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Advent 2021 



Ahoj kamarádi! 

Víte, že 21. listopadu 2021 je už první adventní neděle?  

Slovo ADVENT znamená příchod. Je to období čtyř neděl před Vánocemi. Měla by to 

být doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou, kdy byly 

zakázány zábavy, svatby a hodování.  

21. listopadu tedy zapálíme první svíčku na adventním věnci a 1. prosince můžeme 

otevřít první okénko adventního kalendáře. 

Těžko říci, jak bude letošní advent a Vánoce při stoupajícím počtu nakažených covid-

19 vypadat. Proto vám všem přeji hezké Vánoce a v novém roce 2022 hodně štěstí a 

zdraví.                                                                                                                       Vladěna Šiková 

 

Prosincové pranostiky 

4. prosinec 

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc. 

Na svatou Barboru saně do dvoru. 

Po svaté Baruši střez nosu a uší.  

6. prosinec 

Na Mikuláše po ledě, na Štěpána po blátě.  

13. prosinec 

Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu. 

Svatá Lucie noci upije – ale dne nepřidá.  

24. prosinec 

Na Adama a Evu čekejte oblevu. 

25. prosinec 

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. 



BAREVNÝ TÝDEN 
Barevným týdnem jsme oslavili podzim. Tentokrát proběhl 8. – 12. listopadu a 

výsledky se započítávají do Celoškolní soutěže. 

 
PÁTÁ ORANŽOVÁ 

  žluté červené oranžová hnědý  zelený  pořadí body 

1. 1 1 1 1 1 1. 10 

2. 1 1 1 1 1 1. 10 

3. 1 1 2 2 1 2. 9 

4. 1 1 1 3 1 2. 9 

5. 1 1 1 1 1 1. 10 

6. 2 3 3 4 1 3. 8 

7. 4 4 5 6 4 5. 6 

8. 3 2 4 3 2 4. 7 

9. 5 5 6 5 3 6. 5 
        



ŠD ve svíčkárně 
Děti ze školní družiny zahájily přípravu na adventní období návštěvou svíčkárny 

RODAS v Plzni – Liticích. Pod odborným dohledem si děti vyrobily malé mýdlo, sůl do 

koupele a ozdobily svíčku. 

 

 

Zajímavosti o svíčkách 

Svíčky se v dnešní době používají především při slavnostních příležitostech, zejména o 

církevních svátcích. 

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

hromadných protestních shromážděních většího počtu osob.  

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

s Kristem. 

Svíčky se používají v době adventní do adventních věnců. O Vánocích se používají 

plovoucí svíčky k tradičnímu obyčeji pouštění lodiček a také stromkových svíček k 

výzdobě vánočního stromku. V dnešní době jsou nahrazovány svíčkami elektrickými.   

V zahraničí (u nás např. v čajovnách nebo čínských restauracích) se používají čajové 

svíčky k ohřívání potravin. 

V dřívějších dobách se svíčky používaly i pro některé další činnosti-například k 

rozehřívání pečetního vosku a při pečetění důležitých listin. 

Svíčka hromnička se zapalovala při bouřce a měla ochránit stavení před 

zásahem blesku. 

Ze svítivosti tzv. standardní svíčky byla odvozena fyzikální jednotka svítivosti 

kandela. 

 



PROČ SE TĚŠÍME NA VÁNOCE – 6. TŘÍDA 
- Vánoce mám rád, protože je vždy naše rodina pohromadě. Držíme půst, ale 

jenom na maso. Vždy všichni chodíme ráno až do oběda na procházku. Tedy 

kromě babi, která vaří. Oběd je vždy super, protože se zase všichni vidíme u 

jednoho stolu. Pak zase jdeme na procházku a vrátíme se na večeři. Večeře je 

stejná jako oběd. A že nám Ježíšek přinese dary? Pro mě je vždy dar, že můžu 

vidět rodinu. 

- Vánoce mám ráda, protože se vždy těším na rozbalování dárků, na cukroví, na 

řízek a na vánoční trhy. 

- Vánoce mám ráda, protože jsme všichni spolu, pouštíme si pohádky, jíme hodně 

cukroví, jezdí k nám babi a děda, chodíme ven, těšíme se na večeři a na 

rozbalování dárků. 

- Mám rád Vánoce, protože se těším na dárky a na zimu. 

- Dárek, na který nezapomenu: Matylda. Přišel jsem do obýváku a tam byla 

krabice a v ní pes. Vlastně fena. Jmenovala se Matylda. Nemohl jsem věřit 

vlastním očím. 

- Vánoce mám ráda, protože jsme celá rodina pohromadě. 

- Vánoce jsou krásné. Venku je sněhová nadílka. Mám ráda Vánoce a zimu. Chodím 

se psem na vycházky a koupu ho ve sněhu. Na Štědrý den si dáme štědrovečerní 

večeři a jdeme ke stromečku. Rozbalíme si dárky, zahraji na flétnu a řeknu 

básničku. Samozřejmě dárky dostanou i zvířata. 

- Minulý rok k nám o Vánocích přijela teta s bratrancem. Když už bylo po snídani, 

jeli jsme se podívat na dárky. Pak jsme jeli zase domů. K obědu a večeři jsme 

měli zelnou polévku, kapra, lososa a bramborový salát. Pak už jsme rozbalovali 

dárky a dívali se na filmy. 

- Vánoce mám ráda, protože je to jeden z mála dnů, kdy jíme všichni pohromadě 

oběd i večeři. 

 
Jídlo k Vánocům prostě patří. To ví i čtvrťáci v kroužku vaření. 



VÁNOČNÍ RÝMOVÁNÍ – 6. třída 

Hola hej, ty sněhu, copak asi neseš na vánoční zimu? 

Hodně vloček, velké kopce sněhu a krásnou oblohu při západu slunce. Kamila 

 

V podzemí je čert, v nebi anděl, když je rozzlobíš, bude s tebou amen. Tomáš 

 

Už je to tu zas zima a mráz. 

Štědrý den se blíží, ale nám neublíží. 

Všichni se moc těší. Dostaneme krásné dárky. 

Bílé vločky padají, děti za okny je pozorují.  

 

Když Vánoce přicházejí, tak se venku chumelí. 

Ježíšek se svou maminkou v betlémě sedí, s kravičkou a oslíkem dárky si předají. 

Pro kravičku seno a pro oslíka jetel pro Ježíškovu kolébku. 

A maminka zazpívá vánoční koledu. Karolína 

 

Jedenáctkrát v roce myslíme na Vánoce. V den vánoční práce nikdy nekončí. 

Večer už je tady, zazpíváme vánoční koledy. 

Celý den jsem držel půst, teď na zdi vidím prasátko. 

Krásně září, už se vznáší. 

Pod stromečkem září dárky a Ježíšek přeje pěkné svátky. Kristýna  

                                                                         



Máme rádi zimu a Vánoce – 9. třída 

Vánoce slavíme doma v klidu a teple. První, co uděláme, je, že jedeme koupit vánoční 

stromeček a případně další ozdoby. Nejtěžší je se rozhodnout, jakou bude mít 

stromek barvu. Když jsme konečně stromek vybrali, odvezli jsme ho domů a dali do 

garáže. Pak začneme připravovat vánoční cukroví. Většinou jsou to rohlíčky, perníčky, 

linecké a vosí hnízda. Těsta zaděláváme jen tehdy, když hrají koledy. To pak jde samo. 

Poslední, co děláme, je, že zdobíme dům zvenku i uvnitř. Já si pak ozdobím svůj pokoj, 

abych měla větší vánoční náladu. V průběhu adventu uklízíme dům a na Štědrý den 

uděláme bramborový salát a usmažíme řízky.                                    Ilona 

Zima je krásné roční období, které mám moc rád. Moc se mi líbí, jak je všude sněhová 

čepice. Ale stejně jako minulé roky bude místo sněhu bláto. Miluji posedět u dobré 

snídaně a vychutnat si pohled na sníh z okna.                             Štěpán 

V zimě se krajina zabalí do bílého obalu. Stromy mají sněhové čepice. Když do ní 

strčíte, snesou se s lehkostí na zem. Venku se ochladí. Zvířata se schovají do úkrytů. 

Jezera a rybníky se promění v ledovou pokrývku. Sníh sněží z oblak a vytváří sněhovou 

peřinu. Děti vytáhnou sáně a sáňkují po zasněžených kopcích. Jiní vytáhnou brusle a 

bruslí na zamrzlých rybnících.                                                                                         Gabriela 

Každý rok nastává kouzelný čas, který se nazývá Vánoce. Tomuto období se říká čas 

klidu, ale v mnoha rodinách to tak není. Lidé rychle nakupují dárky, pečou cukroví a 

spoustu dalších věcí. Vánoce mají rády především děti. Pro menší děti je to čas, kdy 

dostanou mnoho dárků. Větší děti se těší hlavně na štědrovečerní večeři. Žádná 

z těchto věcí není ale vůbec důležitá. Nejdůležitější je, aby byla rodina pospolu. Kateřina 

 

Vyrábění ve školní družině 



BALONEK PŘÁTELSTVÍ 

      Žákům 4. třídy, kteří navštěvují družinu, přišla odpověď na dopis, kterou napsala 

v německém jazyce paní učitelka V. Šiková. 

     Odepsala nám 14letá dívka Annico, navštěvující gymnázium v Sasku. Nápad poslat balonek 

přátelství měl její dědeček. 

     Anicco přidala fotky své rodiny a farmy, na které žijí.  Dětem poslala sladkosti a přidala i 

vánočního plyšového skřítka. Tím byla odměněna Zuzanka Knoppová, která balonek přátelství 

našla. 

     Všechny děti měly velkou radost. Na dopis určitě odepíšeme, pošleme pár upomínkových 

předmětů typických pro Plzeň a vánoční postavičku, kterou vyrobíme. 

 

 

Výroba adventních věnců – 8. třída 

 

VTIPY NA KONEC 

Jak se směje mimozemšťan? Od ufa k ufu. 

Přijde kůň do banky a říká: „Chtěl bych si založit koňto.“ 

                                                 


