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Ahoj kamarádi! 

Máme tady nejkrásnější období roku – advent. Jistě máte doma adventní 

kalendář, kde každý den otevřete jedno okénko a který vám pomůže zkrátit čas 

těšení se na Vánoce. 

Adventní kalendáře bývaly dříve uměleckými díly. První známý ručně vyrobený 

adventní kalendář pochází z roku 1851. První tištěný kalendář s malými 

barevnými obrázky přilepenými na lepence vyrobil „nechtěně“ v roce 1908 

nápaditý mnichovský tiskař Gerhard Lang z Maulbronnu, který byl 

spolumajitelem tiskárny Reichhold & Lang v Mnichově, který na vlastní náklady 

vytiskl vystřihovací kalendář s názvem „V zemi Ježíškově“. Tento „Mnichovský 

vánoční kalendář” neměl ještě otevírací okénka, ale na počátku 20. století už 

Lang vydal první adventní kalendář s malými otevíracími dvířky. (Wikipedia) 

ADVENT znamená příchod a označuje dobu čtyř týdnů před Vánocemi. Ve 

středověku představoval dobu, kdy lidé jedli a pili střídmě a vyhýbali se zábavě. 

Adventní čas je dnes spojen nejen s oslavami svatých – Ondřeje, Barbory, Lucie 

a hlavně Mikuláše, ale také s pečením vánočního cukroví, úklidem a 

předvánočním shonem. 

Užijte si adventní čas v pohodě. Přeji všem veselé Vánoce a v novém roce hodně 

štěstí a zdraví.                                                                                    Vladěna Šiková  

Advent v 6. třídě 

 

 



SVÍČKÁRNA – ŠKOLNÍ DRUŽINA 

        
Svíčky k Vánocům určitě patří, a proto návštěva svíčkárny RODAS v Plzni - 

Liticích se stala pro školní družinu. 

        



Zajímavosti o svíčkách: 

Svíčky se v dnešní době používají především při slavnostních příležitostech, 

zejména o církevních svátcích. 

Dortové svíčky na dortu symbolizují počet let, případně desetiletí, kterých se 

oslavenec dožil. 

Svíčky se používají také jako pochodně živého ohně - symbol planoucího srdce 

při shromážděních většího počtu osob. Příkladem je 17. listopad 1989. 

Svíce se používají též při mších v kostelích, kde mají symbolizovat spojení 

člověka s Kristem.  

Nejvíc svíček v České republice bývá používáno na hřbitovech při vzpomínce na 

zemřelé. 

Svíčky se používají hodně i před Vánoci do adventních věnců.  

O  Vánocích se používají plovoucí svíčky k pouštění lodiček a také - k 

výzdobě vánočního stromku, v dnešní době jsou z bezpečnostních důvodů  

nahrazovány svíčkami elektrickými. 

V dřívějších dobách se svíčky používaly i pro některé další (dnes již téměř 

zaniklé) činnosti, kupříkladu k rozehřívání pečetního vosku. 

Svíčka hromnička se zapalovala při bouřce a měla ochránit stavení před 

zásahem blesku. 

Ze svítivosti tzv. standardní svíčky byla odvozena fyzikální 

jednotka svítivosti kandela. 
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VÁNOČNÍ DÁRKY 

Vzájemné obdarování k Vánocům patří. 

První zmínky o vzájemném obdarování se objevují již ve starověkém Římě. 

Nedílnou součástí Vánoc se však dárky staly až v 19. století. Bylo zvykem 

obdarovávat členy rodiny, ale i služebnictvo, které dostávalo  například ošacení 

nebo peníze na přilepšenou k celoroční mzdě. Dárky se dávaly také žebrákům, 

kteří v době svátků zaklepali na dveře bohatších domácností.  

Velmi starou tradici mají dárky, které 6. prosince nosí svatý Mikuláš, který 

proslul svou štědrostí. 

Zkomolením jména Mikuláš vznikl už v 17. století holandský Sinterclaas i 

britský Father Christmas předloha pozdějšího Santa Clause. Velmi podobný je i 

německý Weihnachtsmann. 

Ježíšek (německy Christkind, Jézuska v maďarštině a Ježiško ve slovenštině) 

rozdává dárky v České republice  a na Slovensku, v Rakousku, 

jižním Německu, Maďarsku, Lichtenštejnsku, Jižním Tyrolsku, ve Švýcarsku a v 

dalších spíše katolických zemích. 

Ve Francii dárky nosí je Père Noël. 

Řecké děti dostávají dárky od svatého Basila.  

V severských zemích nadělují skřítkové, ve Finsku Joulupukki, ve Švédsku 

skřítek Jultomten, v Norsku jiný skřítek Julenissen. 
 

 

                                               
 

 

V našem časopise jsme se už ptali dětí i dospělých z naší školy, co by chtěli 

najít pod vánočním stromečkem. A co by pod vánočním stromkem najít 

nechtěli? 

Ptali jsme se v 6. a 7. třídě. 
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CO BYCHOM NECHTĚLI NAJÍT POD VÁNOČNÍM 

STROMEČKEM? 

(Někteří napsali více věcí. Odpovídalo 45 dětí.) 

 

 Hračky (různého typu)            12x 

 Věci do školy                           11x 

 Knihy                                        5x 

Jídlo                                                 5x 

Oblečení (hlavně prádlo)                   5x 

 Nic pro dívky (psali kluci)         3x 

Je mi to jedno                                  3x 

 Deskové hry                             2x 

Povlečení                                          2x 

Nic                                                   2x 

 Klučičí věci (psala dívka)          1x 

Prázdnou krabici                               1x 

KAŽDÝ DÁREK JE KRÁSNÝ             1x 

 

       
Ve svíčkárně – ŠD 

 



CO  SI  MYSLÍ  VÁNOČNÍ  KAPR 

 

     Pokud si myslíte, že ten krásný a šťavnatý kus smaženého kapra, 

kterého máte na Vánoce na talíři, už takhle plave v rybníce, tak jste na 

omylu. 

     Všechno to začíná tím, že z malinké jikry vyroste takové „kapří 

děťátko“, které má velký hlad, a tak sní vše, co v rybníce najde. Všichni 

kapři ví, že si musí dávat pozor na chladnokrevné zabijáky, kterými není 

nikdo jiný než rybáři. Ne všichni jsou takoví, ale většina z nich hází kapra 

z udice rovnou na pánev. 

     Nejhorším obdobím pro kapříky je období Vánoc. Co si ti kapři musí 

myslet, když v rybníce bývá více háčků, než jezdí aut na dálnici D1? On si 

každý rybář myslí, že kapr je hloupé zvíře, ale není tomu tak. Když se 

náhodou nějaký chudák nechá zlákat slaďoučkým červem a zasekne se mu 

ten hrozný háček do tlamy, tak začne uhánět do nejbližšího křovíčka nebo 

rákosí, aby rybářovi pořádně zamotal vlasec. V nejlepším případě se vlasec 

utrhne a kaprovi zůstane drsný piercing. Když se kapr dostane do 

podběráku, už je s ním konec. Většinou se mu v hlavě vyrojí nápad, že by 

se mohl odvalit zpátky do vody v okamžiku, kdy ho chce rybář změřit, ale 

ve většině případů je vše ztraceno. 

     Jakmile se kapr probudí v rybářově vaně, musí si myslet, že je to jeho 

soukromý rybník, a paličky, kterou ho brzy někdo usmrtí, si nevšímá. 

Bohužel najednou světlo začne skomírat, končetiny chladnout a kapr se 

objeví v trojobalu na talíři jako štědrovečerní večeře. 

     Zkráceně – kapři si o nás nemůžou myslet nic dobrého, když jim na 

Vánoce najednou zmizí polovina kapří populace. 
                                                                                              Josef Plochý 

 

                               
      



NOVÁ  JAZYKOVÁ  UČEBNA  
 
Ve čtvrtek dne 31.10.2019 v 16.00 hodin se konalo slavnostní otevření jazykové učebny v 

nově vybudovaném traktu. V úvodním slovu p. starostka Ing. Eva Hirschfeldová 

informovala přítomné o průběhu stavebních prací. Celková částka 15 miliónů korun byla 

investována do výstavby, resp. rekonstrukce plynové kotelny, sociálního zázemí pro žáky i 

pedagogy a odborné jazykové učebny. Ředitelka školy Mgr. Zuzana Houdková poděkovala 

zřizovateli za materiální podporu a vytvoření podmínek pro kvalitnější výuku a pedagogům 

a ostatním zaměstnancům školy za trpělivost, toleranci  a pracovní nasazení v době 

rekonstrukce, která se z plánových 6 měsíců protáhla na více jak 1 rok. 
Foto: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_jazykove_ucebny

_-_31.10.2019/                                                                              Mgr. Zuzana Houdková 
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ŠKOLA PLNÁ STRAŠIDEL ANEB STRAŠÍ, STRAŠÍ, 

V NAŠÍ ŠKOLE STRAŠÍ!!!  

AKCE PRO VEŘEJNOST 6. 11. 2019 

Ve středu dne 6. 11. 2019 se konala akce pro veřejnost s názvem Škola plná strašidel 

aneb Straší, straší, v naší škole straší!!!. Účastníci prošli různá tajemná historická, 

kulturní i přírodní místa naší země a seznámili se s legendami a pověstmi hradů, se 

záludnostmi a nástrahami života ve středověku a při řešení nelehkých úkolů si mohli 

ověřit svoje znalosti a dovednosti o době vzdálené několik století. Navštívit hrad 

Okoř, Švihov, Házmburk, Housku, Svojanov, Rožmberk, Karlštejn a Krakovec, projít 

Drábské světničky a potkat se s Golemem během jediného večera se podaří 

málokomu!!! 

Celkový počet účastníků byl cca 327.  

Poděkování patří všem pracovníkům školy a žákům 9. a 8. ročníku, kteří se na přípravě  

a realizaci akce podíleli. 

Fotky z akce: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Strasidelna_skola_-_6.11.2019/ 

                                                                                                Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 

 

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Strasidelna_skola_-_6.11.2019/


DO NOVÉHO ROKU VESELE …................................ 

 
Proč je na houby být tučňákem? 

Protože i když se rozzuříte do běla, stále vypadáte neuvěřitelně 

roztomile. 

 

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

vánočním svátkům.“ 

„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?“ 

„Kapři.“ 

 

„Představte si, poprvé se u nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet 

lidí!“ 

„Jak to, vždyť jste byli tři!“ 

„Jo. Ale potom přijelo sedmnáct hasičů!“ 

 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl 

dne čas?“ 

Kamarád se diví: „Zrovna dnes? A proč?“ 

„Mám doma postavený betlém a chybí mi tam osel.“ 

 

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek?  

„Konečně rozsvítili na záchodě!“  

 

          

                                      
 

 


