde 35. 

ročník pochodu Podzim pod Zelenou horou. 

Vybrali jsme si sedmikilometrovou trasu, na které žáci plnili úkoly 

(hod na cíl, skok v pytli, chůze v botách obra,...). V cíli dostal každý z 

účastníků pochodu horký čaj, perník, diplom a turistickou známku. 
                                                                            A. Poppová, J. Žílová 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



TURISTICKÝ  KROUŽEK – Muzeum strašidel 
V listopadu podnikl turistický kroužek třetí výpravu za poznáním do Muzea 

strašidel v Plzni. Pan Zajíček, principál, aktivně zapojil děti do vyprávění pověsti o 

vzniku plzeňského znaku. Když si děti v muzeu dostatečně pohrály, vypravili jsme 

se na prohlídku plzeňské radnice a nakonec i na procházku historickou částí 

města. Dětem se výlet líbil.                                                 A. Poppová, J. Žílová              

 
 

 
 

 



 

ŠKOLA UPÍRŮ  
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v podvečerních hodinách jsme uspořádali akci pro 

žáky i veřejnost  s názvem "Škola upírů".  

Každý účastník se přišel bát do katakomb, do upíří komnaty, musel projít pavoučí 

stezkou, prolézt Drákulovou chodbou, vypít krvavý lektvar a splnit mnohé další 

úkoly, aby na konci strastiplné cesty obdrželo 314 účastníků upíří odměnu. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Vánoční dárek 
Završením Štědrého dne je rozdávání dárků u rozsvíceného vánočního 

stromečku. Pro děti to bývá nejradostnější chvíle, na kterou se dávno těší. Někdy 

však zapomínáme, že dárek nemá jen peněžitou hodnotu, ale v dárku vlastně 

dáváme sami sebe. Dáváme-li dárek upřímně, je to vlastně takové poselství „mám 

tě rád“. 

Žáci 7. třídy se ptali pracovníků školy, co si přejí k Vánocům a na který dárek 

nezapomenou. Zde jsou některé odpovědi. 

 

 Co si přejete k Vánocům? Na který dárek nezapomenete? 

D. Litvanová Zdraví Kocour 

M. Všahová Štěstí a zdraví Fotokniha 

A. Šípková Klid a pohoda Lyže 

P. Spoustová Zdraví Pes 

Z. Houdková Aby se k sobě všichni lidé 

chovali hezky 

Fotoaparát 

V. Stošek Lego Lego – polární stanice 

J. Čajková Bílý kůň Panenka 

M. Štumpf Let kolem světa Ponožky 

J. Žílová Štěstí Chodící panenka 

A. Poppová Zdravé vnouče Chodící panenka 

L. Karlíčková Kosmetika Varhany 

M. Mondeková Nová peřina První obrázek svých dětí 

 

 

 

 

 

 



Celoškolní soutěž 

 
Od podzimu se také rozběhla Celoškolní soutěž. Již jsme soutěžili 

v šipkách. Proběhl Barevný týden. V prosinci nás čeká přehlídka 

betlémů. 

 

 
 

Barevný týden – 3. třída     

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak slavíme Vánoce? 
Naše Vánoce 

Vánoce jsou svátky klidu a míru, a proto se doma hádáme, že tenhle pokoj jsme 

už uklidili minulý rok, takže to letos není třeba, úzkostlivě střežíme před 

sourozenci sladkosti od Mikuláše, hledáme dárky všude možně, nakupujeme dárky 

všude možně, sháníme peníze, koukáme na pohádky a adventní neděle trávíme 

v Praze na závodech. K našemu adventu neodmyslitelně patří pravidelné sledování 

StarDance, kdy čekáme, jestli vypadne náš favorit. 

Pečení vánoční cukroví je zbytečné, protože na Štědrý den stejně nikdy nic 

nezbude. 

K obědu máme na Štědrý den čočku, večeříme řízky s bramborovým salátem.  

Jakmile všichni rozbalí dárky, pustíme televizi a koukáme na Pelíšky (obvykle). 

 

Štědrý den 

Na Štědrý den jsme celá rodina spolu. Dáváme si dárky, jíme klasickou 

štědrovečerní večeři. Ráno, když se probudím, si dám snídani. Většinou koukáme 

na vánoční filmy nebo pohádky. Potom jdeme se sestro do kostela pro Betlémské 

světlo. K obědu máme většinou čočku nebo houbového kubu., abychom viděli zlaté 

prasátko. Zatím jsme ale zlaté prasátko nikdy neviděli, protože nejspíš 

neexistuje. Odpoledne také koukáme na filmy a potají ujídáme cukroví. Vždycky 

mi přijde, že odpoledne utíká strašně pomalu, protože se strašně těším na večer. 

K večeři máme polévku kapra a kapří řízky. První dávám pod stromeček dárky já. 

Potom jdeme všichni do pokoje a koukáme z okna. Když zacinká zvonek, všichni 

sejdeme dolů a rozbalujeme dárky. 

 

Vánoce a tradice 

Nejraději trávím Vánoce u babičky a dědy. Vždy sedíme u stolu plného dobrot a 

jídla. Nejdříve si vyprávíme o Ježíšovi, pomodlíme se a pustíme se do jídla. 

Nejčastěji máme řízky, kapra moc ne, protože mámě z toho zápachu z ryb není 

dobře. Ale řízky jsou také moc dobré. Potom jdeme do místnosti, ve které jsou 

dárky a stromeček. Pak už si rozdáváme dárky a slavíme. 

 

Vybrané příběhy jsou práce žákyň 7. třídy. 

 

 

 
 

 



FILM 
11. 11. 2016 navštívila naše škola filmová představení. 1. stupeň zhlédl rodinný film 

Já, kocour a 2. stupeň životopisný film Orel Eddie. O tomto filmu, který byl 

natočen podle skutečnosti, nám napsal Kryštof Landa. 

 

Orel Eddie 
Film začíná tím, že se dvanáctiletý Michaell Edwards z Velké Británie (Taron 

Egerton) rozhodne, že se zúčastní olympiády. To mu jeho otec (Allen Keitch) 

rozmluví, ale myšlenku na olympiádu mu z hlavy nevyžene.  

Michaelovi se uzdraví pochroumané koleno a zjišťuje, v kterém sportu vyniká. Po 

mnoha neúspěšných pokusech jde s tátou do práce, která náhodou sousedí se 

sjezdovkou. Michaell, kterému všichni říkají Eddie, se v tu chvíli rozhodne 

zaměřit se místo letní na zimní olympiádu. První jízda na sjezdovce ho chytne a už 

nepustí. Nakonec se dostane do skupiny, z níž budou vybráni zástupci pro 

sjezdové lyžování na příští olympiádu v Calgary (1988). Při předvádění svých 

schopností si udělá ostudu a na OH jet nemá.  

Pak objeví Británii málo známý sport – skoky na lyžích. Doma nemá pro tento 

sport zázemí, a tak odcestuje do Alp. Tam chvíli sleduje skoky světových es a 

pak se rozhodne. Nejmenší můstek (15m) zvládne s přehledem, druhý (40m) však 

bez pomoci nezvládne skočit. Seznamuje se s Bronsonem Pearym (Hugh 

Jackman), rolbařem a údržbářem, bývalým americkým reprezentantem, kterého 

vyhodili za nedisciplinované chování z reprezentačního týmu. Ten mu poradí, jak 

skočit a přežít. Při prvním pokusu na sedmdesátimetrovém můstku se Eddie zraní. 

Ale ani to ho neodradí. To dojde i Bronsovi, který ho začne opravdu trénovat. 

Eddiemu se opravdu podaří kvalifikovat se do olympijského týmu. Odjíždí do 

Calgary, ale bez Bronsona, který tvrdí, že nemá dost natrénováno. Eddie na 

tiskové konferenci oznámí, že bude skákat i z devadesátky. Bronson se vyděsí a 

odjíždí za ním, aby mu poradil, jak skok zvládnout.  

Eddie při cestě na můstek potká tehdejší skokanskou hvězdu, Martino Nykänena 

(Flying Finn). Matti mu řekne: „Jsme si podobnější než jakýkoliv jiní dva skokani. 

Ani jednomu nejde o umístění, ale o to, aby ze sebe vydal to nejlepší.“ 

Edice devadesátku skočí. Je sice poslední, ale živý. 

Jakmile skončí závod, objeví se v šatnách Bronsův bývalý trenér a přizná mu, že 

se v něm celou dobu mýlil.  

Eddie si splnil svůj životní sen, získal uznání rodiny i srdce svých fanoušků. 

 


