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Ahoj kamarádi! 

Zdravím vás v adventním čase. 

Advent znamená příchod. Je to období čtyř neděl před vánočními svátky. 

Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, přípravy na Vánoce, 

doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly 

zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. 

Tradičním symbolem adventu je adventní věnec, který má v různých 

oblastech různou podobu – u nás nejčastěji se čtyřmi svíčkami. Tradiční 

barva adventních svíček je fialová, která symbolizuje pokání, ztišení a 

čekání. 

Děti se většinou Vánoc nemohou dočkat. Nejvíce těší na Štědrý den a 

večerní nadílku, ale i adventní období nám přináší mnoho hezkého – přijde 

Mikuláš, pečeme cukroví, navštívíme vánoční trhy. Aby čekání na Ježíška 

bylo co nejpříjemnější, dostávají děti adventní kalendáře, které čas 

čekání zkracují. 

Přeji všem pohodový adventní čas, hezké Vánoce a v novém roce 2018 

hodně štěstí a zdraví.                                                          Vladěna Šiková 

Pranostiky na Štědrý den 

Chodí-li Kateřina (25.11.) po ledě, chodí potom Eva (24.12.) po blátě.  

Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.  

Dny nejkratší - svátky nejdražší.  

Zelené Vánoce – bílé Velikonoce. 

Na Adama a Evu čekejte oblevu. 



VÁNOČNÍ STROMEK 

Vánoční stromek patří u nás k hlavním symbolům Vánoc. Lidé mají 

samozřejmě své stromečky i ve svých domácnostech. Jejich zdobení 

trochu podléhá módě. Dříve se stromky zdobily malými jablíčky, ořechy, 

perníčky, pak skleněnými koulemi, které mají v Čechách velkou tradici. 

Dnes je jejich zdobení velmi pestré a různorodé.  

Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z Německa 

Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i 

koledníci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek také 

zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. Jedna z prvních 

zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je z roku 1570.  

Ozdobený vánoční strom zdobí i česká města a vesnice. Chotíkovský 

vánoční strom byl slavnostně rozsvícen 4. prosince 2017. 

K největším a nejobdivovanějším vánočním stromům v České republice 

patří  vánoční smrk na Staroměstské náměstí v Praze. Tento letošní strom 

měří po zkrácení 24 m a byl starý 66 let. Protože začal svojí výškou 

zasahovat do drátů vysokého napětí, musel by být stejně poražen. Na 

stromu na Staroměstském náměstí září 121 600 světel. 

 

 



VANILKOVÉ ROHLÍČKY bez vážení 

Vanilkové rohlíčky a Linecké cukroví patří u nás k nejoblíbenějším a 

nejčastějším druhům. Jistě máte doma své osvědčené rodinné recepty, 

ale nabízím vám jednoduchý „hrníčkový“ recept – bez vážení. 

1,5 hrnku hladké mouky 

1 hrnek strouhaných oříšků 

5 lžic moučkového cukru 

¾ kostky másla 

1 vejce 

Těsto zpracujeme a necháme v chladu uležet do druhého dne. Pak 

vyválíme rohlíčky, pečeme zvolna ve středně vyhřáté troubě a ještě horké 

obalujeme v moučkovém cukru. 

 

 

VÁNOČNÍ VTIPY 

Pepíček: „K Vánocům si přeji matraci z paměťové pěny.“  Maminka: „Proč 

si přeješ paměťovou matraci?“ Pepíček: „Budu si ji brát do školy, aby si 

učení pamatovala za mě.”  

Ten pocit hrdosti, když měsíční práci zvládnete během jediného dne. 

Ano, už jsem snědl celý adventní kalendář.  

„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena demonstrace proti 

vánočním svátkům. „A kdo, prosím tě, demonstroval?“ „Kapři.“ 



 

Štědrovečerní večeře a tradiční vánoční pokrmy 

Štědrovečerní večeře vždy bývala bohatá, ale nevypadala jako dnes. 

Tradiční večeře začínala po modlitbě, a to symbolickým kouskem chleba nebo 

trochou hrachu, případně oplatkou s medem česnekem, která měla mít 

ochrannou moc. Dalším chodem bývala polévka. Hlavním chodem byl vánoční kuba 

neboli vánoční hubník. Maso se ale velmi dlouho vůbec na Štědrý večer nejedlo.  

Dalším chodem mohly být i tradiční kaše z prosa, krup či hrachu. Jako 

pochoutka následovalo ovoce čerstvé, sušené, ale i vařené. Tradičními pamlsky 

byly jablka a ořechy. A co bylo téměř všude společné, byla vánočka, která se 

jedla nakonec po večeři spolu s ostatním napečeným cukrovím. K vánočce se 

tradičně pil čaj nebo punč. 

ANKETA – ŠTĚDROVEČERNÍ JÍDLO U NÁS DOMA (6.,8.,9.tř.) 

Řízek (vepřový, ale častěji kuřecí) s bramborovým salátem (většinou) 

…........................................................................ 28x 

Kapr ….............................................................. 11x 

Jiná ryba (losos, candát,..) …......................  5x 

Kapr i řízek …................................................. 10x 

Vánoční dárky 

Vánoční obdarovávání prošlo dlouholetým vývojem. Původně byli obdarováváni 

jen čeledínové a služky na konci služebního roku. Pak nosil dárky dětem svatý 

Mikuláš a až později se stal Štědrý večer rodinnou oslavou a nadílka se 

přesunula na tento den. 

ANKETA – CO SI PŘEJI OD JEŽÍŠKA – (6.,8.,9.tř.) 
Oblečení (různé)................................................................................. 13x 

Mobil …..................................................................................................  7x 

Peníze …................................................................................................  4x 

X BOX ONE ….....................................................................................  5x 

Zvíře (kočka, želva, buldoček) …....................................................  3x 

Knihy …..................................................................................................  2x 

Petardy ….............................................................................................  2x 

Tavící pistole …...................................................................................  3x 

Zdraví pro rodinu …...........................................................................  2x 

A dále: obrovského plyšáka, doplňky k počítači, snowboard, notebook, ohlávku 

pro koně, ............... 



PLAZI 

23.11. 2017 se v tělocvičně naší školy konala přednáška, která se vlastně 

jmenovala Nejdivnější obludky světa. Dozvěděli jsme se spoustu nových, 

zajímavých informací. Některá zvířátka pan Hrdlička, přednášející, 

přinesl s sebou, a tak jsme si je mohli i prohlédnout zblízka. 

Dozvěděli jsme se a zaujalo nás: 

 že had není slizký 

 že vrány jsou chytré 

 zvířat se nemusíme bát, náš strach často pramení z mýtů nebo z 

paniky 

 

 

Strašilka 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 

SVÍČKÁRNA RODAS 

V listopadu navštívila školní družina svíčkárnu Rodas v Plzni - Liticích. 

Děti si vyrobily sůl do koupele, svíčku a zhlédli dokument o výrobě svíček. 

Na závěr měly možnost zakoupit si dárek pro své blízké. 

 



 

TECHMANIA 

Expozice – TEKUTÝ DUSÍK 

25. 11. 2017 navštívila školní družina Techmanii a zde expozici Tekutý 

dusík. 

Kapalný dusík je se svojí teplotou -196 °C ideálním médiem k provádění 

řady zajímavých experimentů. Pomocí něj je například možné proměnit 

zeleninu v kus ledu nebo zmrazit balónek tak, že bude křehký jako sklo. 

Odvážní účastníci show si mohou vyzkoušet kapalný dusík doslova na 

vlastní kůži. Všechny tyto pokusy završí mohutný výbuch PET lahve.  

 

 

 



 

ŠKOLA  HARRYHO  POTTERA 

V úterý dne 7.11.2017 od 17:00 hodin proběhla akce pro veřejnost s názvem 

Škola Harryho Pottera.  

Školní areál se stal školou čar a kouzel v Bradavicích, pedagogové a žáci 9. třídy 

se proměnili v postavy z příběhů o Harrym Potterovi. 

Účastníci byli dopraveni do školy Bradavickým expresem, který vyjížděl z 

nástupiště 9 a 3/4 v 17:00 hodin od budovy mateřské školy. Každý obdržel 

jízdenku a žákovskou knížku a stal se tak žákem Bradavické školy. Ihned po 

přijezdu do základní školy byl "Moudrým klouboukem" zařazen do koleje 

(Havraspár, Mrzimor, Nebelvír nebo Zmijozel). V budově školy a na zahradě pak 

bylo možné získat "známky" za splnění úkolů v oblasti černé magie, bylinkářství, 

kouzel, příprav lektvarů, jasnovidectví, astronomie a létání na koštěti. Na závěr 

pak byla úspěšnost každého účastníka vyhodnocena  a odměněna upomínkovou 

soškou lorda Voldemorta nebo Severuse Snapa a také sladkostmi. 

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 

 

 

 



 

 

Z médií - Plzeňský deník 14.11.2017  

 

 

 

 



 

BAREVNÝ  TÝDEN 

Barevný týden se letos konal před státním svátkem (17.11.), a proto jsme se 

oblékli do modré, bílé, červené a čtvrtek byl červeno-modro-bílý. 

         4. třída                                                                                                               6. třída 



 


