
 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše nové posily 

 

Jmenuji se Marie Nekulová.  

Je mi 13 let.  

Moje oblíbené předměty jsou dějepis a literatura.  

Mám ráda filmy a seriály, detektivní knížky. 

Moje oblíbená barva je tyrkysová. 

Moje heslo zní:  

„Nevyškrábali jsme se na vrchol potravního řetězce, 

abychom jedli zeleninu!“ 

M006 
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Zdravíme čtenáře Jemňáčku, 

tak jsme opět tady!! Máme tu předvánoční čas plný shonu, a my i přesto 

doufáme, že si na nás uděláte čas a přečtete si něco málo z našeho časopisu.  

Tentokrát jsme se věnovali svátkům, na které se netrpělivě těšíme. Dozvíte 

se zajímavosti o adventu, jak se Vánoce slavily v minulosti a dnes, jaké zvyky 

k nim neodmyslitelně patří, jaká výzdoba je ve škole i ve městě. Zeptali jsme se 

učitelů a žáků, co pro ně Vánoce znamenají, které tradice dodržují, jak tyto svátky 

tráví. Čekají nás čtrnáctidenní prázdniny se spoustou volného času a ten si můžete 

zpříjemnit sledováním pěkného filmu či poslechem dobré muziky. Kdybyste 

nevěděli, na co koukat nebo co poslouchat, máme pro Vás pár tipů. Nezapomněli 

jsme ani na dění ve škole, historické okénko a zábavu.  

To všechno a ještě něco navíc se dočtete v aktuálním čísle našeho školního 

časopisu.  

Přejeme Vám bohatého Ježíška a také hodně štěstí do nového roku. 

Hezké čtení Vám přeje     

Vaše redakce 

 

 

Rozcestník 

 

Slovo úvodem 

MARIE 

 

Jmenuji se Markéta Nečadová. 

Je mi 13 let a 11. ledna mi bude 14. 

Chodím do 8. B. Ve škole mě nejvíc baví hudební 

výchova a tělesná výchova. 

Moje koníčky jsou zpěv a jízda na koních. 

Až dokončím základní školu, chtěla bych studovat ve 

Znojmě na Střední pedagogické škole. 

Moje vysněná práce je v mateřské škole. 

Markét♫ 
 

MARKÉTA 
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Soutěž školních časopisů 

 

22. listopadu 2019 proběhlo na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlášení celostátní soutěže „Školní 

časopis roku 2019“, kterého jsme se zúčastnili i my.  

Společně s panem učitelem Švandou jsme se sešli brzy ráno na autobusovém nádraží, odkud nás autobus odvezl do 

Třebíče. Tam nám moc času nezbývalo, proto jsme se poklusem přemístili na vlakové nádraží a přesedli na vlak do Brna. Po 

příjezdu do moravské metropole nás čekala ještě cesta na Fakultu sociálních studií, kterou jsme museli absolvovat pěšky.  

Po příchodu nás čekalo milé přivítání – občerstvení zdarma! Vtipkuji, ale opravdu jsme poté, co jsme se zaregistrovali, 

dostali plánek školy a občerstvení. Seznámili jsme se s programem a vybrali si z nabídky, kterých workshopů se zúčastníme. 

Nejdříve jsme si šli poslechnout prezentaci pana Mgr. Martina Řezníčka, kam za námi dorazil i poslední člen naší výpravy – 

Elena Průšová. Opustili jsme přednášku a hned nato jsme se přemístili na další, která pojednávala o bezpečnosti na internetu i 

mimo něj. Po jejím skončení jsme si dali menší pauzu, abychom si odpočinuli a popovídali si o tom, co jsme se dozvěděli.  

Čekala nás ještě jedna prezentace, která trvala stejně jako ta předchozí kolem hodiny a půl. Po vstřebání informací jsme se vrátili 

zpět do hlavního atria, kde měli stanoviště např. Blesk nebo Česká televize. U stanoviště České televize jsme si mohli vyzkoušet 

pracovat s profesionální kamerou nebo se jenom pobavit s pracovníky televize.  

Hned jak jsme si snědli svačinu, čekala nás poslední zastávka – vyhodnocení nejlepšího školního časopisu. Měli jsme 

možnost volit i my, žáci, čehož jsme využili a zahlasovali pro našeho favorita. Jemňáček se bohužel nijak neumístil, ale to nám 

vůbec nevadilo. Nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. A když vezmeme v potaz, co všechno jsme v ten den prožili, vyzkoušeli… 

Dalo nám to víc, nežli vzalo.  

Děkujeme panu učiteli Švandovi za fajn přístup, pevné nervy a vůbec za to, že nás dostal z Jemnice do Brna a zpět bez 

jakýchkoli problémů. 😊 

            Dom Ω 
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Dějepisné exkurze 

6. ročník – Anthropos 

Technické muzeum Brno 

 

Nedříve se seznámili s velice starou dámou, která je uvítala 

hned u vchodu do pravěkého muzea Anthroposu. 

 

Naši šesťáci si vyrazili na dějepisnou exkurzi do 

Technického muzea a do Anthroposu.  

Jak se tam měli, se dozvíte z fotek. 

    M006 

 

 

Pohled na mamuta v životní 

velikosti také stál za to! 

 

A nakonec trochu architektury! 

 

 

Poté se vydali do Technického muzea. Také tady na ně 

čekala spousta zajímavých věcí. 

Například tento krásný vrtulník 

nebo úžasný veterán,  

který kdysi jezdil po našich silnicích. 

 

 

A takhle vypadaly 

předchůdci 

dnešních iPhonů. 
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8. ročník – Královská cesta, Národní divadlo Praha 

 

V letošním školním roce se osmé ročníky vydaly na 

dějepisnou exkurzi do Prahy. 

Pojďte se podívat na místa, jež jsme navštívili, a 

přidávám pár zajímavostí, které jsme si o nich řekli. 

 

Národní divadlo 

Naší první zastávkou bylo Národní divadlo, kde nás 

po celou dobu provázel milý průvodce. 

Nejdříve jsme se podívali na horní balkon, odkud je 

krásný pohled na interiér s nádhernou výzdobou. Pak naše 

kroky vedly na střechu Národního divadla, kterou zdobí už 

105 let pozoruhodné sochy. Říká se jim trigy. Tam jsme se 

pokochali nádherným výhledem na Pražský hrad a jeho 

okolí.  

Poté jsme se podívali do hlediště, prošli jsme foyer 

a navštívili jsme i podzemí, kde jsou různé modely divadla a 

základní kameny. 

 

 

Staroměstské náměstí 

Následně jsme se přemístili na Staroměstské náměstí. 

Zde jsme viděli pomník Jana Husa, Pražský orloj, kostel sv. 

Mikuláše, Trčkovský dům, Mariánský sloup, zaniklou Krocínovu 

kašnu, chrám Matky Boží před Týnem a palác Kinských. 

 

Prašná brána 

Dále jsme se šli podívat na Prašnou bránu. Je to stavba na 

rozhraní ulice Na Příkopě a náměstí Republiky vedle Obecního domu. 

Jedná se o jeden ze symbolů Prahy. V bráně začíná Celetná ulice, která 

tvoří první část Královské cesty. Ta vede odtud až na Pražský hrad. 

Brána má výšku 65 metrů. 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Karlův most 

 Potom jsme se vydali na 

Karlův most, kde se na nás usmíval 

sám Karel IV. (ze svého pomníku). Jen 

co jsme prošli Staroměstskou 

mosteckou věží, ocitli jsme se na 

Karlově mostě. Je to nejstarší stojící 

most přes Vltavu v Praze. Můžeme na 

něm vidět celkem 32 soch, především 

od Matyáše Brauna a Ferdinanda 

Maxmiliána Brokoffa, nejznámější 

z nich je sv. Jan Nepomucký. Za 

zmínku také stojí reliéf Bradáče, který 

je vodoměrnou značkou. Pokud se 

voda dotkne jeho vousů, hrozí 

zaplavení Starého Města. 

 

 

Pražský hrad 

Naší poslední zastávkou byl Pražský hrad, kde jsme viděli 

katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál, baziliku sv. Jiří a prošli jsme si 

Zlatou uličku. 

       Ali☀ 
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Historické okénko 

 

Národní divadlo 

Národní divadlo v Praze patří mezi 

nejznámější divadla v České republice. 

Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka na 

rohu Národní třídy a Masarykova nábřeží na Novém 

Městě je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi. 

Navazovalo na činnost Prozatímního divadla a 

otevřelo se roku 1881, po požáru bylo znovuotevřeno 

roku 1883. Dnes kromě scény v hlavní budově spadá 

pod Národní divadlo ještě sousední Nová scéna, 

Stavovské divadlo a Státní opera. Soubory 

Národního divadla jsou rozděleny na činohru, operu, 

balet a Laternu magiku. 

29. ledna 1845 předložil František Palacký 

stavovskému výboru českého sněmu „privilej na 

vystavění, zařízení, vydržování a řízení divadla. 

Privilej byla udělena už v dubnu 1845. Ale až za šest 

let – v dubnu 1851 – bylo vydáno první veřejné 

provolání k zahájení sbírek. Díky nim, výtěžkům 

z loterií a dobročinných akcí, darům a dalším 

příspěvkům se vybralo v letech 1850 – 1884 

3 204 129 zlatých. 

 

 

Základní kámen 

Slavnostní položení základního kamene Národního 

divadla se konalo 16. května 1868 před budovou Prozatímního 

divadla a stalo se vlasteneckou manifestací. První jej poklepal 

František Palacký (patřil k iniciátorům stavby). Celkem bylo 

přivezeno 22 kamenů z významných míst naší vlasti, např. z Řípu, 

Radhoště, Blaníku, Hostýna, Trocnova. Najdete zde i mramorovou 

desku od českých krajanů z Chicaga.  

 

 

Požár divadla 

Národní divadlo bylo poprvé otevřeno 11. 

června 1881 na počest návštěvy korunního prince 

Rudolfa premiérou Smetanovy Libuše. Odehrálo se 

ještě dalších jedenáct představení, poté byla budova 

uzavřena pro dokončovací práce.  

12. srpna 1881 došlo k požáru, který zničil 

měděnou kupoli, hlediště, oponu od Františka 

Ženíška a jeviště divadla. V průběhu nové sbírky byl 

za 47 dní vybrán jeden milion zlatých. Budova byla 

opravena a dokončena pod vedením architekta Josefa 

Schulze. 

Národní divadlo bylo znovu otevřeno 18. 

listopadu 1883. 
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Budovy divadla 

Prozatímní divadlo 

Stavba Prozatímního divadla byla zahájena v roce 1862, 

bylo dokončeno za šest měsíců a otevřeno 18. listopadu téhož roku. 

Po otevření Národního divadla byly obě budovy spojeny v jednu. 

Historická budova Národního divadla 

Národní divadlo bylo postaveno podle projektu architekta 

Josefa Zítka ve stylu italské novorenesance, po požáru v jeho práci 

pokračoval architekt Josef Schulz. Na výzdobě se podíleli Vojtěch 

Hynais (opona), František Ženíšek (opona, shořela při požáru, 

výzdoba foyer), Mikoláš Aleš (lunety), Josef Václav Myslbek 

(socha Hudby), Bohuslav Schnirch (trigy). 

Nová scéna  

 Novodobá divadelní budova, která vznikla na Národní 

třídě v letech 1977 – 1983. 
 

Popis historické budovy Národního divadla 

Interiér je laděn v červené a zlaté barvě a 

zlato bylo při výzdobě opravdu použito. Je zde velice 

dobrá akustika, a to i v nejvrchnějších patrech.  

Nad hledištěm visí 2 tuny těžký lustr o šířce 

3 metry a délce 5,5 metrů, který má 260 lampiček. 

Opravuje se v půdním prostoru, kam se dle potřeby 

vysune.   

Mezi jevištěm a hledištěm jsou 3 opony. 

Železná opona je pojistkou pro případ požáru, druhá 

opona namalovaná Vojtěchem Hynaisem oslavuje 

obětavost českého národa při budování Národního 

divadla a třetí opona je červená, sametová a roztahuje 

se ručně. Nad oponami lze spatřit nápis „Národ sobě“.  

V divadle se nachází i varhany. Foyer na 

prvním balkóně zdobí malby Mikoláše Alše a 

Františka Ženíška. Ve foyer i v jiných prostorách 

divadla jsou též rozmístěny busty herců a osobností, 

které se mimořádně zasloužily o rozvoj divadla. 

 

 

Královská cesta 

Královská cesta je název historické trasy centrem 

našeho hlavního města, po které projížděli nastávající čeští 

králové ke korunovaci. 

  Trasa začínala v Králově dvoře na Starém Městě, 

někdejším sídle českých králů, u Prašné brány (na místě 

dnešního Obecního domu). Pokračuje Celetnou ulicí přes 

Staroměstské náměstí kolem Staroměstské radnice, od ní přes 

Malé náměstí Karlovou ulicí okolo Klementina na 

Křižovnické náměstí, poté vede přes Karlův most ulicí 

Mosteckou na Malostranské náměstí a ulicemi Nerudovou a 

ulicí Ke Hradu (dříve Pohořelec) přes Hradčanské náměstí na 

Pražský hrad do katedrály svatého Víta.  

Jako první projel korunovační cestu roku 1438 

Albrecht II. Habsburský, jako poslední rakouský císař 

Ferdinand V. Dobrotivý roku 1836. Trasa bývala vyzdobena, 

po cestě se průvod zastavoval a setkával se zástupci cechů, 

škol, církevních řádů, vojska, zástupců všech pražských 

radnic a dalších skupin, to vše za doprovodu zvonů, hudby, 

zpěvu a výstřelů z děl. 

Dnes slouží jako hlavní turistická trasa centrem 

Prahy. 

Via  
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Dne 5. 12. 2019 nás do školy přišli postrašit čerti v doprovodu Mikuláše a anděla. Celé dopoledne chodili po 

jednotlivých třídách a navštívili všechny žáky naší školy. Já jsem se k nim přidala po čtvrté vyučovací hodině a měla šanci 

je pozorovat. Z první řady jsem vnímala reakce žáků a atmosféru celého představení. 

Úvodem bych řekla, že žáci byli z jejich výkonu udiveni. Moc se to všem líbilo. Bylo vidět, že čerty to také baví, a 

byli velmi šťastní, že jejich vystoupení mělo úspěch. Zejména v nižších ročnících měli všichni z pekelníků velký respekt a 

děti si vzorně připravily básničky. I když některé přepadla tréma, tak to podle mě zvládly na výbornou a svůj stud bravurně 

překonaly.  

Na druhou stranu nás všechny mrzelo, jaký vznikl po čertovském řádění nepořádek. Bohužel někteří obdarovaní 

zřejmě nevědí jak po sobě uklidit. Tak jen doufáme, že se podaří udržet školu v lepším pořádku, až nás navštíví příští rok. 

            Ali☀ 

Čertovská návštěva ve škole 
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Čertovská návštěva ve škole Vánoční rozhovory 

 

Vánoce jsou svátky klidu a míru, pohody a 

vzájemného porozumění, dobou, kdy se potkáváme 

s rodinou a přáteli, nadělujeme si dárky, aspoň na 

chvíli opustíme každodenní shon a spěch a hlavně 

máme prázdniny a nemusíme do školy.  

Zeptali jsme se učitelů a žáků naší školy na 

to, co je pro ně o Vánocích nejdůležitější a jak je 

tráví. Na následujících stránkách se můžete začíst do 

jejich odpovědí. 

    Peťa a Ája 

 

 

A na co jsme se ptali? 

 Co je pro Vás o Vánocích nejdůležitější? 

 Které tradice doma dodržujete? 

 Kterou koledu znáte? 

 Co byste chtěli pod stromečkem najít? 

 Stala se Vám o Vánocích nějaká veselá 

příhoda? Pokud ano, jaká? 

 Jaké je Vaše oblíbené cukroví? 

 Míváte na Vánoce tradiční štědrovečerní 

večeři? 

 Co budete dělat na silvestra? 

 

 

Paní učitelka Irina Feldbabelová 

- Najít si čas pro své blízké, prožívat je i duchovně. 

- Pečeme cukroví, vánočku, vaříme štědrovečerní čočkovou 

polívku, kapra s bramborovým salátem, rozkrajujeme 

jablíčko, rozlouskneme oříšek, lijeme olovo, malým dětem 

stále chystáme překvapení – stromeček a dárky donese 

Ježíšek, když večeříme (slyšíme zvonit zvoneček a dodnes 

nikdo neví, jak to dělá, což je předmětem zkoumání všech 

našich dětí každý rok, zatím stále neúspěšně), hrajeme a 

zpíváme koledy, jdeme na vánoční mši... 

- Znám jich velkou spoustu, možná i víc než padesát... 

- Nějaké překvapení (třebas malé), o kterém nebudu vědět. 

- Když byly naše dvě nejstarší děti malé, měly podezření, že 

Ježíškovi „pomáháme“ a odnášíme dopis, který si daly za 

okno, my – rodiče. Takže na nás chystaly různé pasti a 

nástrahy, abychom nemohli vejít v noci k nim do pokoje 

nebo aby to udělalo velký rámus a vzbudilo je to (vytvořily 

důvtipné provázkové systémy, na které byly dopisy 

přivázané, ty vedly od kliky od dveří přes různé vratké 

předměty v pokoji až k jejich posteli, kam připevnily 

zvoneček; zabarikádovaly dveře pokojíčku a zespod zapřely 

kliku, aby nebylo možné vstoupit). Vše samozřejmě tajně, 

aby nás nachytali. Stejně se jim to nepodařilo! A dopis z 

okna zmizel... 

- Těch je...třeba včelí úly, kokosové a rozinkové kuličky, 

kávovokokosový salámek, čokoládové pralinky, linecké, 

medovníčky... mňam. 

- Ano, milujeme bramborový salát, někdo si k němu dá 

kapra, někdo radši řízek. 

- Před silvestrem chodíváme se známými na silvestrovský 

pochod s obědem v restauraci. Večer si nachystáme 

občerstvení, hrajeme hry, koukáme na pohádky a čekáme na 

půlnoc...většinou někdo usne ještě před půlnocí (nejčastěji 

naše nejmladší). Voláme si a přejeme do nového roku s 

příbuznými a známými. 

 

 

Paní učitelka Lucie Foumová 

- Nejdůležitější je pro mne trávit Vánoce s rodinou.  

- Tradice, které dodržujeme: pouštění svíček, pečení 

vánočky, postit se na Štědrý den… 

- Koledy Štědrý večer nastal, Tichá noc, Nesem vám 

noviny, Jak jsi krásné, neviňátko, Pásli ovce valaši, 

Půjdem spolu do Betléma… 

- Pod stromečkem nic nehledám. 

- Žádná veselá příhoda, jo vlastně, hmmmmm, ta se 

nedá publikovat. 

- Nemám oblíbené cukroví. 

- Máme tradiční štědrovečerní večeři. 

- Na silvestra nebudu dělat nic, ale vůbec nic!!! 

 

 

Pan učitel Jiří Petrák 

- Být se svou rodinou a přáteli. 

- Zdobení stromečku, rozdávání dárků, smažení 

kapra, šupiny, louskání ořechů, rozkrajování jablíček. 

- Půjdem spolu do Betléma. 

- Asi nějakou LP desku s dobrou muzikou. 

- Nevzpomínám si. 

- Vanilkové rohlíčky. 

- Bez ní by to nebyly Vánoce. 

- Půjdeme s přáteli do společnosti tančit a bavit se. 

 

 

Paní učitelka Jitka Kadlecová 

- Čas strávený s rodinou. 

- Půst, tradiční pokrmy, koledy, šupiny pod talířem. 

- Tradiční koledy. 

- Nemám konkrétní přání, ráda se nechám překvapit. 

- Ano, usmažila jsem rohlíky na pastovaném medu. 

- Linecké. 

- Ano. 

- Doufám, že se pojedeme tradičně vykoupat. 

 

Takto odpovídali naši učitelé… 
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Paní učitelka Lenka Pokorná 

- To, že je rodina spolu, užije si společný čas klidu a všichni si 

odpočinou. 

- Nikdo nesmí vstávat od štědrovečerní večeře, dokud všichni 

nejsou po jídle. 

- Těch je... 

- Klid a mír. Nejdůležitější je zdraví, vše ostatní se dá koupit. 

- Je to asi pět let, před večeří jsme našemu kokršpanělovi dali 

vinnou klobásu a během večeře mu nějak nesedla a poblinkal 

se nám pod stolem. No, a jak se nikdo nesmí zvedat od stolu, 

tak taťka se šoupal na židli po kuchyni pro ubrousky a ke koši 

a tu nehodu odklízel.  A o pár let později nám pod 

stromečkem od svíčky během sledování pohádky chytnul 

betlém. Naštěstí jsme si  toho všimli brzy a uhasili to, jinak by 

to tak veselá příhoda nebyla.  Místo pohádky jsme pak celý 

dům větrali a figurky z betléma třídili na ty, které se ještě dají 

použít. Takže poselství pro všechny: Nedávat pejskovi před 

večeří vinnou klobásu a pozor na zapálené svíčky. 

- Vše čokoládové a krémové, no, a hlavně sněhové pusinky. 

- Ano. Salát a smažený řízek z kapra nesmí chybět. 

- Navštívíme příbuzné v okolí a užijeme si klid doma. 

 

 

Pan učitel Martin Švanda 

- Nejdůležitější je to, abychom se ve zdraví sešli celá 

rodina a užili si neopakovatelnou vánoční atmosféru. 

Před Vánocemi je pro mě osobně důležité, abych nebyl 

nucen navštívit jakékoli nákupní centrum. 

- Asi všechny běžné tradice – živý stromeček, jmelí, 

posloucháme koledy, tradiční večeře... 

- Znám jich několik, třeba Narodil se Kristus Pán, 

Purpura, Tichá noc, Štědrej večer nastal a možná ještě 

pár dalších. 

- Nemám žádné speciální přání, ale těším se z každého 

dárku. Potěšila by mě nějaká knížka. 

- Asi nejveselejší příhoda byla docela dávno, a to když 

jsem se 25. prosince narodil. Ale moc si to nepamatuji. 

- Vosí hnízda. 

- Ano, vždy, včetně rybí polévky. 

- To ještě nevím, doufám, že budu s přáteli. 

 

 

Paní učitelka Štroblová 

- Pro mě je nejdůležitější, aby Vánoce proběhly v pohodě, bez 

stresu, v rodinném kruhu, abychom na sebe dokázali být 

všichni milí. 

- Na Štědrý den stavíme betlémy, posloucháme koledy, 

chodíme na štědrovečerní mši. 

- Těch je docela hodně, jsou to hlavně ty nejznámější: Tichá 

noc, Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Narodil 

se Kristus Pán, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Chtíc, aby spal, Jak 

jsi krásné, neviňátko, Veselé vánoční hody, Štědrý večer 

nastal, Den přeslavný, Pásli ovce valaši… 

- Já nic nepotřebuji, takže mě potěší nějaká zajímavá kniha. 

- Na žádnou veselou příhodu si nevzpomínám. 

- Cukroví moc nejím, ale mám ráda ořechové třílístky. 

- Samozřejmě máme kapra s bramborovým salátem. 

- Silvestra většinou trávíme s přáteli, takže letos tomu asi 

nebude jinak. 

 

 

Pan učitel Tomáš Truneček 

- Nejdůležitější je humor a dobrá nálada, jako vždycky. 

- Osobně jsem, co se týče tradic, barbar, o to se stará má 

žena. 

- Tu od Dickense. 

- Úsměvy na tváři přítomných. 

- Den před Vánoci se nám narodila dcera, tak bylo 

veselo. 

- Sladké miluji, takže všechno je dobrý. 

- Ano, nejen to, jsme velcí jedlíci. 

- Nevím, vždycky se rozhoduji těsně před. 

 

 

Paní učitelka Jana Petráková 

- To, co každý den. Klid, láska, rodina, setkání… 

- Louskáme ořechy, aby ukázaly zdraví, půlíme 

jablka – hledáme hvězdičky, máme kapra a 

bramborový salát, dáváme šupinu pod talíř, aby 

se nás držely peníze, nevstáváme od stolu, dokud 

se neozve zvoneček, co svolává ke stromečku… 

(půst nám moc nejde😌😊) 

- Je jich asi víc. O svátcích si nejčastěji 

broukávám Tichou noc nebo Sním o Vánocích, 

to ale není koleda. 

- Klid... 

- Nevzpomínám si. Téměř každoročně se však u 

stromečku ozve: „Jé, ještě jsem zapomněla…!“ 

(To znamená, že Ježíšek měl dobrou schovku a 

něco zůstalo ve skříni.) 

- To, co dostanu. Jinak se rozplývám nad 

vláčnými marokánkami, kde je hodně ovoce, 

oříšky a čokoláda. (A bůček). 

- Ano. Milujeme rybí polévku, salát i kapra. 

- Slavit? 

 

 

Paní učitelka Jitka Strebelová 

- Rodina, se kterou jsem pohromadě. 

- Zdobení stromečku, návštěva hřbitova, modlení před 

štědrovečerní večeří, zpívání koled. 

- Skoro všechny. 

- Spokojené a šťastné obličeje svých blízkých. 

- Myslím, že žádná. 

- Chutná mi nepečené cukroví. 

- Ano, bez kapra a salátu by to nebylo ono. 

- Ještě nevím. 
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Paní učitelka Jarmila Stehlíková 

- O Vánocích je pro mě nejdůležitější, že jsme celá 

rodina pohromadě, odpočíváme a užíváme si volno, klid 

a pohodu. 

- Tradice: Pouštíme lodičky, dáváme si šupinu pod talíř, 

zpíváme koledy, zapalujeme františky a prskavky. 

- Koled znám spoustu, ale momentálně je teď moje 

nejoblíbenější Tisíc andělů, učili jsme se ji i s mými 

třeťáky. 

- Pod stromečkem bych chtěla najít úsměv mých dětí, 

které budou mít radost z dárků, a pak nějaké oblečení, 

to se hodí vždycky. 

- Veselá příhoda: Když byla moje dcera menší, největší 

radost jí dělalo trhání vánočního papíru, dárky vůbec 

nepotřebovala. 

- Oblíbené cukroví: kokosová roládka. 

- Štědrovečerní večeři míváme tradiční – kapra máme 

celá rodina moc rádi. 

- Na silvestra se vždycky scházíme u nás doma s přáteli 

a jejich rodinami. Je nás plný dům, děti si hrají, my 

si povídáme nebo hrajeme společenské hry. 

 

 

 

Paní učitelka Radka Krajíčková 

- Nejdůležitější?  Pohoda a lidi, co mám ráda. 

- Zdobíme  vánoční  stromeček, jíme 

klasické  štědrovečerní  menu,  očekáváme příchod 

Ježíška,  zavěšujeme jmelí. Dříve jsme pouštěli lodičky  ze 

skořápky od ořechů  a rozkrajovali jablíčka,  ale jelikož  se 

často některá lodička potopila a jablíčko bylo uprostřed 

špatné a  já potom s hrůzou  očekávala, co se přihodí,  tak 

jsem od toho upustila. 

- Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, 

Nesem vám noviny...a ještě několik dalších, na které si 

zrovna teď nemohu vzpomenout. 

- Něco,  co by se tam asi nevešlo. 

- Stala, i když mi moc veselá nepřišla. Viděla jsem Ježíškovy 

nohy. Od té doby si myslím, že  je Ježíšek  chlupatý. 

- Vanilkové  rohlíčky,  linecká kolečka, perníčky, citronové 

tyčinky...a ráda ochutnám i  něco nového. 

- Ano. 

- To v tuto chvíli  ještě  vůbec netuším. Klidně budu třeba 

sedět doma a číst si nebo poslouchat muziku, případně obojí. 

 

…a  takto jste odpovídali vy. 

Pavel Lukš 9. B 

- Být s rodinou. 

- Vánoční stromeček, řezání jablka 

a pouštění lodiček. 

- Štěstí, zdraví, pokoj svatý. 

- Ponožky. 😂 

- Nevzpomínám si. 

- Perníčky. 

- Ano, kapra 

- Nejspíš se půjdeme podívat na 

ohňostroj na město. 

 

Adéla Pravdíková 8. B 

- Být s rodinou. 

- Nevím. 

- Žádné. 

- Nic. 

- Žádná. 

- Všechny. 

- Ano. 

- Budu na zámku s Káťou. 

 

Tereza Komendová 5. B 

- Rodina. 

- Skoro všechny. 

- Lití olova. 

- Nový mobil. 

- Ne. 

- Perníčky. 

- Ano. 

- Budu s rodinou. 

 

 

Maruška 1. B 

- Jsme celá rodina spolu. 

- Krájení jablka, pouštění lodiček. 

- Neznám. 

- Věci od Elzy. 

- Ne. 

- Perníčky. 

- Ano. 

- Pouštění ohňostroje. 

 

Eliška Kuviková 7. B 

- Být s rodinou. 

- Rozkrajování jablka, olování, pouštění 

lodiček. 

- Skoro všechny. 

- To, co jsem si přála. 

- Ne. 

- Rumové kuličky, košíčky. 

- Ano. 

- Užívat si svátků. 

 

 

 

Tereza Křenková 6. A 

- Když jsme všichni spolu. 

- Dodržujeme rozkrajování jablíčka, 

před Vánoci nastříháme barborku, 

pouštění ořechových lodiček. 

- Znám Pásli ovce valaši, Nesem 

vám noviny, Tichá noc, Narodil se 

Kristus Pán. 

- Dárky, které jsem si přála. 

- Příhoda žádná příliš zajímavá. 

- Moje oblíbené cukroví je linecké, 

je moc dobré. 

- Ano míváme tradičně kapra a 

bramborový salát. 

- Na silvestra pouštíme ohňostroj a 

většinou počkáme do půlnoci a 

jdeme spát. 

 

 

Děkujeme všem za odpovědi. 

 

Nikola Boudová 2. B 

- Celá rodina spolu. 

- Kapr. 

- Jak jsi krásné, neviňátko. 

- Plyšáky. 

- Nevím. 

- Linecké. 

- Ano. 

- Pouštění ohňostroje 

s rodinou. 

 

 

 

Barbora Křenková 3. B 

- Celá rodina pohromadě. 

- Házení botou, lodičky, kapra. 

- Nesem vám noviny, Rolničky, Pásli 

ovce valaši. 

- Panenku Baby born, novou tašku. 

- Ne. 

- Všechno. 

- Ano. 

- Pouštění ohňostroje. 
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Adventní svátky 

 

Advent  

Označuje období čtyř týdnů před Štědrým dnem, dobu 

očekávání příchodu Spasitele na svět.  Název je odvozen 

z latinského slova „advent“, které znamená „příchod“. Byla to 

doba postní, lidé měli dodržovat střídmost v jídle a pití a měli 

se věnovat především zbožnému rozjímání, zakázány byly 

zábavy, tanec a zpěv. Advent se slaví od 11. století a je spojen 

s mnoha svátky a tradicemi. 

 

 

Sv. Ondřej – 30. listopad 

Byl žákem sv. Jana Křtitele a jedním z Kristových 

apoštolů. Zemřel mučednickou smrtí na kříži. Je patronem 

nevěst, proto se na jeho svátek snažily dívky poznat svého 

budoucího ženicha. Třásly stromem a jejich milý měl bydlet 

na té straně, odkud zaštěkal pes, o půlnoci klepaly na kurník 

– když se ozval kohout, byla do roka svatba, když slepice, 

zůstala dívka na ocet. 

 

 

 

Sv. Barbora – 4. prosinec 

Žila ve 3. století a pocházela z rodiny 

bohatého kupce, který byl nepřítelem křesťanů. Když 

se sv. Barbora nechtěla vzdát křesťanství, otec ji 

odevzdal soudci k mučení, nakonec jí setnuli hlavu 

mečem. Dříve v tento den chodívaly ženy a dívky 

zahalené v bílém oděvu a nadělovaly hodným dětem 

sladkosti, zlobivé vyplácely metličkou. Dnes 

„barborky“ říkáme větvičkám třešně, které 4. prosince 

řežeme a necháme je v teple vykvést.  

 

 

Sv. Mikuláš – 6. prosinec 

Narodil se v polovině 3. století. Po smrti rodičů 

rozdal část majetku chudým a zachránil tři dcery, jejichž otec 

byl zadlužený, před prodáním do nevěstince. Stal se 

biskupem, dožil se vysokého věku. V předvečer jeho svátku, 

tedy 5. prosince, chodí Mikuláš, anděl a čert s mikulášskou 

nadílkou. Hodným dětem nosí sladkosti, zlobivým brambory 

a uhlí. Dárky jsou tedy připomínkou obdarování nevinných 

dívek. 

 

 

Sv. Lucie – 13. prosinec 

Narodila se ve 3. století v rodině zámožných 

křesťanů. Matka ji chtěla provdat za bohatého pohana, 

Lucie ho odmítla a své věno rozdala chudým. Zemřela 

katovou rukou. Byla uctívána jako patronka švadlen a 

kočích, ochránkyně přadlen, lidé věřili, že má 

ochrannou moc před čarodějnicemi. Pořekadlo „Sv. 

Lucie noci upije a dne nepřidá“ se vztahuje k zimnímu 

slunovratu, který připadá přibližně na 23. prosince. 

Byla také symbolem čistoty – po jejím svátku je 

nejvyšší čas uklízet. 

 

 

 

Štědrý den – 24. prosinec 

Tomuto dni se říkalo vigilie neboli předvečer 

slavnosti narození Ježíše Krista. Až do večeře byl 

dnem půstu, který končil s východem první hvězdy. 

Hlavně dětem bylo slibováno, že pokud ho dodrží, 

uvidí zlaté prasátko. V tento den lidé dodržují různé 

tradice, např. od štědrovečerní hostiny se nesmí vstát, 

dokud nedojí všichni, co sedí u stolu, jejich počet 

nesmí být lichý, protože to přináší smůlu, taví se olovo, 

krájí jablíčko, pouští se lodičky se svíčkami 

v ořechových skořápkách... 

 

 

 

Boží hod vánoční – 25. prosinec 

Je prvním vánočním svátkem, dnem 

narození Ježíše Krista. Na Boží hod se nepracovalo, 

nestlala se lůžka, nesmělo viset prádlo, protože to 

znamenalo neštěstí do domu. Je to den pracovního 

klidu, kdy se navštěvují příbuzní a přátelé. 

 

 

Sv. Štěpán – 26. prosinec 

Tento svátek je druhým svátkem vánočním. 

Sv. Štěpán byl r. 37 ukamenován, protože šířil 

Kristovo učení. Byl považován za patrona koní. 

S jeho svátkem je rovněž spojená tradice koled. 

 

 

Markét♫ 
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Vánoce, Vánoce přicházejí 

 

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše 

Krista a každý rok si připomínáme vlastně jeho 

narozeniny. V dějinách lidstva to byla tak zásadní 

událost, že od Kristova narození počítáme náš 

letopočet. 

Protože žijeme na území, kam 

křesťanství přinesli bratři Cyril a Metoděj před 

více než tisíci lety, tak i v občanském kalendáři 

jsou dny 24., 25. a 26. prosince státním svátkem. 

K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako 

koleda, vánoční stromek, jesličky (betlém), 

vánoční dárky, které podle české tradice nosí 

Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se 

Vánoce v mnoha zemích chápou především jako 

svátky pokoje, rodiny a lásky. 

   Terka 

 

 

 

 

 

Proč se slaví Vánoce? 
 

Jak se dříve Vánoce slavily? 

 

Tradiční smažený kapr s bramborovým salátem, tento zvyk 

se ujal v období první republiky, kdy došlo k rozvoji rybníkářství, a 

ryby byly hojné a levné. 

 Co dnes na vánočních stolech najdete jen zřídka, i když to 

v dřívějších dobách bylo samozřejmostí, jsou například tradiční 

oplatky. Byly pokládány za delikatesu a s medem se jedly jako první 

chod nebo kdykoliv během večeře a příchozím byly dávány jako 

výraz úcty. Větší prostor měla také luštěninová a obilná jídla. 

Nejčastěji to byla hrachová polévka, kaše nebo vařený hrách či čočka 

na kyselo. Žádné správné hospodyňce samozřejmě nechyběla na stole 

vánočka.  

Dárky za první republiky byly často skromné a praktické 

– nechyběly hračky či knihy; pod stromečkem se mohly objevit i 

dárky z dnešního pohledu tak obyčejné jako kus mýdla, zubní pasta 

či konzerva. Extrémně nám dnes zní i možnost, že bychom jako 

dárek dostali figurku vyrobenou z chleba. Vánoční stromek se často 

zdobil jedlými ozdobami, a to nejen perníčky či vizovickým pečivem, 

ale také třeba řetězem ze sněhu z ušlehaných bílků a cukru. Ti 

nejchudší si vedle sušeného ovoce zdobili stromeček i kousky chleba. 

Naopak ti bohatší mohli investovat do širokého výběru kupovaných 

ozdob – skleněných, dřevěných, voskových atd. 

      Terka 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čem jsou dnešní 

Vánoce jiné? 

 

Nějakou určitou představu o Vánocích máme každý. 

Připravili jsme si pro vás Vánoce dnes a Vánoce tak, jak je znají 

nejspíš jen historikové.  

V Česku ve středověku bylo o Štědrém večeru zvykem se 

postit a koleda dětí. Domy se zdobily chvojím a na jídelníčku se 

objevoval především česnek, houby a oplatky s medem. Možná jste 

slyšeli o pokrmu z krupek a hub nesoucím název kuba. Dezert tvořilo 

sušené nebo vařené ovoce. Lidé byli v tento den velice štědří a 

pohostinní.  

Zpívala se např. koleda Narodil se Kristus Pán z 15. století 

nalezená ve Franusově kancionálu nebo koleda Chtíc, aby spal od 

Adama Václava Michny z Otradovic ze 17. století.  

Stromeček pochází z Německa z 16. století, kde měl 

ochranitelskou funkci. Jesličky měly původ v mysli Františka 

z Assisi, který první betlém udělal v jeskyni, a sloužil u něho mši. 

Vystupovali v něm tři králové, Maria, Josef, oslík, volek a 

samozřejmě Ježíšek. Dárek představoval sladký perníček, oříšky 

nebo jablíčko.  

Dnes si nadělujeme většinou oblečení nebo dekoraci do 

domu. Na betlémy se můžeme podívat do zámecké konírny 

v třebíčském zámku, kde bude vystaveno více jak sto betlémů. Jako 

největší betlém je v Guinessově knize rekordů zapsán betlém od 

Jiřího Halouzky, který čítá 138 postav v životní velikosti. 

M006 
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České vánoční zvyky 

 

Víte, jak věštit budoucnost z olova a co nám prozradí rozlousknutý ořech? A znáte i méně obvyklé vánoční zvyky, podle 

kterých byste měli třeba šlápnout na sekeru nebo zaklepat na kurník? Tyto a další pověry, díky kterým si podle tradice udržíte 

zdraví a štěstí, vám teď představíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lití olova 

Mezi nejznámější vánoční tradice patří lití 

olova. Jde o roztavené olovo, které po vylití do vody 

utváří různé tvary. Podle tvaru ztuhlého olova můžete 

usuzovat, co vás příští rok čeká. 

 

 

Pouštění lodiček 

Stejně jako prostřednictvím lití olova se i s 

pomocí lodiček z ořechových skořápek dá nahlédnout 

do budoucnosti. Do lodičky postavíme zapálenou 

svíčku a položíme otázku, na kterou chceme znát 

odpověď. Pak ji pustíme do nádoby s vodou. Pokud 

lodička dopluje na druhý břeh, vše se vydaří. Podle 

lodičky také můžete zjistit, zda příští rok strávíme 

doma.  Ten, komu se loďka drží při okraji nádoby, 

nebude v příštím roce cestovat, a komu pluje loďka 

volně po vodě, vydá se v dalším roce do světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krájení jablka a louskání ořechů 

Chcete-li vědět, jak na tom budete v dalším roce 

zdravotně, můžete vsadit na známé krájení jablíčka napříč, 

kdy jadřinec ve tvaru hvězdičky znamená zdraví a štěstí, 

zatímco křížek nevěstí nic dobrého. Stejně dobře ale 

poslouží i vlašské ořechy. Vezměte si čtyři oříšky a 

rozlouskněte je. Budou-li uvnitř všechna jádra zdravá a 

bílá, zdraví vám bude sloužit. Najdete-li všechna čtyři 

jádra zčernalá, bude to horší. Platí totiž, že čím více 

zčernalých jader najdete, tím horší bude vaše zdraví.  

 

 

Šupiny do peněženky 

Chcete-li mít v dalším roce štěstí, 

dejte si kromě rybí polévky, kapra a salátu 

kousek okoralého chleba. Co se týká kapřích 

šupinek a jejich vlivu na obsah naší 

peněženky – jedna šupinka je základ, tři 

šupinky jsou jistota, že to s penězi v příštím 

roce nebude tak složité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vdávání 

Spousta vánočních pověr a tradic se pojí s 

vdáváním. Chce-li zjistit, jestli vás v příštím roce čeká 

svatba, postavte se zády ke dveřím a přes rameno 

hoďte botou. Pokud bude po dopadu špička směřovat 

ven ze dveří, do roka bude veselka. Trochu netradiční 

je pak klepání botou na kurník. Pověra říká, že 

odpověď od slepice znamená svatbu nejdříve 

napřesrok, ozve-li se ale kohout, jsou prý vdavky za 

dveřmi. 

 

 

Jmelí 

Stále zelená rostlina bývala považována 

za posvátnou již od dob keltských druidů. Jmelí 

má mít kouzelné účinky; například jako ochrana 

proti ohni a zábrana v přístupu čarodějnicím a 

zlým duchům.  

 

 

Štědrovečerní večeře 

24. prosince bývá tradicí, že se schází 

celá rodina na slavností večeři. Samotná večeře 

se skládá z rybí polévky, bramborového salátu s 

kaprem a během její konzumace panují jisté 

zvyky. Například se prostírá na stůl o jeden talíř 

navíc pro nečekanou návštěvu či se pod něj 

umísťuje mince. Kdo ji nalezne, toho se měly 

celý rok držet peníze. 
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Vánoční strom 

Vánoční stromeček je asi nejrozšířenější zvyk okolo Vánoc, kdy je na Štědrý den vztyčen jehličnatý strom, který se 

následně ozdobí vánočními ozdobami a pod kterým se nacházejí dárky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koledy 

Koledy jsou písně, které děti zpívaly v období Vánoc. Přitom obcházely domy a koledovaly si o výslužku v podobě 

jídla nebo pití. Autorem první koledy je sv. František z Assisi. Dnes se tento zvyk udržuje už jen na vsích. 

K nejznámějším koledám patří: 

Narodil se Kristus Pán 

Jak jsi krásné, neviňátko 

Nesem vám noviny 

Já bych rád k Betlému 

Půjdem spolu do Betléma 

Slyšte, slyšte pastuškové 

Štědrý večer nastal 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý  

Veselé vánoční hody 

 Z novodobých písní si připomeňme třeba Vánoce, Vánoce přicházejí, Rolničky, Purpuru nebo Půlnoční. 

            Via  
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Vánoční výzdoba 

 

S příchodem Vánoc se všechno mění – nálady, styly, chutě a současně s tím si člověk přizpůsobuje vzhled okolí 

k obrazu svému. A o Vánocích je to asi nejvíc poznat. Ani my nejsme výjimkou, přiznejme si to.  

Připravil jsem si pro vás menší přehled toho, co vše se v našem okolí vyzdobilo. 

  

 

 

 

 

Vánoční betlém 

Betlém nebo jesličky zobrazují scénu  

narození Ježíše Krista. Právě narozený Ježíšek  

leží v chlévě v jesličkách a Panna Maria s Josefem 

o něj pečují. Pastýři a tři králové mu přinášejí dary.  

Scénu doplňují zvířata a anděl. 

Betlémy jsou obvykle vyřezávány ze dřeva, ale bývají i keramické, papírové, perníkové, v některých místech je i tradice 

živých betlémů.  

Největší betlém na světě vytvořil řezbář Jiří Halouzka v Jiříkově a má 138 dřevěných soch v životní velikosti.  

 

 

 

 

Vánoční stromeček 

Tradice zdobení stromku pochází z území dnešního Německa a 

původně byl ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami. 

V Česku ho poprvé postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel 

pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich. 

Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je 

v brémské kronice z roku 1570. 

 

 

V Podolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jemnici u infocentra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemnický betlém 

 

 

Vánoční výzdoba 
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Výzdoba v oknech celé školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka:  

Víte, co je to za květinu a 

z jakého důvodu každoročně 

rozkvétá ve vánočním 

období? 

  Dom Ω 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční výzdoba na I. stupni 
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Z naší tvorby 

 

O Budulínkovi, kterého se liška nemůže zbavit 

 Tadeáš Máca 

Za devatero horami, devatero řekami a ještě dál žil Budulínek. Žil s dědečkem a babičkou v luxusní chatě v lese. 

Nedaleko odtud žila liška.  

Jednoho dne šli dědeček s babičkou střílet divoká prasata a Budulínka nechali doma. Když děda s babičkou odešli, 

přiběhla liška a křikla: „Budulínku, svezu tě na ocasu, jen mi dej šunku, mám už hlad.“ „Jo, počkej,“ řekl Budulínek. Vzal šunku 

a sedl si na lišku. „Ty seš ale těžkej,“ zasténala liška. Plahočila se k noře. Tam se ho snažila setřást, ale on se nepustil. Tak se 

liška plahočila zpátky k chalupě. Padla a už se nezvedla.  

Když babička s dědečkem přišli a viděli to, babička dostala infarkt a dědeček se začal smát: „O tohle se snažím už 

padesát let.“ 

A tak končí pohádka O Budulínkovi. 

 

 

K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky a příběhy se šťastným koncem. Všichni se 

už těšíme, až zasedneme před televizní obrazovky a ponoříme se do příběhů, v nichž 

vždycky zvítězí dobro nad zlem a všechno dobře dopadne. 

Sedmáci v literatuře dostali za úkol takový příběh napsat, ale netradičně. Šesťáci po 

přečtení povídky Já, Baryk měli příběh převyprávět v roli Baryka. 

Jak si s tím poradili? Přečtěte si některé z jejich prací. 

 

Příběh na motivy knížky Já, Baryk 

Daniel Šmíd 

Včera jsme byli s kamarádem v parku. Viděli jsme na lavičce sedět takovýho staršího pána, nevím 20 – 30 let.  

Pán si vedle sebe na lavičku odložil mobil a odešel. Zapomněl ho! Tak jsme na něj začali hned volat: „Pane, nechal 

jste si tady mobil!“ Ale pán nereagoval. Jen tak odešel. Tak jsme vzali mobil a zkusili jsme staršího pána dohnat, ale kdepak, 

pán zašel do rušných ulic. Už jsme ho ztratili. Můj kamarád říká: „Pojď! Necháme si ho!“ „Ne, nemůžeme ho ukrást!“ 

„Přemýšlej, jak ho najdeme?“ „Nevím.“ Rozhodli jsme se, že ho prostě budeme hledat, dokud ho nenajdeme. Tak jsme šli na 

to. 

              Procházeli jsme ulice a najednou jsme ho zahlídli. Rozběhli jsme se za ním a křičeli: „Pane, váš mobil!“ Dohnali jsme 

ho, vrátili mu mobil a pán nám poděkoval. 

 

 

Příběh na motivy knížky Já, Baryk 

Martin Baštář 

Před měsícem a půl jsem šel vyvenčit svého psa Silvestra. Byl to hodný pes, ale jakmile uviděl veverku, ihned se za ní 

rozběhl. Ani jsem mu nestačil, přestože jsem nejrychlejší z celé naší třídy. 

Inu, jak jsem ho venčil, šli jsme parkem, a naneštěstí před námi proběhla veverka. Silvestr se za ní ihned rozběhl a já 

za Silvestrem. Běžel jsem. Veverka přelezla plot a Silvestr jen smutně zaštěkal.  

Já udýchaně zavolal: „Silvestře, ke mně!“ Silvestr ke mně přiběhl, já ho pohladil a sáhl si do kapsy: „Kde je můj 

mobil?“ lekl jsem se. 

Jdu tedy se Silvestrem zpátky po cestě, kterou jsme šli, ale mobil nikde. „Někdo mi ho ukradl!“ říkám. Přemýšlím. 

Půjdu to nahlásit policii, nebo půjdu zkontrolovat, jestli jsem si ho nezapomněl doma. „Hmm, asi půjdu na policii.“  

Ale když jsem stál před policejní stanicí, zazvonil mi telefon v batohu. „Hurá, telefon se mi neztratil!“ A Silvestr jenom 

zaštěkal: „Haf!“ 

 

 

 

Pro vánoční pohodu 
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Vánoční hvězdy stříbrného plátna 

 

S Vánoci přichází prázdniny, s prázdninami i nuda. Samozřejmě to tak není u všech, ale přece jenom…co dělat, když 

není škola, venku je zima a jste znavení namáhavým odpočinkem? Já osobně bych si pustil film. Nejlépe s vánoční tématikou. 

Proto jsem si po vás připravil menší seznam, kde si několik vánočních filmů představíme. 

 

 

Sám doma  

Tento film vám snad nemusím vůbec představovat, jelikož je nedílnou 

součástí Vánoc stejně jako hudba, která ve filmu hraje podstatnou roli a díky níž byl 

nominován na Oscara za nejlepší hudbu, „Somewhere In My Memory“. To, že je tento 

film natočený v Americe, vám nejspíš došlo hned po jeho zhlédnutí. Byl natočen roku 

1990 režisérem Chrisem Columbem a hlavní roli (Kevina Mc Callistera) ztvárnil herec 

Macaulay Culkin. Byl natočen i druhý díl, Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, který 

neměl až tak velký úspěch, ale hlavní hrdina si vydělal v přepočtu 40x víc než 

z prvního dílu.  

 

 
 

Polární expres 

Animovaný film, který byl vytvořen technikou, kdy skuteční herci zahráli 

postavy „nanečisto“, a ty byly poté s pomocí počítače upraveny a převedeny do 

animované podoby. Hlavní roli vytvořil herec Tom Hanks, jehož knižní předloha 

zaujala tak mocně, že si zajistil filmová práva a dohodl se společně s režisérem 

Robertem Zemeckisem, s nímž natočil třeba snímek „Forrest Gump“. Ve filmu byla 

použita píseň „When Christmas comes to town“ od Matthewa Hallea. 

 

 

Tři oříšky pro Popelku 

Tento film už je takový obyčej českých Vánoc. Tři oříšky, Mrazík, 

dárečky a spát, tak nějak to bývá. Tato pohádka je československo-německá, 

z roku 1973, režírovaná Václavem Vorlíčkem. Scénář napsal podle předlohy 

Boženy Němcové František Pavlíček, v titulcích pohádky je však uvedena 

Bohumila Zelenková, která jej zaštítila, protože Pavlíčkovi komunisté 

zakázali činnost v kultuře. Hudbu složil Karel Svoboda, hlavní píseň 

„Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“ nazpíval Karel Gott. Jak už bylo zmíněno, 

tento film měl premiéru roku 1973, což znamená, že se v televizích vysílá 

již šestačtyřicátým rokem. Tato pohádka získala v roce 2010 titul 

„nejoblíbenější pohádka století“. 

 

 
 

Mrazík 

Film natočený roku 1964 v Sovětském svaze, v Americe považován za nejhorší film 

vůbec, je u nás v Česku tradičně vysílán v době Vánoc. Bereme ho už jako samozřejmost, dalo 

by se říct, že u nás zlidověl (např. ve frázích „okradli stařenku“ či „baba si přiletěla“). Hlavními 

postavami jsou Děda Mráz, hodná a skromná Nastěnka, a jako její protiklad zlá sestra Marfuša.  

Natalija Sedychová, neboli Nastěnka, se přihlásila na konkurz, když jí bylo pouze 

čtrnáct let. Rodiče jí to prvně zakázali, ale po zhlédnutí honoráře Nataliji směle pustili.  

Inna Čurikovová, představitelka Marfuši, vůbec neměla ve filmu hrát. Když však 

předvedla svou schopnost louskání ořechů v ústech, byla okamžitě přijata (také musela být 

mnohokrát ošklivější nežli Nastěnka). 

Babu Jagu hrál muž, Georgij Milljar, Dědečka Hříbečka žena, Galina Borisova. 

                 Dom Ω 
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Hudba, která vás vánočně naladí 

 

Jelikož přichází vánoční svátky, u lidí se mění i styl hudby, která jim v daném ročním období dodává energii a pocit 

štěstí. Přece jenom byste si nepustli uprostřed prosince píseň od EGA – „Žijeme len raz“, která ve vás nabudí spíše „letní 

feeling“ nežli zimní pohodu. 

Připravil jsem si pro vás několik interpretů/skupin, kteří využili Vánoc k vytvoření skladeb, jež jsou plné zimních radovánek, 

štěstí a lásky. 

 

 

WHAM!  

Anglické popové duo George Michaela a 

Andrewa Ridgeleye, které vzniklo roku 1980 

v Londýně, se stalo jedním z nejúspěšnějších popových 

uskupení 80. let a mezi lety 1982 až 1986 prodalo 

celosvětově více než 30 milionů nahrávek. Jejich druhé 

studiové album Make It Big z roku 1984 se stalo 

celosvětovým popovým hitem a obsadilo první místa v 

hitparádách Velké Británie a USA. Singly z alba – 

„Wake Me Up Before You Go-Go“ a „Careless 

Whisper“ obsadily přední příčky americké Billboard 

Hot 100. Roku 1985, jako vůbec první západní popová 

skupina, uskutečnila značně medializovanou desetidenní 

návštěvu Číny. Tato událost byla vnímána jako 

významný mezník v navazování přátelských vztahů mezi 

Čínou a Západem.  

Mezi známé vánoční singly se řadí jejich „Last 

Christmas“, který má na youtube bezmála půl miliardy 

zhlédnutí, což z něj dělá dost profláklý song. Určitě jste 

ho už slyšeli aspoň jednou hrát o Vánocích v rádiu.  

 

 

Mariah Carey 

 Americkou zpěvačku, textařku, hudební producentku a 

herečku, jež se proslavila v roce 1990 svým debutovým albem 

Mariah Carey, které se stalo multiplatinovým, jistě pozná každý 

laik. Z tohoto alba vzešly čtyři singly, ty se dostaly na vrchol 

americké hitparády Billboard Hot 100. S dalšími alby 

„Emotions“, „Music Box“ a „Merry Christmas“ se stala 

nejprodávanější zpěvačkou v historii nahrávací společnosti 

Comlubia Records. Album Daydream změnilo historii, když 

píseň „One Sweet Day", duet s Boyz II Menem, nacházející se 

na tomto albu, strávil rekordních šestnáct týdnů na vrcholu 

hitparády Billboard Hot 100. Během nahrávání dalšího alba 

„Butterfly“ zažívala bouřlivý rozvod s Mottolou a začala se po 

hudební stránce přesouvat od R&B a popu spíše k hip hopu.  

  „All I Want For Christmas Is You“, skladba, která 

zpěvačku posunula o obrovský krok dopředu, má na youtube 

580 milionů zhlédnutí, umístila se ve 13 státech světa 

v týdenním žebříčku top skladeb na 1. místě několikrát za sebou. 

Během jednoho dne se zhlédnutí na youtube u tohoto 10 let 

starého songu zvýšila o 10 milionů.   

 

 

 

Václav Neckář 

Český popový zpěvák a filmový herec, který od roku 

1962 působil jako herecký elév v Mosteckém divadle a od roku 

1964 v plzeňském písničkovém divadélku Alfa. Jedná se také o 

velmi úspěšného filmového herce, neboť film „Ostře sledované 

vlaky“ získal ocenění Americké filmové akademie Oscar a snímek 

„Skřivánci na niti“ byl oceněn Zlatým medvědem na filmovém 

festivalu v Berlíně. V letech 1968 až 1970 byl společně s Martou 

Kubišovou a Helenou Vondráčkovou členem pěvecké skupiny 

Golden Kids. Toto pěvecké trio se rozpadlo kvůli zákazu 

vystupování Marty Kubišové za doby bolševiků.  

„Kdo vchází do Tvých snů, má lásko“, skladba, kterou 

původně nazpíval Peter Sarstedt pod názvem „Where Do You Go 

To My Lovely“, byla jednou z nejznámějších a největších hitovek 

své doby.  

„Půlnoční“ je píseň, kterou nazpíval společně s kapelou 

Umakart a která se stala nedílnou součástí českých Vánoc. Od roku 

2012 ji můžeme slyšet každoročně ve všech rádiích, v televizi 

nebo jen tak v hlavě. Stala se také velkým magnetem na covery, 

kterých se nejen na youtube objevilo několik stovek.  

      

       

 

 

Shakin´ Stevens  

Je to jednasedmdesátiletý velšský zpěvák. 

Narodil se jako nejmladší z jedenácti sourozenců. V 

šedesátých letech působil v několika amatérských 

skupinách, které ho nikterak neproslavily. 

Profesionální kariéru zahájil v roce 1968 jako člen 

kapely Shakin' Stevens and the Sunsets. Ta svou 

činnost ukončila v roce 1977 a následujícího roku 

vydal Shakin' Stevens své první sólové album, které 

v Anglii sklidilo velkou popularitu. Shakin‘ patří s 33 

hitovými singly mezi nejvýznamnější britské umělce 

všech dob. Jeho skladby obsadily přední příčky 

nejedné světové hitparády, kam se vrátil i s albem 

„Echoes Of our Times“ z roku 2016.  

Jeho skladby nedosahují moc velkých čísel, 

i když je vlastně dost slavný, ale song „Merry 

Christmas Everyone“ je velkou výjimkou. Na 

youtube přesáhl 79 milionů, což je 5x více než u jeho 

druhého nejsledovanějšího songu „Because I Love 

You“. 

   Dom Ω 
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Bajadéra  

Suroviny (30 porcí): 

voda 9 lžic 

● cukr krystal 200 g  

mleté ořechy 150 g 

● rozemleté máslové sušenky (např. Bebe) 250 g     

● máslo 170 g 

● čokoláda na vaření 100 g 

Poleva 

● čokoláda na vaření 100 g 

● olej 1 lžíce 

Postup 

Vodu s cukrem svařte v hrnci, až se cukr zcela rozpustí. Přidejte 

máslo, sundejte ze sporáku a míchejte, až se i máslo zcela rozpustí. 

Přidejte mleté ořechy a sušenky a promíchávejte, až vznikne celistvé 

těsto. Těsto rozdělte na dvě části. Čokoládu rozehřejte ve vodní lázni a 

přidejte ji do jedné části těsta. Na tác nebo na plech položte pečicí papír, 

potřete ho tukem, položte čokoládovou část těsta a rukama ji vytvarujte 

do čtverce nebo obdélníku. V rozích si pomozte nožem, aby těsto mělo 

rovné okraje. Na první těsto položte druhé, světlé, a vytvarujte ho stejným 

způsobem. Těsto přelijte polevou připravenou z rozpuštěné čokolády a 

trochy oleje. Hotovou bajadéru dejte nejméně na 1 den do ledničky. Pak 

ji krájejte na kostky. 

 

 

 

Čokoládové brownies 

Suroviny 

300 g čokolády na vaření 50% a více 

100 g másla 

4 ks vajec 

250 g cukru 

100 g hladké mouky 

30 g kakaa 

Postup 

Nejprve zapneme troubu na 180°C. 

Ve vodní lázni si rozpustíme máslo 

s čokoládou. Přidáme vejce, cukr, lehce 

promícháme, pak přisypeme mouku a kakao 

a vše důkladně promícháme. Dáme do 

vymazaného, moukou vysypaného pekáče a 

pečeme 15 – 20 minut, v průběhu pečení je 

třeba stále kontrolovat. Není to klasická 

buchta, jedná se o vláčné těsto, takže když se 

do něho píchne párátkem, lepí se na něj 

trochu drobky, ale ne v barvě neupečeného 

těsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sněhové pusinky      

Suroviny    Postup 

2 ks bílků     Bílky vyšleháme dotuha, pak postupně zašleháme všechen cukr a citron 

100 g krystalového cukru   se solí, až dokud nevznikne opravdu tuhý sníh, který tvoří špičky. Ten pak  

1 lžíce moučkového cukru   zdobicím sáčkem kladem na plech a sušíme při 90°C 1,5 hodiny. Necháme ve 

6 kapek citronové šťávy    vychladné troubě zcela vychladnout. Je to dobrota. 

špetka soli           Ali☀ 

 

…a ještě jeden pohádkový příběh o vzniku Jemnice 

 

JAK MOHLA VZNIKNOUT JEMNICE                               

V jednom městě žil pan Jemnich. Ale byl chudý a ve městě bylo předpovězeno, že za dvacet let budou čtyři roky 

neúrody. Všem to bylo jedno. Říkali: „Času dost, kdo ví, jestli se to nezmění.“  

Pan Jemnich měl malé políčko a dvě slepice. Za zbytek peněz koupil velké pole. Zasel obilí a celý rok se živil jen 

vejci. Zbylé obilí dával slepicím. Za rok obilí vyrostlo a začalo se sklízet. Všichni za rok obilí snědli, jen pan Jemnich si dělal 

zásoby. Za deset let měl tolik obilí, že by to nasytilo celé město na dva roky. A za dalších deset let by jeho obilí sytilo lidi 

z města celé čtyři roky. 

A nastala neúroda, všichni měli hlad, ale jediný, kdo měl obilí, byl pan Jemnich. Když ho lidi prosili o obilí, rád se 

rozdělil. 

Tak město pojmenovali Jemnice po panu Jemnichovi, který je zachránil před hladomorem.    

Veronika Baštářová 

 

Vánoční recepty 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/voda-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr-krystal
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mlete-orechy
https://fresh.iprima.cz/suroviny/rozemlete-maslove-susenky-napr-bebe
https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cokolada-na-vareni
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cokolada-na-vareni
https://fresh.iprima.cz/suroviny/olej-0
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Něco pro zasmání 

 

 

 Letos žádné Vánoce nebudou.                                                                                                   

Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný.  

Umřel smíchy. 

 

Jeden kapr se zamyšleně ptá druhého.                                                                                       

„Ty věříš na život po Vánocích?“ 

 

Jak se správně říká starému sněhulákovi?                                                                                     

Louže. 

 

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek?                                                                          

„Konečně rozsvítili na záchodě!“ 

 

9 z 10 kaprů doporučuje na štědrovečerní večeři 

pstruha.                                                                   

Ten desátý stále nechápe, co dělá ve vaně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkají se tři kamarádi.  

První povídá:  

„Vidíte to rudé Ferrari?  

To jsem dostal k Vánocům!“ 

Druhý říká: „Vidíte to zelené Porsche?  

To jsem dostal pod stromeček já!“                                    

A třetí kysele: „A vidíte to modré Lamborghini?  

Tak takové barvy jsem dostal manšestráky!“ 

 

Ve škole měly děti za úkol napsat sloh na téma: 

„Jak jsem strávil vánoční prázdniny“ 

Honzík napsal: „Děkuji, výborně.“ 

 

Chlubí se Frantík:  

„Na Vánoce se těším taky proto, že máme ve vaně 

kapra a já se týden nemusím mýt!“ 

 

Via  

 

 

Anna Nekulová 
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Pondělí 16. 12. Vyučuje se dle rozvrhu 

Úterý     17. 12. Vyučuje se dle rozvrhu 

Středa   18. 12. Vyučuje se dle rozvrhu 

Čtvrtek  19. 12. Vánoční dílny 

Pátek    20. 12.  Program se třídou (viz tabulka) 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 + 9 

8:00 

Sraz a 

program 

ve třídě 

Sraz a 

program 

ve třídě 

Sraz a 

program 

ve třídě 

Sraz a 

program 

ve třídě, 

Sraz a 

program 

ve třídě, 

Sraz a 

program 

ve třídě 

Sraz a 

program 

ve třídě 

Sraz a 

program 

ve třídě 

nebo 

sportovní 

ve velké 

těl 

8:30 

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně  

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně  

vlastní 

program  

program 

ve třídě 

nebo 

sportovní 

ve velké 

těl 

vlastní 

program 

9:45 
vlastní 

program 

vlastní 

program 

vlastní 

program  

vlastní 

program 

vlastní 

program  

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 

v malé 

tělocvičně 

10:30 
vlastní 

program 

vlastní 

program 

vlastní 

program  

vlastní 

program 

vlastní 

program  

vlastní 

program 

vlastní 

program 

vlastní 

program + 

příprava 

tělocvičny 

11:15 

 

vlastní 

program  

vlastní 

program 

P
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p
o

h
yb

o
vý

ch
 

sk
la

d
eb

 

P
ře

h
líd
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konec 

vyučová

ní 
11:15 11:25 11:40 12:15 12:15 12:20 12:30 12:30 

Organizace posledního týdne 

v roce  
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Jako každý rok, i tuto zimu nabízí naše škola služby půjčovny lyžařského vybavení. V ní si můžete vybrat vše potřebné pro 

vaše radovánky na svahu od helmy až po lyže, a to v nejrůznějších délkách a provedeních. Pro naše žáky platí nižší ceny a 

výhodně si mohou zalyžovat také celé rodiny. 

Pravidelně ve čtvrtek a v pátek se na Vás těší pan ředitel Hirt a páni učitelé Lojda a Švanda. 
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