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Ahoj kamarádi, 

máme prosinec a brzy budou Vánoce. Všichni už se těšíme na sváteční 

atmosféru, zapalování svíček na adventním věnci, vánoční cukroví a 

rozbalování dárků se svými nejbližšími. 

Co je to ADVENT?  

Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Lidé se chtějí těšit 

z toho, že Ježíš přišel na svět. Každá z adventních nedělí má své 

lidové označení. 

1. Železná neděle – 2.12. 2018 

2. Bronzová neděle – 9.12. 2018 

3. Stříbrná neděle – 16.12. 2018 

4. Zlatá neděle – 23.12. 2018 

Letošní advent trvá přesně 22 dní. 

 

Přeji všem pohodový advent, krásné Vánoce a v novém roce hodně 

štěstí, zdraví a úspěchů.                                              Vladěna Šiková 
                                                   

           
Vánoce jsou magické období. Ve většině rodinách se dodržují vánoční 

zvyky – pečení vánočky, vánočního cukroví, máme stromeček, …. 

Vánočkami se ve středověku platilo, nebo spíše byl to takový vánoční 

bonus. Zvyk péci vánoční cukroví je zvyk ještě starší. Pochází z dob 

pohanských, ale tehdy se nejedlo, ale rozvěšovalo se po domě, ve 

stájích i sadech na ochranu proti temným silám. 

Také si nezapomeňte doma zavěsit jmelí. Ale pozor! Aby přinášelo 

štěstí, musí být darované! 
 



PROJEKTOVÝ DEN - 26. 10. 2018 

 

Rok 2018 nazýváme Rokem osudových osmiček, a tak jsme si těsně 

před stým výročím založení Československa (1918) připomněli i další 

významné roky: 1938, 1948 a 1968. 

      
 

Jaké byly Vánoce před sto lety? 

Určitě skromnější a méně hektické než dnes. Na štědrovečerní tabuli 

nechyběla ryba a byly to svátky, které jako dnes přinášely radost 

hlavně dětem. 

K adventu patřilo hlavně rozjímání a návštěva kostelů. Tam se chodilo 

časně zrána na mši svatou – zvanou roráty – složenou ke cti Panny 

Marie. Adventní čas před sto lety poznamenala i válka, ve které 

zemřely miliony lidí. 

Hospodyňky také uklízely a sháněly, z čeho připravit pochoutky na 

Vánoce, ale hlavní bylo setkání s přáteli a rodinou. 

 



     
STRAŠIDELNÁ  ŠKOLA 

Ve čtvrtek dne 15.11.2018 se ve večerních hodinách konala akce pro veřejnost s názvem 

Filmová pohádková a strašidelná škola. Okruh strašidelné školy prošlo 266 dětí a 

dospělých, pohádkovou školu si prožilo 132 účastníků.                Zuzana Houdková 

 

     

 

 



 

ŠD – MARIÁNSKÁ TÝNICE – 6. 12. 2018  

6. 12. 2018 navštívila školní družina Mariánskou Týnici. Zde si děti připomněly 

adventní a vánoční zvyky a prohlédly muzeum. 

     
 

     



 

Mikuláš spolu se svojí družinou navštívil základní i mateřskou školu 7. prosince 

2018. Čerti si nikoho neodnesli. Asi jsou ve škole samé hodné děti! 

     
 

     



 

CO SI PŘEJÍ OD JEŽÍŠKA DRUHÁCI? 

Paní učitelka se ve 2. třídě ptala dětí, co si přejí najít pod vánočním 

stromečkem. 

S přehledem vede LEGO (6x) a pak mobil (3x). 2x se objevilo zvířátko 

(králíček a morče). Pak byla všechna přání jen jednou: 

panenka, která zpívá, sada na výrobu mýdel, čerpací stanice + 

cisterna, dron, iPhone počítač, megaklobásu – opravdickou, prut na 

sumce, kapslíky, míč. 

 

 

VÁNOČNÍ VTIPY 

 

° Rodiče mají dvě děti – pesimistu a optimistu. Na Vánoce chtějí 

rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a 

optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského hnoje. Zazvoní 

zvoneček a děti běží do pokoje podívat se na dárky. 

Z pokoje pesimisty se ozývá pláč: „Tolik dárků, všichni mi budou 

závidět, hračky se budou kazit a tolik baterek do nich!“ 

Z pokoje optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista 

se přehrabuje v hnoji a říká: „Tolik hnoje, to tu někde musí být 

koník!“ 
 
°° Zlobí se paní Nováková na běžeckém okruhu v Linci: „Ta linecká 

kolečka jsem si představovala trochu jinak!“ 

 

      
 



Z vánoční tvorby 9. třídy 

Vánoce  

Ráno se probudím a jdu pomoci mamce se snídaní. Když se nasnídám, tak jde 

maminka udělat bramborový salát a řízky na štědrovečerní večeři. Po obědě 

jdeme zdobit vánoční stromeček. Když se blíží večer, jdeme ven zazpívat si 

koledy s přáteli, popřejeme si veselé Vánoce a jdeme domů. Po večeři se díváme 

na pohádky a rozbalujeme dárky. 
 

 

Zpěv něžný 

se  do světnice vkrádá. 

Venku muž sněžný, 

sotva teplou zimu zvládá. 
 

V očích dítěte jiskřičky, 

když sněžit venku začne. 

Na vanilkové rohlíčky 

táta kouká lačně. 
 

Zvoneček zazvoní, 

nadílka už je tu. 

Střešním oknem v podkroví, 

koukej pozorně, uvidíš kometu. 
v Linci: „Ta linecká kolečka jsem sak!”  
Vánoce podle nás 

Je 23. prosinec, ještě se rychle snažím zabalit všechny dárky a narvat je pod 

stromeček. K tomu mám puštěné anglické koledy – líbí se mi víc – nebo se dívám 

na vánoční filmy, např. Sám doma nebo Karlík a továrna na čokoládu. Další den 

ráno si rozbalíme dárky a jdeme se nasnídat. Kolem třetí hodiny odpoledne chodí 

sousedi, aby si připili. Kolem šesté jedeme k babičce, abychom společně oslavili 

Vánoce. Po všech dárcích a jídle jedeme domů a jdeme spát. Další den po obědě 

jedeme na Vánoce k druhé babičce. U babičky spíme více dní. 

…............. Když se vrátíme domů, trávím zbytek prázdnin čtením nebo koukáním na 

filmy. 

 

 

Ježíšek 

Když mi bylo pět, přemýšlela jsem, jak asi vypadá Ježíšek. Táta mi odmalička 

tvrdil, že když byl malý, viděl Ježíška. Prý ho pozoroval klíčovou dírkou ve 

dveřích. Tvrdil, že měl saně a malého pomocníčka, že měl zelenomodrý oblek a 

dlouhé blonďaté vlasy. Máma si Ježíška představovala jako andílka. Sestra nikdy 

nevěděla, jak si ho má představit. A já si ho představovala jako Santu. 



 

 

Vánoce 

To je takové zajímavé slovo. Vždycky jsem přemýšlela, od čeho by mohlo být 

odvozeno. Zní mi to trochu jako vánice. Dřív to bylo celkem logické, ale poslední 

dobou jsem si sněhu ani vánic moc neužila. Mám strach, že ani letos to nebude 

jinak. 

I teď, když už jsem relativně velká, se těším na Vánoce jako malé dítě. Vánoční 

náladu už chystám od začátku října. Čím jsem starší, tím dřív mě vánoční nálada 

popadá. Tak například, když jsem chodila do školky, nikdy mě nenapadlo myslet na 

Vánoce v říjnu. Nedočkavostí jsem začínala hořet až tak po Mikuláši. Podle mě je 

to hlavně způsobené tím, že teď už nakupuji dárky a dlouho dopředu rozmýšlím, 

které koupit. 

I když jsem byla strašně zklamaná, že Ježíšek není, rychle tohle zklamání 

vystřídala radost z nakupování dárků. Ten pocit, že jste někoho obdarovali a 

udělali jste mu radost, je moc příjemný. Samozřejmě, že vím, že Vánoce nejsou 

jen o dárcích, ale dokázali byste si je představit bez nich? Já tedy ne. Sice mám 

obrovskou radost, když se u babičky setkáme se všemi příbuznými, ale dárky jsou 

pro mě neodmyslitelnou součástí Vánoc. 

 

 


