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 ZAJÍMAVOSTI  

 

Advent  -období čtyř  neděl před 
vánočními svátky. Je to doba 

radostného očekávání  příchodu  

Vánoc. 

Advent začíná  první  nedělí  adventní,  
tedy neděli mezi  27. listopadem  a 3. 

prosincem. 

Tradičním symbolem adventu je 
adventní věnec,  který má v různých oblastech různou podobu, v České 
republice (a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři 
jsou fialové (modré) a jedna růžová. Dříve byly věnce zavěšovány na 
stuhách, v poslední době jsou především dávány  na stůl.  Zapalování stále 
většího  počtu  svíček  vyjadřuje stupňující se očekávání a radost. 
V současnosti se jednotlivé adventní neděle  označují také jako železná, 

bronzová, stříbrná a zlatá. 

Adventní tradice  

Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosinec, se vžila tradice řezání 
"barborek", tj. větviček jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do vánoc 
rozkvést, nejčastěji třešňových, ale i z jiných ovocných stromů, kaštanu, 
dřínu apod. "Barborka", která rozkvetla o Vánocích,  přinášela do domu 
štěstí a děvčatům na vdávání předpovídala svatbu.  
V předvečer svátku  sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš 
rodiny s dětmi ve společnosti anděla a čerta. Hodné děti dostávají sladkosti, 

v poslední době stále častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí a 
brambory.  

V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy  jmelím, které má podle 

tradice přinášet štěstí. Políbení pod  větvičkou,  jmelí má zajistit vzájemnou 
lásku až do příštích Vánoc. 
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Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují 
tradiční medové perníčky ke změknutí. Jejich pečení má v českých zemích 
tradici pravděpodobně od 12. století. V této době se připravuje také vánoční 
cukroví. 

V dnešní době si zejména děti od začátku prosince otevírají  adventní 

kalendář,  který jim připomíná, že Vánoce se blíží a i ony musí  být 

"hodné", aby jim Ježíšek přinesl dárky. 
Další moderní tradicí je výzdoba domovů Vánoční hvězdou. 

Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy (jesličky) ,pečou vánočky, 

zdobí vánoční stromky a upravují mísy s ovocem. 

Vánočky dříve pekli mistři 
pekaři. Do nich se zapékala 
mince, která předpovídala 
svému nálezci zdraví a 

bohatství po celý příští rok. 
Popraskaná a nepovedená 

vánočka znamenala neštěstí. 
Vánoční stromek  má svůj 
původ ve zdobení  lidských 
obydlí chvojím  na ochranu  

před vším  zlým.. Větve jehličnanů se staly symbolem věčného života. 
První stromky byly údajně zavěšovány za špičku ke stropu, později byly 
zavěšovány i špičkou dolů. K jejich zdobení se používalo pečivo, perníky, 
ovoce, ořechy, později stuhy, slaměné ozdoby apod. Svíčky se ke zdobení 
údajně používají od roku 1860. Tato tradice se považuje hlavně za 
křesťanský zvyk. Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v 
Betlémské jeskyni plamínek, který je pak dobrovolníky rozšiřován do světa 
jako Betlémské sv tlo. Ěčerpáno z wikipedie, foto  David Švestka, 7.roč.ě      
 

Pěkný adventní čas a hezké Vánoce 
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. Co se dává do pe ěže k , a  l   peníze ??? 
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3. Co se zpívá o Vánocích ??? 
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- 4-        



 

                       

 

3.kapitola:  Sám a sám 

Doxík bloudil ulicemi. Nemohl 

ajít estu zpět. B l tak 
u ave ý hledá í  est , že si 
zalezl do jed é oč í uličk  a 
ta  v čerpá í  us ul. 
Pro udilo ho ě o stude ého 

a ču áku. Otevřel oči a zjistil, že začalo s ěžit. Vstal a hledal, 
kde  se s hoval. Uviděl otevře é dveře do ístní knihovny a 

rychle tam vklouzl. Proplétal se mezi policemi s velkými 

knihami. Najednou zavadil o jeden regál  s k iha i. Vše h  se 
na ěj ses pal . Kd ž se v hra al z hro ad  k ih, uviděl 
„Velkou k ihu“. Vzpo ěl si, že stej ou k ihu viděl už v psí  
Ráji. Začal si k ihu prohlížet. Zaujal ho jede  ornament ve 

spodním rohu knihy. Sáhl a ěj a vto  se k iha otevřela. Celá 
k iha la apsá a v psí řeči. B la ta  historie psího Ráje až do 
součas osti. V k ize se dočetl, že psí u Ráji vlád e zlý R k 
místo jeho rodičů. B l veli e s ut ý. Vzal k ihu a zalezl si s í 
do kouta,  kde ho ikdo e ohl vidět a rušit. Z ovu otevřel 
k ihu, a  si jí ohl elou pořád ě přečíst. Dozvěděl se, jak 
otevřít  rá u do psího Ráje. Musí ajít kouzel é kapes í 
hodinky a na nich z áčk out k oflík. Do ík si řekl:  „Musí  ty 
hodi ky  získat za každou e u!!!!!“ 

(Tereza Pefková, 8.A)      -5- 
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                                                     (Andrea Pleyerová, 8.A) 
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Vědci ze Světového fondu na ochranu přírody tvrdí, že stačilo 
pouhých 40 let, aby ze Země zmizela polovička všech 
živočišných druhů… 

„Kdyby v nějaké zoologické zahradě pomřela polovina zvířat, 
zaplavilo by to titulky všech novin světa. Ale přesně tohle se děje – v 

přírodě,“ řekl pro britský deník Guardian profesor Ken Norris ze 
Zoological Society of London. Vědec velmi dobře vystihl, kde přesně 
je problém – co se děje za hranicemi našich měst a polí nás vlastně 
nezajímá. Také údaje, které citoval, jsou pravdivé. Právě tato čísla 
přinesla poslední studie Světového fondu na ochranu přírody 
(WWF). Kdo je viníkem? Pochopitelně člověk… 

„Není to nutné, ale jde o důsledky životního stylu, který si lidstvo 

zvolilo,“ dodal zoolog. Zvířata žijící v přírodě už prostě člověk 
nepotřebuje pro přežití – a tak nadřazuje logicky vlastní potřeby nad 
rovnováhou ekosystému. 
   
Podle Mike Barratta, který pro WWF tento výzkum prováděl, jsou 
čísla opravdu víc než alarmující. Jeho studie vycházela z údajů o 
celkem 10 000 populacích a 3000 zvířecích druzích. Podle těchto 
údajů pak vznikl „Index živé planety“, který odráží početní stav 
všech 45 000 druhů obratlovců. 

 

Myslíte si, že je to v pořádku? Člověk je až natolik sobecký, že 

si přivlastnil planetu Zemi pro sebe! Nikdy to nebyla naše 

Země, ale zvířat, rostlin… To jen člověk si přivlastnil něco, co 

mu nepatří! Zamyslete se nad tím… 
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ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

 



                           ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT 

 
 
NEŽ ZAČNEME HLEDAT ŽIVOT NA JINÝCH PLANETÁCH, 
NAUČME SE NEZABÍJET ŽIVOT NA PLANET  ZEMI!!! 

 

    (zpracovala Dáša Klauzová, 8.A , čerpáno z wikipedie)        
 

    A TADY NAMALUJ ZVÍŘE, KTERÉ BYS TU RÁD/A 
VIDĚL/A I ZA NĚKOLIK DESÍTEK LET :-D.                               
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VYHODNOCENÍ 

Ceny výhercům z minulého čísla byly předány. Gratulujeme. 

        

        

        

Zde  je  6 výherců z  8  vyhodnocených ve vědomostní a výtvarné soutěži.       
 

  -11- 



                                    KALENDÁŘ XII. 
1. 12.  Iva   

2. 12.  Blanka   

3. 12.  Svatoslav    

4. 12.  Barbora   

5. 12.  Jitka    

. .  Mikuláš   

. .  A rož   

. .  Květoslava   
9. 12.  Vratislav     

10. 12.  Julie   

11. 12.  Dana   

12. 12.  Simona   

13. 12.  Lucie   

14. 12.  Lýdie   

15. 12.  Radana   

16. 12.  Albína   

17. 12. Daniel   

18. 12.  Miloslav   

19. 12.  Ester   

20. 12.  Dagmar   

21. 12.  Natálie   

. .  Ši o    
23. 12.  Vlasta   

24. 12.  Eva  a  Adam   

. .  Štěpá    

. .  Ža eta   
28. 12.  Bohumila   

29. 12.  Judita   

30. 12.  David   

31. 12.  Silvestr   

                     (kale dář Martin Bíba, 6.A;  obrázek Katka Kopecká, 6.A)) 
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OMALOVÁNKY 

      ĚTereza Poštulková, 8.Aě  

 DOPLŇOVAČKY 
  

Který den v týdnu začíná advent ?  __ __ __ __ __ __ 

 Co se slaví 5.12.?   M __ __ __ __ __Š 

 Kdy jsou Vánoce?     __ __. __ __. 2014 

 Kdy končí advent? __ __. __ __. 2014 

 Co se slaví 31.12.?    S__ __ V__ __ __ R 

 ĚKristýna Minaříková,8.Aě                                                                   -13-                                                                                                                   

      



 

 

 

 
-14-                  (David Veltruský, 8.A) 

BLUDIŠTĚ 



 
 

 

 

(Viktorie Rejdíková, 6. A) 
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KŘÍŽOVKA 

 



 

 

  

Hlavní znamení měsíce -  Střelec Ě23.11.-21.12) 

  

Beran - Vyzbroj se trpělivostí a nic zbytečně  neuspěchávej. 
  

Býk - Nesnaž se odhalit všechno tajemství, některé věci by měly zůstat 
skryty. 

  

Blíženci - Než začneš pomáhat ostatním, udělej si nejdříve pořádek ve 
svých věcech. 
  

Rak - Pokud se ti moc nedaří, tak to rozhodně nevzdávej. 
  

Lev - Drž se přísloví- ,,Odvážnému  štěstí přeje“. Určitě se ti to vyplatí. 
  
Panna - Dobře se dívej kolem sebe, ať ti něco neunikne. 
  

Váhy - Pokud někomu uděláš radost, mnohonásobně  se ti to vrátí. 

  

Štír - Neboj se svěřit nejbližším se svým trápením, pomoc je nablízku. 

  

Střelec - Dávej si pozor, ať nepřijdeš 
o něco cenného. 
  

Kozoroh - Každá změna, která tě 
potká, posune tě dál. Vnímej ji proto 
pozitivně. 
  
Vodnář - Nadšení a elán ti pomohou 
dosáhnout vysněného cíle. 
  

Ryby – Vše, co se děje kolem nás, je 
neopakovatelné. Užívej si proto každé 
chvilky. 

Ětext i obrázek Tereza Šobková,8.A  

-16- 

 

HOROSKOPY 

 



             
 

 

8   7 1 4     6   

2   9 3           

        8 2   4 3 

7 2         3 5   

9               4 

  6 5         9 8 

5 8   9 2         

          1 5   9 

  9     6 8 1   2 

                                       (Pavlína Simandlová, 6.A) 

 

SPOJOVÁNKA  
 

SPOJ V KAŽDÉM OBDÉLNÍČKU ČÍSLICE OD 1 DO 2, 3, 4, 5 
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SUDOKU 



                              OSMISMĚRKA                                        

                

C U K R O V Í L 

S B E T L É M E 

E C M S N Í H D 

N K O Z D O B A 

P E R N Í K 

 

R 

Z Ž T L Y Ž E P 

Á E S V Í Č K A 

Ř J E Ž Í Š E K 

          (DenisaKuzmová, 4.A)  

VYŠKRTEJ TATO SLOVA: JEŽÍŠEK, )ÁŘ, SVÍČKA, CUKROVÍ, SEN,  

STROMEK, BETLÉM, SNÍH, PERNÍK, NOC, O)DOBA, JEŽEK, LYŽE, 
KAPR.                                                                                            

TAJENKA:  __________________ 
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  Merry Christmas   Veselé Vánoce 

 presents  dárky 

  snowflake  sněhová vločka 

comet  kometa 

 Christmas Eve  Štědrý večer 
 Christmas tree   vánoční stromek 

 bell   zvonek 

 star  hvězda 

 candle  svíčka 

 mistletoe  jmelí 

 Bethlehem  betlém 

 carols  koledy 

 tradition   tradice 

  carp  kapr 

 celebrate  slavit, oslavit 

 decorations  ozdoby 

 customs  zvyky 

 Christmas card   vánoční přání 
 fireplace  krb 

 Christmas cookies   vánoční cukroví 
 gingerbread  perníček 

 

Merry Christmas and a Happy New Year! 

Veselé Vánoce a štastný Nový rok! 
                           Ě Kateřina Kopecká, 6.A) 
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V listopadu  se prodalo 110 výtisků. Celkem bylo odevzdáno 34 správných 

soutěžních odpovědí. Redaktoři z nich vylosovali 3 šťastné výherce. 
Odměněno bylo i 5 žáků o nejzdařilejší obrázek.  Dráčkové byli opět velmi 

zdařilí. Zase bylo velmi těžké vybírat…. 
Jiří       Bendl,          4.B    1.místo: Přemysl  Švandrlík,     4.B 

Lucie   Pavlíčková, 2.A    2.místo: Lucie   Bendlová,     5.B  

Anička Menclová,  2.A    3.místo: Lucie   Kokšalová,   4.A 

                                           4.místo: Denisa   Karamfilová,4.B 

       5.místo: Denisa   Holušková ,  4.B 

      
 

Číslo vydání: 3. 

Měsíc:  PROSINEC 

Ročník vydávání: 13. ročník 

Náklad: 110 výtisků 

Počet stran: 20 

Cena: 12,- Kč. Cena při předplatném: 10,- Kč 

 

 

Výsledky soutěže  
z  2. dílu 



SOUT Ž 
 

1. Kolikátého je Štědrý de ? 

____________________________ 

2. Co áte a Štědrý de  k večeři? 

__________________________________

__________________________________ 

3. Kolikátého je Silvestr? 

__________________________________ 

4. Co si k Vá o ů  přeješ? 

__________________________________

__________________________________ 

5. Chodíš ěka  a Mikuláše? 

ANO  NE 

 

Jméno:______________________________ 

Třída: _______________________________ 

 

(zpra ovala Tereza Hospodářská, 6.B) 

 

 



Výtvarná sout ž 
 

Nakresli dárek, který y sis přál/a. 


