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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

PROSINEC 2021  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
držíte v rukou poslední číslo našeho 
časopisu roku 2021. Ústředním téma-
tem jsou VÁNOCE, na které se všichni 
moc těšíme. Téma Vánoc se objevilo v 
anketách i v námi vytvořených příbě-
zích. 
 
Přejeme všem, aby prožili ty pravé 
kouzelné Vánoce plné šťastných 
chvil a splněných přání, v novém 
roce pevné zdraví, mnoho radost-
ných dní a příjemně strávené chvil-
ky u čtení našeho „Bravíčka“. Na další 
číslo se můžeme těšit v březnu... 

 
STAVEBNÍ ÚPRAVY V NAŠÍ ŠKOLE 

 
Od konce listopadu se v naší škole dějí věci… Slyšíme údery, 
pod nimiž se bortí zdi, zvuk vrtačky, pod kterým mizí podlaha. 

Co se to děje? Modernizujeme sociální zařízení! To původní by-

lo  staré již téměř 50 let. Pardubický kraj poskytl škole potřebné 
finanční prostředky, a tak se můžeme těšit na nové toalety, nové 

podlahy a vše, co k tomu patří. Hotovo by mělo být na konci 
února. Na výsledek jsme velmi zvědavi a už se moc těšíme! 



Vždy v úterý 

Klub deskových her 

 
 
 

11. 1. 

Návštěva knihovny  

Za zvířátky do lesa s myslivci 

31. 1. 

Pololetní vysvědčení 

 

 

 

4. 2.  

Pololetní prázdniny 

8. 2.  

Návštěva knihovny 

14. 2. 

Valentýnská pošta 

28. 2.—6. 3.  

Jarní prázdniny 

 

Vypracování grantové žádosti 

na ekologii, prevenci, zdravý 

životní styl 

 

Od 1. 9. 2021 realizujeme pro-

jekt Šablony III—Učíme se nově. 

 

ŠKOLNÍ BRAVÍČKO      stránka  2 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

 
  I v tomto školním roce pokračuje Klub deskových her a zábavné logiky. 
Jistě vám neuniklo, že došlo k určitým změnám. Naše milá paní učitelka 
Bětuška předala velení, protože, jak všichni víme, ji čekají příjemné po-
vinnosti spojené s narozením miminka. Tímto bychom jí všichni chtěli 
moc poděkovat za skvěle odvedenou práci a popřát jí krásnou mateřskou 
dovolenou. 
 Ke změně došlo i ve složení hráčského osazenstva. Ubylo starších dětí, o 
to více je dětí mladších. Bylo proto nutností ráz her přizpůsobit věku. Za-
řadili jsme více pohybových aktivit, které děti velice baví. Naše hrací ho-
diny se oproti loňsku změnily z poklidných na svižné a díky bezprostřed-
nosti malých dětí jsou plné smíchu a nadšení ze společně stráveného času 
při hraní. Starší děti si hrají hry odpovídající jejich věku a potřebám, ale 
často se nechají strhnout atmosférou a přidají se k většině. Naše hry jsou 
zaměřené na to, jak děti zábavnou cestou naučit dodržovat pravidla, vy-
rovnávat se s prohrou, myslet kreativně, a v neposlední řadě rozvíjet 
schopnost soustředění a sebeovládání. Hraní her navíc probouzí u dětí 
zvědavost a touhu po poznání, což nás neskutečně těší. K dispozici máme 
spoustu krásných her - odpočinkových, zábavných, ale i naučných. Jed-
nou z velmi zajímavých záležitostí je vzdělávací hra o zvířatech Umí pra-
se létat? Samozřejmě, že néééé! To ví přeci každé dítě. Určit správné 
vlastnosti zvířat není však vždy tak snadné: Má ježek ocas? Žere leno-
chod jenom rostliny? Hrozí medvídku mývalovi vyhynutí? U této zábavné 
a naučné hry se zaručeně ne-

nudíme. Ještě aby � . Zjistili 
jsme spoustu vlastností 60 
domácích i exotických zvířat 
a další zajímavosti.  
Toto je přiblížení jedné 
z mnoha her a myslím, že po 
přečtení těchto řádků musí 
být všem jasné, že hrám ne-
propadly pouze děti. I my 
„dospělačky“ jsme se necha-
ly vtáhnout do světa dětí. 
Ochotně, bez přemlouvání se 
rády vracíme každé úterý do 
dětských let. Těšíme se proto 
na společně strávené chvíle 
plné smíchu a pohody.  

Vaše Laura a Kamila     

KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

LEDEN 

SUŠÍME  

POMERANČOVOU,  

CITRÓNOVOU KŮRU.  
 

CITRÓNOVÁ KŮRA: 50,- Kč/kg 
POMERANČOVÁ KŮRA: 12,- Kč/kg 
 

ÚNOR 

VĚNUJ MOBIL PRO REMOBIL  
 

DO 21. 1. 2022 NOSTE DO ŠKOLY STARÉ, VYSLOUŽILÉ 
MOBILY—ODEVZDEJTE SVÝM TŘÍDNÍM UČITELŮM. 
 

PROČ? 
 VYROBÍ SE Z NICH NOVÉ MOBILY 
 ŠKOLA SE ZAPOJÍ DO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 

(RECYKLOHRANÍ) 
 2 NEJLEPŠÍ ŠKOLY V POČTU NASBÍRANÝCH 

MOBILŮ NA ŽÁKA ČEKÁ ODMĚNA V PODOBĚ 
VÝLETU! 

 

!!!JDEME DO TOHO!!! 

https://www.prego.cz/
https://www.obrazky.cz/?q=pomeran%C4%8D&url=https%3A%2F%2Fslunecnyzivot.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcitrony.jpg&imageId=09c4182c5f57ee0b&data=lgLEEHmdET8J7qdur1GTlCOCUUvEMOOl8rhht-KGGn1xUK3_O2a71oIffXo-1wNG-YakpZ-iZ8g6R2eJu17bVaAPN3vjtM5d9nmA
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V rámci úterních odpoledních her proběhlo Čertovské kolo štěstí. 

Každý z nás si vytočil dvě odměny. To byla zábava a napětí! 

Ve školní družině nyní každé pondělí zapínáme svíčku na adventním věnci. Povídáme si, jak se chystáme 
na vánoční svátky a hrajeme slovní hry. Vždy si uvaříme čaj a přichystáme něco dobrého na zub. 

Hvězdička 
 
Hvězdička stříbrná 
dopadla na zem 
a všechno kolem nás 
mění se rázem. 
 
Hvězdička stříbrná 
jehličím zavoní, 
v zavřeném pokoji 
zvoneček zazvoní. 
 
Hvězdička stříbrná 
na okno zaťuká, 
jaká má tajemství 
pro holku, pro kluka? 
 
Hvězdička stříbrná 
nám zase po roce 
přináší stromeček, 
přináší Vánoce. 

Budou tady už brzy! Všude kolem znějí vánoční koledy, snad nám zůstane 
o Vánocích i sníh, aby ta vánoční atmosféra byla se vším všudy. Můžete se 
s námi naučit vánoční básničku a využít tak dobu čekání na Ježíška. 
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Krteček ve speciální třídě 
Krteček je pohádková postavička, kterou máme všechny moc rády. V naší třídě se s ním setkáváme kaž-
dý den, kdy vykreslujeme obrázky s Krtečkem, skládáme puzzle či kostky, hrajeme pexeso či si stavíme 

postavičky zvířátek na magnetické tabulce.   

TŘÍDA PANÍ UČITELKY  LENHARTOVÉ 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  5 

 

            

 

 

Ten, kdo má rád vánoční cukroví, tak si může nějaké nové 

upéct. Třeba ještě tento rok či ten příští. Maminka Barušky 

a Lianky vám posílají tyto oblíbené recepty.  

Protože se blíží vánoční svátky, tak jsme si na dveře třídy vyrobi-

ly obrázek z pohádky Krtek a Vánoce. Lianka s Barunkou vybar-
vily vánoční stromeček, pastelkami vykreslily vánoční ozdoby, 

které nalepily na stromeček. Nezapomněly také na Krtečka a jeho 

kamarády!  

BABIČČINY PERNÍČKY  
650 g hladké mouky 
250 g moučkového cukru 
100 g rozpuštěného másla 
200 g tekutého medu 
2 celá vejce, 2 žloutky 
1 lžička jedlé sody 
1 kypřící prášek do perníku 
1 lžička skořice 
Všechny suroviny v míse promíchat, přikrýt a dát do chla-
du odpočinout na 24 hod. (ne do lednice). Potom těsto 
rozválet, vykrajovat formičkami a péct 5 minut. Po vy-
chladnutí ozdobit bílkovou polevou.    

VÁNOČNÍ CUKROVÍ  
500 g hladké mouky 
250 g cukru moučka 
250 g tuku Hera 
2 vejce 
1 prášek do pečiva 
1 vanilkový cukr 
špetka soli 
citronová kůra 
Vykrajovat kolečka, slepit je po upečení marmeládou. 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY  LENHARTOVÉ 

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ PANÍ UČITELKY 

Milá Baruško, Mari a Lili,  
přeji vám krásné a radostné Vánoce, ať vám Ježíšek na-
dělí pěkné dárečky. 
V novém roce vám přeji pevné zdraví a mnoho veselých dní!  

Vaše paní učitelka Martina 

Milí rodiče, 
i Vám přeji spokojené a veselé svátky vánoční a 
v novém roce štěstí, zdraví a klid! 

Martina Lenhartová 

Milé holčičky, 

přeji vám šťastné a veselé Vánoce, hodně 

dárečků, které vám udělají velkou radost. 
Také vám přeji šťastný nový rok! 

Paní asistentka Gábi 
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JAK ZVÍŘÁTKA SLAVILA  VÁNOCE 
 
ŽILA, BYLA V LESE U MĚSTEČKA KRÁLÍKY ZVÍŘÁTKA. U KRMELCE BYDLEL JELEN MARTIN, NE-
DALEKO BYLA NORA S LIŠÁKEM ZDENDOU, NA NEJBLIŽŠÍ JEDLI BYDLELA KUNA ANDY, MEDVĚD 
MICHAL MĚL BRLOH VE SKALCE U POTOKA, A PROTOŽE BYL BRLOH HODNĚ VELKÝ, BYDLELA 
TAM S NÍM I VLČICE KAMILKA. NA VELKÉM DUBU BYDLELA TAKÉ MOUDRÁ SOVA BĚTA. 
BYLA ZIMA A BLÍŽILY SE VÁNOCE.  VÁNOCE MĚLA VŠECHNA ZVÍŘÁTKA MOC RÁDA A VEL-
MI SE NA NĚ TĚŠILA. MEDVĚD ŘEKL: „NA VÁNOCE NESMÍ BÝT NIKDO SÁM. TY VLČICE DOBŘE 
VAŘÍŠ, POZVEME ZVÍŘÁTKA NA ŠTĚDRÝ DEN K NÁM DO BRLOHU. U NÁS JE HODNĚ MÍSTA. JELEN 
MARTIN MÁ RÁD PERNÍČKY, TO BUDE DOBRÝ DÁREK PRO JELENA! KAŽDÝ MUSÍ DOSTAT DÁREK. 
CO TEDY VYMYSLÍME PRO LIŠÁKA?“ 
A VLČICE POVÍDÁ: „LIŠÁK JE CHYTRÉ ZVÍŘE A NA VÁNOCE NESMÍ CHYBĚT POHÁDKY. V PŘÍKOPĚ 
U LESA NĚKDO VYHODIL STARÝ TELEVIZOR, SOVA JE MOUDRÁ A JISTĚ NÁM HO POMŮŽE OPRA-
VIT. BUDEME SE PAK U LIŠÁKA V NOŘE DÍVAT NA VÁNOČNÍ POHÁDKY.“  
VEDLE BRLOHU STÁL KRÁSNÝ SMRČEK. TEN MEDVĚD S VLČICÍ OZDOBILI PERNÍČKY A TAKÉ 
OŘÍŠKY A NA VRŠEK STROMU DALI SNĚHOVOU KOULI.  
MEDVĚD PŘINESL TELEVIZI DO BRLOHU A VLČICE KAMILA ZATÍM DOBĚHLA PRO PANÍ SOVU, 
ABY SE S NÍ PORADILI. 
SOVA BĚTA HNED VĚDĚLA, JAK TELEVIZI OPRAVIT A DALI JI POD STROMEČEK S KOUSKEM ŘÍZ-
KU A ZASYPALI TU TELEVIZI SNĚHEM, ABY NEBYLA HNED VIDĚT.  
SOVA BĚTA OBLETĚLA ZVÍŘÁTKA A VŠECHNA POZVALA K MEDVĚDOVI MICHALOVI A VLČICI 
KAMILE NA ŠTĚDRÝ DEN K NIM DOMŮ. JELEN MARTIN, LIŠÁK ZDENDA I KUNA ANDY S RADOSTÍ 
POZVÁNÍ PŘIJALI.  
KDYŽ SE SETMĚLO, VYDALA SE ZVÍŘÁTKA K BRLOHU. A JAKÉ PŘEKVAPENÍ! VEDLE BRLOHU ZÁ-
ŘIL NÁDHERNÝ STROMEČEK, SVÍTILY NA NĚM SVÍČKY, PRSKALY PRSKAVKY A CELÝ VONĚL 
PERNÍČKY A OŘÍŠKY. ZVÍŘÁTKA MAJÍ TOTIŽ VELMI DOBRÝ ČICH. MEDVĚD S VLČICÍ UŽ NA NĚ 
ČEKALI.  
LIŠÁK ZAVĚTŘIL: „TADY ALE VONÍ JEŠTĚ NĚCO JINÉHO…….HMMM……COPAK TO ASI JE?“ A ZA-
ČAL HRABAT V HROMADĚ SNĚHU POD STROMEČKEM. „HA! ŘÍZEČEK! A NA ČEM TO LEŽÍ?“ ZVO-
LAL LIŠÁK ZDENDA A ŘÍZEK HNED SLUPL. „NO NE?! TO JE PŘECI TELEVIZOR!“  
JELEN MARTIN TO NEVYDRŽEL A ZAČAL SPÁSAT VOŇAVÉ PERNÍČKY A KUNA ANDY SE PUSTILA 
DO OŘÍŠKŮ. „OHÓ, TADY SE SHOVÁVAJÍ JEŠTĚ DALŠÍ DÁRKY,“ ŘEKLA SOVA. MEDVĚD MICHAL 
ROZBALIL TEN SE SVÝM JMÉNEM A CO NAŠEL? KRÁSNĚ ZLAŤOUČKÝ A SLAĎOUČKÝ MED OD 
LESNÍCH VČEL. „MŇAM, MŇAM, TO SI POCHUTNÁM“, ŘEKL MEDVĚD MICHAL. VLČICE KAMILA VE 
SVÉM BALÍČKU OBJEVILA TEPLOU OVČÍ KŮŽI, KTEROU SI VYSTLALA SVŮJ PELÍŠEK. A SOVA BĚ-
TA? TA DOSTALA DESET PĚKNĚ VYUZENÝCH MYŠÍ. VŠICHNI BYLI RÁDI. 
ZVÍŘÁTKA POMOHLA LIŠÁKOVI ZDENDOVI ODNÉST TELEVIZOR DO JEHO NORY, UVAŘILI SI HOR-
KÝ ŠÍPKOVÝ ČAJ A KOUKALI SE SPOLEČNĚ NA NOVOU VÁNOČNÍ POHÁDKU. 
A BYLO JIM VŠEM DOBŘE A MĚLI VESELO. 
ZAZVONIL ZVONEC A POHÁDKY O KRÁLIČSKÝCH ZVÍŘÁTKÁCH JE KONEC. 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY  ADAMOVÉ / LÁTALOVÉ 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ / LÁTALOVÉ 

Michalovi přeju, aby viděl co nejvíc 
krásných vánočních pohádek. Taky 
mu přeju, aby měl hodně dárků a hod-
nou holku, co mu dobře uvaří. 

 Kamilce hodně dárků, hodně zdravých dětí, nový auto 
Volvo XC60 nebo Forda, Audinku. Koně s kočárem, a 
aby bylo hodně sněhu a hezkého hodného manžela, aby 
nebyl Krakonoš. 

Přeji Andrejce, aby mamce po-
mohla ozdobit vánoční strome-
ček a aby se jí Vánoce líbily. 

  VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Paní učitelce Bětě přeju hezké Vánoce, hodně dár-
ků, válení šunek a koukání na pohádky. Aby dobře 
kojila, a pěkně makala a smažila řízky se salátem. 

Zdendovi přeju klidné Vánoce, aby 
se mu líbily vánoční pohádky – Tři 
bratři, S čerty nejsou žerty, Popelka, 
Čertova nevěsta, Anděl Páně,…) 

MARTIN N. PŘEJE... 

 ZDENDA B. PŘEJE... Milý Martine, přeji ti nové trenky, fixu, počítač 
a myš a pánskou noční košili s čepičkou.   

Paní učitelce přeji kalendář  a kalkulačku, 
psací pero. Hodně veselé Vánoce, hodně smí-
chu, pohody a lásky a to zdravý dítě. 

Naše přání dětem: Spoustu krásných dárečků u rozzářeného stromeč-

ku. K vánoční pohodě rozkrojte si jablíčko, přejeme vám ze srdce 

zdraví a štěstíčko  

Zdenda: Lampičku, plyšáka Sonica, bundu, svetr  

Paní učitelce Kamile přeji vánoční klid a pohodu, 
aby měli doma veselo a dobré vánoční cukroví. 

Míša: Kalhoty, mikinu, triko s dlouhým rukávem 

PANÍ UČITELKA KAMILA  a JANA PŘEJÍ... 

Martínek: Počítač, stříkání na holky (voňavku), 

trenýrky 

  MÍŠA Č. PŘEJE... 

Milý Martine a Zdendo, milá Andrejko, přeji Vám krásné Váno-
ce, hodně dárků, klid a pohodu. Hodně štěstí a zdraví do Nového 
roku 2022.   

CO SI PŘEJEME NAJÍT POD VÁNOČNÍM STROMEČKEM? 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 Já si přeji panenku baby born, celou sadu ob-
lečení, ona se dá i krmit, má tam talířek, lah-
vičku na mlíko, plínku, dudlík, nočníček … to 
se mi líbí. Ještě si přeji slizy – barevné a akti-
vátor do slizu. Taky bych si ještě přála nový 
tablet, protože ten starý mi už moc nefunguje. 

Adélka 

Já chci panenku, holčičku, aby uměla zpívat, uměla 
hrát hru, aby měla vlásky. Budu ji mít ráda. Ještě si 
přeju tablet s jablíčkem. 

Pavlínka 

Já chci tablet a iphone, taky kamion na ovládání a 
taky pistol. 

Štefánek 

Já si přeju telefon iphone a tablet, který je nerozbitný, 
když mi spadne, aby to vydržel. A taky si přeju traktor 
John Deere, baličku, kombajn a vlastně všechny stroje a 

traktory �  a k tomu taky farmu. Taky by se mi líbil sliz, 
aby se natahoval. 

Martínek K. 

Co si přeji k Vánocům? 

Chtěla bych mikinu GAP, batikové tepláky růžové, reprák na hudbu a novou 
školní tašku, nejlépe tyrkysovou, taky šálu Herry Potter, barevnou čepici a 
taky ponožky. 

Sára 

Já si přeju třeba knížku o delfínech. 
Lucka 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  

Začaly se blížit Vánoce a krtek s myškou si řekli, že už 

musí začít něco chystat. Potřebovali si sehnat strome-
ček. Sojka jim říkala, že ve středu bude pan Veverka 

rozdávat stromečky zvířátkům v lese. Tak se tam vypra-

vili. Když stromeček přinesli do krtčí hromádky, ozdo-
bili si ho šiškama, ozdobnými větvičkami, oříšky, 

mrkvičkami. Na špičku zavěsili hvězdu, kterou měl kr-

tek schovanou v krabici pod postelí. A co dárečky? 
Myška přemýšlela, co by dala krtkovi. Vymyslela, že 

mu koupí kalhotky, ale ne ty modré, ale zeleno červené, 

takové veselé. A krtek vymyslel, že dá myšce malé au-
tíčko, aby nemusela tolik běhat. A bude červené. Oba si 

dárky zabalili a dali pod stromeček. Když přišel Štědrý 

den, začali si už od rána připravovat dobrůtky. Večer si 
zapálili svíčky, snědli si všechno, co si nachystali a hurá 

na dárky. Krtek i myška měli velkou radost, co dostali. 

Pak už byli tak unavení, že rychle ulehli do svých pos-
týlek a nechali si něco zdát o nových dárcích. 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  9 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Lucince od Sáry  

POSÍLÁME SI VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA 

 Lucinko, přeji Ti hezké Vánoce, aby byl sníh, aby se Ti splnila 
všechna přání a Tvůj sen. 

 Pavlínko, přeju ti, ať jsme spolu kamarádky, ať se máme rády, ať se nám tady 
společně ve třídě, ve škole líbí. Ať máš máš hezké Vánoce a doma pod stromeč-
kem hezké dárky. 

Adélko, přeji Ti pod stromečkem panenku a oblečení pro ni, abys-
te se měli doma všichni rádi. A taky Ti přeju, abychom se měly 
my dvě spolu rády.      

Štefánku, máme Tě rádi, přejeme Ti hezkého Je-
žíška, aby si dostal to, co si přeješ (víme, že auto). 

 Sárinko, já Ti přeji k Vánocům hodně a hodně dárečků, aby se Ti splnily 
dárky, které si přeješ (šálu Harry Potter), abychom byly stále kamarádky. 

Pavlínce od Adélky 

Štefánkovi od Pavlínky, Sáry, Lucky, Adélky 

 Vaši žáci z 1., 2., 3. a 10. P ročníku 

Martínkovi od Pavlínky, Sáry, Lucky, Adélky 

Leona Šponarová 

 Sáře od Lucky 

 Žáci z 1., 2., 3. a 10. P ročníku 

  Milá paní učitelko Šponarová, přejeme Vám hezké Vánoce a šťastný nový rok, 
abyste byla šťatná a veselá a aby se Vám všechno splnilo. Máme Vás hodně rádi.  

 Adélce od Pavlínky 

Adélka, Sárinka, Pavlínka, Lucka 

Martínku, máme Tě rádi, přejeme Ti hezké Vánoce a šťastný 
nový rok, abychom byli všichni kamarádi. 

 Milí moji žáčkové 1., 2., 3. a 10. P ročníku, najednou je 
tu ten krásný čas, na který se určitě celý rok těšíte. Used-

nete s těmi nejmilejšími ke štědrovečerní večeři, rozsvítíte 
si stromeček a potom už hurá na dárečky. Užijte si svá-

teční čas a v novém roce ať se Vám daří a jste zdraví. 

 Paní asistentko Hejkrlíková, přejeme Vám také hezké 
Vánoce a šťastný nový rok, abyste byla zdravá a měla se 
hezky. Máme Vás rádi.  

Paní družinářko, jste na nás hodná ve družině. 
Přejeme Vám hezké Vánoce a šťatný nový rok.  

 Milá Adélko, Pavlínko, Lucinko, Sárinko a milý Martínku se Štefánkem, 
přeji vám krásné Vánoce a abyste pod stromečkem našli dárečky, které si 
přejete. Vám i rodičům přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce 2022. 

Iva Hejkrlíková 
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TŘÍDA PANA UČITELE BOUŠKY 

Vánoce u zvířátek 
Ráno Helix vstal z postele. Když se podíval z okna, zjistil, 
kolik napadlo sněhu. Šel koupit kapra a pozval kamaráda 

Duba. Donesli kapra domů. S Dubem si povídali, co to je za 
kapra. Helix říkal, že to je kapr, který umí splnit přání. Kaž-
dý si přál své přání a čekali, zdali se jim splní. Netrpělivě 
čekali, až bude večer a půjdou ke stromečku. Zatím přemýš-
leli, co s kaprem udělají. Ale ani jeden nechtěl kaprovi ublí-

žit. Rozhodli se, že kapra pustí do rybníka. Tak i udělali. 
Když se vrátili domů, pod stromečkem už byly dárky. Helix 
si přál auto a Duba si přál hlínu na tvoření. To se ji splnilo. 
Oba byli rádi, že kapra pustili. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

Přeji si fixy na malování, kolo, LEGO, hodně dárků. 
KAMIL 

Vánoce u Spidermana 
Spiderman se ráno probudil a byl Štědrý den. Ke sní-
dani si udělal kakao a vánočku. Rozhodl se, že si půjde 
ulovit kapra do rybníka. Hodil síť do rybníka, ale síť 
se zachytila o suchou větev a praskla. Spiderman se 
rozhodl, že si kapra zajde koupit. Když se vrátil 
z nákupu domů, kapra usmažil, ozdobil stromeček. 
Navečeřel se a čekal, až přijde Ježíšek. Z čekání usnul. 
Když se ráno vzbudil, měl pod stromečkem dárek a 
v něm byly hodinky. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

K Vánocům si přeji hodinky, oblek Spidermana, tričko 
z minecraftu. 

ADAM 

VYMÝŠLÍME VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY...  

Vánoce u zajíčka Honzy 
Zajíček Honza se jednoho dne vzbudil, nasnídal se, převlékl se. Po snídani tatínek 
zavolal děti do obýváku a dal jim dva tisíce korun, aby šli nakoupit dárky. Řekl dě-
tem, že s maminkou se vydají také pro dárky a nakoupí nové ozdoby na stromeček. 
Honza se vydal nakoupit dárky pro své rodiče i pro své sestry. Přišel domů, maminka 
byla v kuchyni a tatínek volal Santovi. Najednou maminka volala na tatínka, kde mají 
stromeček. Tatínek se podíval do obýváku, ale tam žádný strom nebyl. Tatínek poslal 
Honzu, aby stromeček našel. Honza šel za veverkou Nikolou a ptal se jí, jestli někoho 
neviděla, kdo jim ukradl stromeček. Veverka Nikola nevěděla. Honza šel tedy za 
medvědem Filipem. Ten mu řekl, že viděl lišáka Martina, jak si nese stromeček. Hon-
za utíkal za lišákem Filipem. Filip nechtěl Honzovi stromeček vrátit, ale nakonec se 
se dohodli a šťastný Honza donesl stromeček zpátky domů. Honem dal stromeček do 
obýváku, ozdobili ho a zabalili dárky. Pak usedli k večeři. Po večeři zazvonil zvone-
ček a honem všichni utíkali rozbalit dárky. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

Milý Ježíšku, já si přeji novou nabíječku na mobil, mikinu s Kakashim, py-
žamo s akacuki obrázkem, robota. Děkuji 

ANIČKA 

Vánoce v minecraftu 
Začíná nový den. Steve se probudil, umyl si obličej a šel se 
nasnídat. Najednou si uvědomí, že je dnes 24. prosince a 
jsou Vánoce. Obleče se a jde ven, aby si uříznul stromeček 
a ulovil lososa k večeři. Dojde k rybníku a začne rybařit. Po 
chvilce mu začne cukat prut. Steve vytáhne prut a vidí, že 
ulovil lososa. Je příjemně překvapený, protože doteď ulovil 
jen boty. Když přišel domů, ozdobil stromeček, nachystal 
cukroví, udělal bramborový salát, lososa dal do pece a šel si 
chvíli odpočinout. Když byl losos hotový, nachystal si ve-
čeři a povečeřel. Najednou uviděl pod stromečkem dárek od 
Santy. Rozbalil ho a měl hodně diamantů. Spokojený šel 
spát. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

K Vánocům si přeji hodně dárků 

MIREK 

Vánoce v MINECRAFT 
Majkrafťák spal v červené posteli. Probudil se a zjistil, 
že jsou Vánoce. Měl hlad, šel do ledničky, ale v ní nic 
nebylo. Rozhodnul se, že půjde ven. Najednou uviděl 
potůček a v něm byl kapr. Šel si pro ostrý klacek. Vrátil 
se k potoku a hodil po kaprovi klacek. Kapr se klacku 
uhnul a Majkrafťák byl smutný. Kapr se rozzlobil a Maj-
krafťáka pocákal. Ten se rozhodl, že si raději kapra kou-
pí. Když si kapra koupil, šel domů a připravil štědrove-
černí večeři. Nechtěl být sám, proto pozval kamarády a 
měli krásné a veselé Vánoce. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

K Vánocům si přeji telefon a bezdrátová sluchátka. 

FILIP 

  Vánoce medvěda Médi 
Méďa se ráno probudil a uvě-
domil si, že je Štědrý den. 
Rychle se vydal na nákup. 
Koupil si kapra a věci na 
bramborový salát. Koupil si i 
stromeček. Když se vrátil do-
mů, ozdobil stromeček, zavo-
lal kamarády a spolu oslavili 
Vánoce. 

CO SI PŘEJI K VÁNO-
CŮM? 

Přeji auta, motorky, formule, 
lyže, snowboard, x-box, počí-
tač. 

MARTIN S. 
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TŘÍDA PANA UČITELE BOUŠKY 

  Martine, veselé Vánoce. Nezlob a 
přeji Ti hodně štěstí a hodně dárků. 

Paní učitelko Lauro, mám Vás rád a je 
s Vámi legrace. Přeji Vám veselé Vánoce. 

 Pane učiteli, mám Vás rád a je s Vámi 
zábava. Přeji Vám hezké Vánoce. 

  PŘEJEME SI K VÁNOCŮM... 

Milá Aničko, milý Mirku, Kamile, Martine, Adame a Filipe, přeju vám krásné prožití vánoč-

ních svátků a pod stromečkem hodně dárků. K tomu také v novém roce 2022 hodně zdravíčka a štěs-
tíčka a aby se vám líbila naše školička.  To vše vám přeje váš třídní učitel Petr Bouška 

Aničko, přeji Ti hezké Vánoce. 
Mám Tě rád a je s tebou zábava. 

ADAM PŘEJE... 

 MIREK PŘEJE... 

 ANIČKA PŘEJE.. 

Pane učiteli, přeji Vám veselé Váno-
ce, hodně zdraví a hodně dárků. 

Milý Filipe, přeji Ti hodně štěstí a zdraví, 
hezké dárky, hezký strom a ať Tě nikdo 
nezlobí. Hezké Vánoce. 

Míro, až budeš jíst kapra, tak ne-
spolkni kost a venku neuklouzni na 
ledu. Přeji Ti krásné Vánoce! 

Paní učitelko, přeji Vám veselé 
Vánoce, ať najdete hodně dárků 
pod stromečkem a ať jste zdravá. 

Milá paní učitelko Šponarová, 
přeji Vám hodně štěstí, zdraví 
a hezký stromeček. 

Paní učitelko Lauro, přeji Vám 
veselé Vánoce a mám vás moc 
rád. Ještě Vám přeji, abyste byli 

všichni spolu u jednoho stolu. 

Pane učiteli, přeji Vám hezké Vánoce, ať 
jste moc spokojený a ještě Vám přeji, ať jste 
všichni spolu na Vánoce. 

FILIP PŘEJE... 

Milá paní učitelko Lauro, přeji Vám 
hodně zdraví a veselé Vánoce. 

 Do nového roku hodně pohody, žádné nehody, 
legrační příhody a místo starostí spoustu radosti! 
 
Šťastný nový rok Vám přeje Laura 

Milá paní učitelko Lauro, přeji Vám hezký stro-
mek a hezké dárky, hodně štěstí a zdraví a ať se 
Vám všechno splní. 

Pane učiteli, přeji Vám krásné 
Vánoce a hodně dárků. 

Milý pane učiteli Bouško, přeji Vám 
hodně štěstí a zdraví, ať máte hezký stro-
meček a hodně dárků. Ať se Vám všech-

no splní. 

 Adame, přeju Ti hodně veselé Vánoce, hodně 
dárků pod stromečkem a ať jste všichni šťastní. 

KAMIL PŘEJE... 

 MARTIN PŘEJE... 

 PAN UČITEL BOUŠKA PŘEJE... 

 PANÍ UČITELKA LAURA PŘEJE....  

Pane učiteli Bouško, přeji Vám pěkné Vánoce a hodně dárků pod 
stromečkem. 

 Kamile, přeju Ti pěkné Vánoce, ať máš hodně 
dárků a ať se Ti splní všechna přání. 

 Paní učitelko Lauro, přeji Vám pěkné Vánoce, ať máte hodně dár-
ků, ať se Vám splní všechna přání a ať máte bohatého Ježíška. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Vánoční příběh o pejskovi 
 
Jednoho dne jsem se vzbudil a byl Štědrý den.  Bylo krásné 
počasí. Moje psí rodina chystala vše potřebné na Vánoce. Šel 
jsem se proběhnout ven. Anka chystala štědrovečerní večeři a 
cukroví. Honza zdobil stromeček. Když měli vše nachystané, 
pozvali hosty na návštěvu. Když hosté přišli, chvíli jsme kou-

kali na telku a povídali si. Protože bylo venku hezké počasí a 
měli jsme čas, šli jsme na procházku k lesu. Když jsme se vráti-
li, uvařili jsme si čaj a koukali na televizi. Najednou byl večer. 
Dali jsme si večeři. Než jsme dovečeřeli, Santa nám dal pod 

stromeček dárky. Všichni jsme šli ke stromečku. Honzík 
s Aničkou nám začali rozdávat dárky. Všechny jsme si je roz-
balili. Pustili jsme si písničky a slavili. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

Přeji si skvělou rodinu, věci, boty 

MIRKA 

Vánoce u pejska Rikyho 
 
Jednoho dne se pejsek Riky probudil a byl Štědrý den. Vy-
čistil si zuby a nasnídal se. Nachystal si ozdoby, světýlka, 

barevné kuličky, baňky, řetězy z papíru, aby mohl ozdobit 
vánoční stromeček. Potom šel připravit stůl na štědrovečerní 
hostinu. Když měl vše nachystané, šel se dívat na televizi a 
čekal, až přijdou příbuzní. Za chvíli zazvonil u dveří zvo-

nek. Když Riky otevřel, měl velikou radost. Všichni pozva-
ní příbuzní přišli. Usedli ke stolu a začali večeřet. K večeři 
měli samé psí jídlo. Psí polévku, psí řízek, psí salát. I kapr 
byl psí. Navečeřeli se a zazpívali si koledy. Potom si rozba-
lili dárky. Z dárků měli všichni velikou radost. Podívali se 

na pohádku a šli spát. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

K Vánocům si přeji vánoční osvětlení, bundu decoled, batoh 
s logem JOHN DEER, model traktoru John Deere 8rx410 

 

PETR K.  

Vánoce u Pata a Mata 
 

Jedno odpoledne před Štědrým dnem se Pat a Mat rozhodli, 

že si rozdělí přípravy.  Mat bude chystat cukroví, perníčky a 
vařit vánoční večeři a Pat půjde koupit stromeček, ozdoby na 
stromeček a na výzdobu kolem domu. Jak se dohodli, tak 
udělali. Pat nastartoval auto a jel koupit stromeček a ozdoby 
a Mat mezitím chystal cukroví. Potom se pustil do přípravy 

večeře. Rozhodl se udělat kapra a bramborový salát a jako 
zákusek puding. Nejdříve nachystal vánoční stůl a doprostřed 
stolu dal svíčku. Pat se vrátil se stromečkem, který šli spolu 
s Matem nazdobit. Hned potom se pustili do přípravy štědro-
večerní večeře. Uvařili, uklidili, zabalili dárky a sedli si 

k vánočnímu stolu. Po večeři šli ke stromečku rozbalit si 
dárky. Vzájemně si dali novou čepici. Oba měli velikou ra-
dost. Připili si skleničkou vína, sedli na gauč a dívali se na 
pohádky. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

Přítelkyni, nový ovladač na PS4, nabíječku, kufřík Poker. 

JÁRA Vánoce u Myšky Hryzalky 
 
Dneska je Štědrý den. Myška se probudila do krásného rána a 
hned běžela za maminkou do kuchyně a volala na maminku, že 

musí běžet koupit stromeček a kapra. Oblékly se a šly do měs-
ta. Na rohu u kašny pan Zajíc prodával kapry. Když dorazily 
Myška s maminkou, pan Zajíc už bohužel žádného kapra ne-
měl. Myška byla smutná. Kousek dál prodával pan Jezevec 

stromečky, bohužel už ani stromeček nebyl. Myška začala 
plakat. Maminka začala Myšku utěšovat, ať nebrečí, že je dnes 
Štědrý den a dějí se zázraky. Když přišly domů, Myška už od 
dveří viděla, že v obýváku svítí stromeček, který nazdobil tatí-
nek Myšák. Honem utíkala za maminkou jí říct, že v obýváku 

svítí stromeček a pod ním leží dárečky. Sotva doběhla do ku-
chyně, nestačila se divit. V kuchyni byl krásně prostřený stůl 
s večeří. K večeři měli kapra a bramborový salát. Po večeři šli 
společně ke stromečku. Maminka s tatínkem byli moc šťastní, 

když viděli, jak Myšce září radostí očička při rozbalování dár-
ků. To byly Vánoce u Myšky Hryzalky 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

Přeji si, aby byla moje rodina šťastná a ne smutná, aby se nehá-
dala. Dál si přeji sluchátka, trička, malování, krásné tepláky 

NIKA 
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         Vánoční příběh 

Zbývaly jen tři dny do Vánoc a Santovi se rozbily sáně. Aby 
mohl sáně opravit, musí najít speciální strom. Santa se vydal na 
cestu.  Procestoval skoro celý svět, ale stále nemohl tento strom 
najít. Poslední den se Santa ztratil. Když zjišťoval polohu, kde 

se nachází, zjistil, že je na nějakém ostrově a už mu nezbývá 
moc času. Santa na ostrově našel kouzelný strom, který potřebo-
val k opravě saní. Bohužel se neměl jak dostat domů na Severní 
pól. Vyrobil si člun ze dřeva z kouzelného stromu. Musel se 
dostat na místo, kam pro něj mohli přiletět sobi. Plavil se až do 

Evropy. Tam pro něj přiletěli sobi. Už bylo 24. prosince ráno. 
Rychle se vrátili na Severní pól. S elfy společně spravili sáně. 
Potom se Santa vydal rozdávat dárky. A tak Santa společně 
s elfy zachránili Vánoce.   

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 
K Vánocům si přeji kytaru yamahu. 

ŠIMON 

 Vánoční příběh 
 

Jmenuji se kočička Ema. Dnes jsou Vánoce. Můj dnešní 
den začal tím, že jsem se probudila a vylezla z pelíšku. 

Moje panička Eliška mě pustila na zahradu, kde jsem se 
pořádně proběhla. Když už mi byla zima, Eliška mě pusti-
la dovnitř a nalila mi do mističky mlíčko, to já mám moc 
ráda. Pak jsem zase unavená usnula. Když jsem se probu-
dila, šly jsme s Eliškou ke stromečku. Lehla jsem si do 

křesla a dívala se, jak Eliška rozbaluje dárky. Byla moc 
šťastná a já s ní. Potom přišli hosté. Sedli jsme si všichni 
do obývacího pokoje, povídali si a koukali na pohádky. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM?  

Nové věci, šampóny, malování, nové masky na obličej 

SÁBA 

Vánoční příběh 
Byl Štědrý den. Petr pomáhal tatínkovi s nachystáním Vánoc. Poslouchali spolu koledy.  Petr vysával, udělal pořádek, na-
chystal vánoční tabuli a všemu šéfoval. S tatínkem čekali netrpělivě hosta. Konečně zazvonil zvonek a host dorazil. Všichni 

se šli navečeřet a honem rozbalit dárky. Potom si všichni spolu sedli a poslouchali pohádky. 

CO SI PŘEJI K VÁNOCŮM? 

Přeji si bezdrátová sluchátka, youtuberská sluchátka, youtuberskou židli, reprák v černé barvě. 

PIERRE 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 Milá Mirko, Přeji Ti veselé Váno-
ce, hodně dárků pod stromeček, 
šťastný nový rok 2022, hodně zdra-
ví a štěstí.  

Milá Sabinko, přeji ti 
šťastné a veselé Váno-
ce. Mám Tě moc ráda.  

Jaroušku, přeji Ti šťastné Vánoce, hodně 
dárečků, hlavně hodně zdraví do nového 
roku 2022. Mám Tě ráda. Děkuji, že mi 

pomáháš, když potřebuji.  

Paní učitelko Lenko, přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, 
hodně dárečků, šťastný nový rok 2022. Mám Vás ráda, 
jsem ráda, že mi pomáháte, budete mi chybět.  

  PŘEJEME SI K VÁNOCŮM... 

Milá paní učitelko Nesvadbová, jsem ráda, že nás 
učíte od sedmé třídy. A i když Vás někdy rozčiluju, 
chci Vám popřát šťastné a veselé Vánoce a hodně 

radosti. Máme Vás moc rádi. Budete nám chybět.  

Nikolko, k Vánocům Ti chci popřát hodně dárků 
a hlavně klid. Mám Tě ráda, známe se už 9 let. 

 MIRKA PŘEJE... 

 JÁRA PŘEJE... 

 NIKA PŘEJE... 

Milá paní Lenko, přeji Vám veselé Vánoce a 
šťastný nový rok 2022. Hodně štěstí, zdraví, 
lásky, ať se Vám splní všechna přání.  

Paní učitelko Nesvadbová, přeji Vám krás-
né Vánoce, ať máte hodně dárečků. Krásný 
nový rok 2022. Mám Vás moc ráda.  

Milá Nikolko, srdíčko moje, chci Ti popřát krásné prožití Vánoc, bohatého Ježíška, 
hodně zdravíčka a štěstíčka do nového roku 2022. Mám Tě moc ráda.  

Paní učitelko Nesvadbová, přeji Vám 
veselé Vánoce a šťastný nový rok. 
Jste velmi srandovní a dobrá.  

Paní učitelko Grežová, přeji Vám krásné 
Vánoce, ať máte hodně dárečků. Šťastný 
nový rok 2022. Děkuji, že mi pomáháte, 

jste můj anděl.  

Paní učitelko Lenko, přeji Vám hezké 
prožití Vánoc a šťastný nový rok 2022.  

Mirečko, moje zlatíčko. Já Ti přeji k Vánocům štěstíč-
ko, ať Ti Ježíšek přinese všechno, co si přeješ kočko 
moje. Mám Tě ráda.  

 Milá paní Ivo, přeji Vám veselé 
Vánoce a šťastný nový rok 2022. 
Bohatého Ježíška, hodně štěstí, zdra-

ví, lásky, ať se Vám splní všechna 
přání.  

 Paní učitelko Lenko, já Vám k Vánocům přeji bohaté-
ho Ježíška, hodně štěstí a lásky. Mám Vás moc ráda.  

Šimone, přeji ti veselé Vánoce, hodně 
dárků a hlavně pěkný nový rok 2022.  

Milá Sabino, přeji Ti veselé Váno-
ce a šťastný nový rok. Mám Tě 
moc rád jako kámošku.  

 Péťo, přeji Ti krásné prožití 
Vánoc, hodně dárečků, v novém 
roce hodně štěstí a zdraví.  

Vánoce k nám přicházejí každý rok a jsou to nejkrásnější svátky 
roku. Paní učitelko Nesvadbová, chci Vám popřát krásné Váno-
ce, bohatého Ježíška, hodně zdravíčka. Mám Vás ráda.  

SÁBA PŘEJE....  

PETR K. PŘEJE... 

Paní učitelko Nesvadbová, přeji Vám 
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022.  

PIERRE PŘEJE....  

Paní učitelko Grežová, Přeji Vám 
veselé Vánoce a šťastný nový rok. 
Jste zábavná.  

Milá Mirko, Přeji Ti veselé Vánoce a 
šťastný nový rok. Jsi moc hezká a 
mám Tě rád.  

ŠIMON PŘEJE....  

Milý Pierre, přeji ti hezké Vánoce, ať dostaneš 
hodně dárků. Do nového roku Ti přeji hodně 
štěstí.  

Milá paní učitelko Nesvadbová, přeji Vám hezké Vá-
noce, ať dostanete vše, co si přejete. A hodně štěstí a 
zdraví do nového roku.  

Milá paní učitelko Lenko, přeji Vám veselé Vánoce, ať 
se Vám splní všechna Vaše přání. Do nového roku hod-
ně štěstí a zdraví.  
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 Járo, přeji ti krásné Vánoce, ať pod stromečkem na-
lezneš vše, co si přeješ. Do nového roku hodně moc 
zdraví, štěstí, ať se ti daří.  

Nikčo, přeji Ti kouzelné Vánoce, spoustu radosti z dárků i z 
malého synovce, ať Ti nový rok přinese samé dobré zprávy, 
ať jsi spokojená a šťastná. 

Járo, přeji Ti, abys pod vánočním stromečkem našel vše, co 
si přeješ, ať jsi spokojený a šťastný, v novém roce pevné 
zdraví, silné nohy, spoustu vítězství v počítačových hrách. 

Sábo, přeji Ti, aby Vánoce vyšly dle Tvých představ a přá-
ní, ať jsi s těmi, které máš ráda. Nový rok ať je pro Tebe 
úspěšným, ať docílíš všeho, co si umaneš. 

  PŘEJEME SI K VÁNOCŮM... 

Milý Pierre, přeji Ti, abys pod vánočním stromečkem našel 
hodně dárků, aby se Ti splnila všechna přání. V novém roce 
pevné zdraví, hodně radosti a srandy s Karlíkem, ať máš kaž-

dý den důvod se smát, ať nadále rozdáváš smích mezi nás. 

Šimone, přeji Ti báječné Vánoce plné splněných přání, v 
novém roce pevné zdraví, radost v srdci, veselou mysl, opti-
mismus a sílu k překonávání překážek. 

 IVA NESVADBOVÁ PŘEJE... 

 LENKA GREŽOVÁ PŘEJE... 

Milý Pierre, přeji Ti moc krásné Vánoce, ať pod stromečkem 
najdeš vše, co si přeješ. V novém roce štěstí, zdraví, splnění 
všech tvých přání a spoustu vtipných zážitků s Karlíčkem.  

Mirko, přeji Ti, aby se Ti o Vánocích splnila všechna přání, 
v novém roce pevné zdraví, spoustu dobrých přátel a ať se 
Ti na nové škole líbí.  

Petře, krásné a pohodové vánoční svátky, pod stromeč-
kem všechny dárky, co si přeješ. V novém roce ti přeji 
hodně moc štěstí, zdraví, ať se Ti daří.  

Mirko, přeji ti ze srdce, hezké šťastné Vánoce. Ať Ježí-
šek Ti připraví jen to nejlepší a každý dáreček Ti udělá 
radost největší. V novém roce hodně štěstí, zdraví.  

 Milá Niko, ze srdce Ti přeji pod stromečkem dárky, co srdce 
pohladí, rodinu, přátele, co nikdy nezradí. V novém roce hod-
ně štěstí, zdraví, ať si šťastná a jen se Ti daří.  

Milá Sabino, ať je hodně dárečků i u Tvého stromečku. 
V každém ať je zabalen jeden šťastný všední den. V novém 
roce hodně štěstí, zdraví a splnění všech přání.  

Petře, přeji Ti Vánoce plné světýlek na stromečku, na domečku i v Tvém 
srdíčku, ať jsi spokojený a šťastný. V novém roce pevnou vůli při plnění 
svých předsevzetí, hodně síly a píle, abys dosáhl všeho, co si přeješ, abys 

Milý Šimone, přeji ti krásné a kouzelné Vánoce, boha-
tého Ježíška. V novém roce splnění všech Tvých přání a 
snů, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.  

PŘI PRACOVNÍM VYUČOVÁNÍ VAŘÍME A 
PEČEME. JEDNOU JSME MĚLI DÝŇOVÉ HO-
DY Z DÝNÍ, KTERÉ JSME SI VYPĚSTOVALI 
NA ŠKOLNÍM POZEMKU. UVAŘILI JSME SI 
DÝŇOVOU POLÉVKU, GRATINOVANOU 
DÝNI S BRAMBORY, MASEM Á LA ČÍNA A 
DÝŇOVÝ KOLÁČ. NA PŘÁNÍ ŽÁČKŮ ZVE-
ŘEJŇUJI RECEPT NA DÝŇOVÝ KOLÁČ... 

PIŠKOT: 
6 vajec 
1 hrnek krupicového cukru 
lžíci vanilkového cukru 
½ hrnku teplé vody 
½ hrnku oleje 
250 g dýňového pyré 
1 sáček kypřícího prášku 
200 g hladké mouky 
 
KRÉM: 
400 g zkaramelizovaného kondenzovaného mléka  
1 vanilkový nebo karamelový pudink 
300 ml mléka 
500 g mascarpone 
250 g dýňového pyré 

POSTUP 
PIŠKOT: 
Do pěny vyšleháme vajíčka s cukrem. Pak zašleháme 
olej, pak vlažnou vodu, přidáme dýňové pyré a mouku. 
Nakonec vmícháme prášek do pečiva. Pečeme asi 30 
minut na 1800C na vymaštěném plechu. 
 
DÝŇOVÉ PYRÉ: 
Dýni hokaido uvaříme ve vodě do změknutí. Scedíme 
vodu a rozmixujeme na hladké pyré. 
 
KRÉM: 
Uvaříme si hustý pudink ve 300 ml mléka. Necháme 
vychladit. Ušleháme pudink s karamelem, přidáme dý-
ňové pyré a nakonec mascarpone. Namažeme na vy-
chladlý piškot. 
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TRADICE VÁNOČNÍHO STROMU 

Tradici vánočních stromů na náměstích předcházela záchrana malého děvčátka. V bílovickém lese ji 
v roce 1919 dva dny před Štědrým dnem našli novinář Rudolf Těsnohlídek, student AVU František 
Koudelka a soudní úředník Josef Tesař. Sedmnáctiměsíční Liduška, jak ji nálezci pojmenovali, měla 
štěstí, jelikož se dostala do rodiny, ve které se o ni vzorně postarali, a dožila se 79 let. 

Citlivého Rudolfa Těsnohlídka její příběh velmi zasáhl a přemýšlel, jak pomoci opuštěným dětem. Inspi-
roval se při své návštěvě Kodaně, kde ho zaujalo, že tam pod ozdobeným stromem pořádají sbírku na 
chudé děti. Rozhodl se tento skandinávský zvyk přenést do Československa. První Strom republiky, jak 
jej tenkrát nazval, byl pokácen 6. prosince 1924 v bílovickém lese a týden nato, 13. prosince 1924, 
slavnostně rozsvícen na brněnském náměstí Svobody. Díky sbírce, která pod stromem proběhla, byl 
v následujících letech podle návrhu Bohuslava Fuchse v Brně postaven dětský domov. Otevřen byl 
v roce 1929 a dostal jméno podle dánské královny Dagmar, jež proslula péčí o chudé. Těsnohlídek 
se jeho otevření bohužel nedožil, zemřel vlastní rukou 12. ledna 1928. 

V roce 1926 se k tradici vánočních stromů na náměstích přidala Plzeň, poté i Praha. Úplně první veřej-
ný vánoční strom byl rozsvícen v roce 1912 v New Yorku, prvním evropským byl v roce 1914 právě ten 
v Kodani a první u nás, pravděpodobně i ve střední Evropě, bylo již zmíněné Brno v roce 1924. 

Štědrý den patří k několika málo dnům v roce, kdy lze nahlédnout do budoucnosti. Různými způsoby se předpovídalo 
počasí, osud rodiny i úspěch v hospodaření. Nejdéle přežily mezi dívkami předpovědi týkající se budoucího partnera či termí-
nu svatby. 

 V rozkrojeném jablku se hledá znamení života. Objeví-li se hvězdička, znamená to štěstí, kříž značí smrt nebo vážné 
onemocnění. 

 Střevíc hozený za hlavu ukáže, zda dívka odejde z domu. Svobodné a nezadané dívky se postaví zády ke dveřím a 
pravou rukou hodí střevíc za sebe. Pokud bota míří špičkou ke dveřím, dívka může očekávat svatbu a odchod z domu. 

 Při házení jablečných slupek za hlavu se podle polohy odhaduje tvar písmene, které napovídá jméno ženicha. 

 Skrze třešňový věnec se dívá hospodář na své sousedy, nejsou-li ve spárech zlé moci. 

 Zaklepáním střevícem na kurník se zjistí budoucnost mladé dívky (když se ozve slepičí zakdákání, dívka zůstane svo-
bodná, zakokrhá-li kohout, dívka může očekávat vdavky). 

 V roztaveném kousku olova lze také vidět budoucnost. Rovný kousek znamená poklidný život, zvlněný neklid a zmat-
ky. Půlkruh skrývá zradu a rozchod, neuzavřený kruh značí problémy, zato dva uzavřené kroužky předurčují svatbu. 

Štědrovečerní večeře 

 Zlaté prasátko uvidí každý, kdo se postí celý Štědrý den. Večeřet se začíná v okamžiku, kdy na obloze vyjde první 
hvězda. Počet stolovníků nesmí být lichý, proto hospodyně mohou pozvat neznámého hosta nebo nechat jednu židli 
připravenou pro někoho, kdo by mohl přijít. Stůl má být vždy slavnostně upraven. 

 Pod talíře se dávají mince nebo rybí šupiny pro štěstí. 

 Někde se na stůl pokládá ošatka s plodinami, které dalo hospodářství. 

 Přidává se také sklenice s medem. 

 Poblíž stolu si hospodyně připraví podnos s jídlem, aby neporušila pověru, že během večeře se nevstává, jinak by rodi-
na napřesrok nezůstala pospolu. 

 Omotají se nohy stolu řetězem, jenž se uzamkne, aby se rodina nerozpadla. 

STAROBYLÉ VÁNOČNÍ ZVYKY, OBYČEJE 

Pamatujme na mrtvé duše s večeří 
Řada zvyků a pověr byla spojena s kultem mrtvých, jež vycházely z víry, že duše mrtvých přebývají o svatých no-
cích mezi živými. To platí i o Štědrém večeru. 

 Dříve se štědrovečerní stůl po večeři nikdy neuklízel, zbytky se někdy nechávaly až do svatého Štěpána. 

 Jídlo, většinou polévka, se dává na místo, kde mrtvý sedával. 

 Nezametá se, aby se mrtvým neublížilo. 

 Platil zákaz mlácení či mletí obilí, vylévání vody na dvůr, vynášení popela či rychlé vstávání od stolu. To vše 
by také mohlo ublížit duším. 

 Je zakázáno cokoli kupovat, prodávat či půjčovat z domu, aby se nepřivolalo neštěstí. 
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VÁNOČNÍ ZVYKY VE SVĚTĚ 

ŠPANĚLSKO    
Víte, kdo nosí dárky ve španělském Katalánsku? Dřevěné poleno s namalovaným obličejem na-
zvané Caga tió. Zdá se vám to podivné? A to ještě nevíte, že „Caga tió“ v překladu znamená 
„kakající poleno“. Caga tió nominujeme na tu vůbec nejpodivnější vánoční tradici. 
Katalánské děti věří, že poleno pro ně dárky doslova „vykaká“. Proto mu od 8. prosince nosí jídlo 
a starají se o něj, aby bylo dobře živené, rostlo a na Vánoce jim nadělilo co nejvíc dárků. Mezitím 
rodiče vymění poleno za větší. Na Štědrý den se u Caga tiá sejde celá rodina, zpívá mu koledy a 
ťuká do něj holí, aby mu pomohla s „vyměšováním“ dárků.  

 JIŽNÍ AFRIKA 
 Ryba s bramborovým salátem nebo vánoční krocan. O těchto vánočních jídlech se u nás i ve světě mluví 
asi nejvíc. Slyšeli jste ale o vánoční housence? Smažená housenka je oblíbenou jihoafrickou sváteční po-
choutkou, která tomu, kdo ji o Vánocích sní, má přinést štěstí.  

  ITÁLIE 
Zapomeňte na Ježíška a Štědrý den. V Itálii nosí dětem dárky 6. ledna stařena jménem Befana. Pokud 
byly děti hodné, přiletí k nim na koštěti komínem a nadělí jim do punčochy sladkosti a další dárečky. 
Děti jí za to nechávají něco dobrého na cestu, třeba víno nebo vánoční dobrůtky.  

ŘECKO   
Jste otužilí? Tak to se vám bude na Vánoce líbit v Řecku. Místo Tří králů se tu 6. ledna na památku 
Kristova křtu slaví svátek zvaný „Epiphany“. Kněží hodí do moře kříž, čemuž přihlížejí mladí muži a 
chlapci. Jakmile kříž zmizí pod hladinou, odvážlivci se za ním vrhnou do ledového moře. Ten, kdo ho 
uloví, má mít v příštím roce štěstí.  

  NORSKO 
Pokud doháníte vánoční úklid až na Štědrý den, v Norsku byste nepochodili. Na Vánoce se tu totiž pečlivě schovávají 
všechna košťata a smetáky. Důvod je jednoduchý, kdyby je našla nějaká čarodějnice, mohla by na nich létat a podle pověry 
škodit lidem.  

VENEZUELA   
Venezuela je převážně křesťanská země, takže vás asi nepřekvapí, že Venezuelané jsou o Vánocích zvyklí navštěvovat kos-
tel. Co vás ale překvapí určitě, je způsob, jak se tam dopravují. Na bruslích! V metropoli Caracas každý rok vyjíždějí na mši 
zástupy lidí na kolečkových bruslích, kvůli čemuž jsou dokonce uzavřeny některé cesty pro normální dopravu.  

  ISLAND 
Slyšeli jste někdy o „Yule Cat“? Islandská Yule Cat je obrovská lidožravá kočka, která o Váno-
cích číhá venku ve sněhu a podle pověry sní každého, kdo na sobě nemá nové oblečení. 
 
Jak může vzniknout tak podivná vánoční pověra? Jednoduše, vánoční kočku si v minulosti vy-
mysleli zaměstnavatelé, kteří chtěli motivovat svoje pracovníky k rychlému dokončení práce 
ještě před Vánoci. Ten, kdo pracoval dobře, dostal nové oblečení a ten, kdo ne, nedostal nic a 
měl být za trest doslova „sežrán“ děsivou kočkou.  

  JAPONSKO 
 Dokážete si představit štědrovečerní večeři v KFC? Ne? V Japonsku na ni lidé stojí fronty dlouhé hodiny! Může za to mar-
ketingová kampaň rychlého občerstvení Kentucky Fried Chicken z roku 1974 s veleúspěšným sloganem „Kurisumasu ni 
wa kentakkii!“ (Kentucky na Vánoce!). Přestože Vánoce ani nejsou v Japonsku státním svátkem, snad všichni Japonci od 
roku 1974 vyráží na speciální štědrovečerní večeři právě do KFC.  

  BULHARSKO 
 Vánoce jsou svátky, během nichž se stoly přímo prohýbají pod tíhou různých lahůdek kdekoliv na světě. V Bulharsku však 
hodování nabírá úplně jiný rozměr. Stoly jsou plné nejenom při štědrovečerní večeři, ale i po celou noc. To aby si mohli 
pochutnat i duchové, kteří dostávají hlad právě za svitu měsíce.  

https://www.fischer.cz/spanelsko
https://www.fischer.cz/jihoafricka-republika
https://www.fischer.cz/italie
https://www.fischer.cz/recko
https://www.fischer.cz/norsko/oslo-a-okoli
https://www.fischer.cz/island/island
https://www.fischer.cz/japonsko/japonsko
https://www.fischer.cz/bulharsko
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NAJDI  NA OBRÁZKU ROZDÍLY, VYBARVI  
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VÁNOČNÍ ČTENÍ VÁNOČNÍ ZVYKY 
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NĚCO PRO POBAVENÍ 

Co si myslí pes, když vidí vánoční stro-
mek? „Konečně rozsvítili na záchodě!“ 

Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem 
Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný. Umřel 
smíchy. 

Jeden kapr se zamyšleně zeptá druhého: 
„Ty, věříš v život po Vánocích?“ 

Jak se správně říká starému sněhulá-
kovi? Louže. 

Co padá, ale nikdy se nezraní? 
Sníh. 

„Představte si, poprvé se u nás sešel na štěd-
rovečerní večeři sudý počet lidí!” 
„Jak to, vždyť jste byli tři!” 
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct hasičů!” 

Hádanka: Jak hubne sněhu-
lák? 
Odpověď: Počká na teplejší 
počasí.  

Setkají se dvě blondýnky a 
jedna říká: „Letos jsou Váno-
ce v pátek!“ Druhá odpoví: 
„Doufám, že ne 13!“  

„Co si letos přeješ k Vánocům?“ „Nevím.“ „No, tak ti dám ještě 
rok na rozmyšlenou.“  


