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Vánoce, Vánoce přicházejí……………… 

 
 
Na obloze vyšla první hvězda. Advent končí, začínají Vánoce. 

Utichá ruch příprav, tempo se zklidňuje a mnozí z nás se těší 

na oslavu jednoho z nejkrásnějších dnů v roce. Zapálíme 

svíčky, usedneme kolem prostřeného stolu ke štědrovečerní 

večeři, slavnostně si připijeme a popřejeme si krásné Vánoce. 

Vůně koření a tóny koled potvrzují výjimečnost chvíle, na kterou 

se všichni těšíme. Slovem nebo mlčky přejeme sobě i druhým: 

„Pokoj lidem dobré vůle.“ Je Štědrý večer a začínáme slavit 

svátky pokoje, míru, lásky a štědrosti. 



RECEPT NA VOSÍ 
HNÍZDA                                                                      
Málokdo ví, že pečení vánočního cukroví na rozdíl od slavení Vánoc, je 

zvyk poměrně mladý. Vánoční cukroví se začalo péci až koncem 19. 

století.  

              

 Piškoty rozemeleme, přidáme máslo a cukr. Uděláme si 

uprostřed důlek a nalijeme do něj mléko a rum, přidáme 

kakao. Vypracujeme těsto.

 Náplň: Suroviny utřeme v misce a dochutíme rumem. Poté 

si nachystáme formičky a před každým plněním formičky 

vysypeme cukrem a plníme je těstem.  Až budou úlky 

hotové, naplníme je náplní a zespodu přitiskneme piškot.

 Dobrou chuť!!!!!  Ani Láďa Hruška by to nesvedl lépe!!!!!



Vyber správné dokončení věty 

1. Tradiční štědrovečerní večeří v Čechách je 

a) ryba   

b) švestkové knedlíky 

c) pizza 

2. Ryba je atributem řeckého boha 

a) Dia 

b) Helia 

c) Poseidona 

3. Do křesťanství se ryba dostala výkladem slova ICHTHYS, které 

pochází z 

a) řečtiny 

b) latiny 

c) češtiny 

4. Rybářství  v dřívějších dobách patřilo k 

a) základním koníčkům 

b) základní obživě 

c) základnímu umění  

5. U nás se začaly zakládat rybníky  

a) v 16.-17. století 

b) v 10.-11. století 

c) ve 13. století 

6. V Čechách se jí při štědrovečerní večeři nejčastěji 

a) losos 

b) kapr 

c) sumec 

                             

                      Správné odpovědi : 1A, 2C, 3A, 4B, 5C, 6B 

 



Zazpívejte si s námi: 
 

Štědrej večer nastal 

 
Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,  
koledy přichystal, koledy přichystal.  
 
Panímámo vstaňte, panímámo vstaňte,  
koledu nám dejte, koledu nám dejte.  
 
Panímáma vstala, panímáma vstala,  
koledu nám dala, koledu nám dala. 

 

Veselé vánoční hody 

 
Veselé vánoční hody,  
zpívejte dítky koledy,  
o tom co se vskutku stalo,  
že se lidem narodilo děťátko  
o tom co se vskutku stalo,  
že se lidem narodilo děťátko.  
 
Potmě leží, nemá svíčičky,  
na nebi mu svítí hvězdičky.  
Ty, jenž všechen oděv dáváš,  
samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.  
 
Ty, jenž všechen oděv dáváš,  
samo’s nahé a nic nemáš,děťátko.  
 
Přišli chudí pastouškové,  
zpívali jsou chvály nové,  
vítej nám, králi andělský králi,  
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.  
 
vítej nám, králi andělský králi,  
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.  
 
My s nimi také zpíváme,  
k betlémské chýši spěcháme,  
vítej milý pacholíčku,  
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.  
Vítej milý pacholíčku,  
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko 



Jak všichni víme, Štědrý den je 24. prosince. A my se v tomto článku zaměříme na vánoční zvyky. 

Mezi zvyky patří: krájení jablka 

                                lití olova 

                                pouštění lodiček  

                             půst 

                             házení střevícem   

 

Ale  jsou i netradiční zvyky např. : ( najdete je na internetu) 

                                                            třesení stromkem 

                                                           klepání na kurník  

Nad plamenem se v kovové nádobce rozžhaví kousek olova až k bodu tání. Připravte si další nádobu 

s vodou a tekuté olovo do ní opatrně ale naráz vlijte. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. 

Pak se snažte rozpoznat, čemu nebo komu je odlitek podobný. Podle tvaru můžete usoudit, co koho 

čeká. Olovo má nízký bod tání a jde to snadno. Koupit ho můžete třeba v rybářských potřebách; 

rybářům slouží jako těžítko na vlasec. Pokud nemáte olovo, nevadí, vhodný je i běžný vosk. 

Po Štědrovečerní večeři si můžete nožem přepůlit jablko. Říká se, že kdo má na řezu čistou hvězdu, 

bude mít v životě štěstí bez mráčku. 

 

Na Štědrý den se drží až do večera půst, kdo vydrží nejíst, uvidí zlaté prasátko. 

Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Pokud se ozve kohout, dívka se brzy vdá. Pokud se ozve 

slepice,  dívka  zůstane svobodná. 

 



Rozhovory se žáky: 

Dobrý den. Jak se těšíte na Vánoce? Na co se těšíte nejvíce? 

- Na dárky. 

- Na kapříka. 

- Na jídlo (hlavně řízky, salát……….) 

- Na vánoční pohodu. 

- Na stolní tenis.  

- Na lego. 

- Na počítačové hry. 

- Na vánoční pohodu a dárky. 

- Nejvíce se těším na vánoční tradice, pečení cukroví, dárky a na smažený 

řízek s bramborovým salátem. 

- Na cukroví, dárky, stromeček a na pohádky. 

- Těším se na večeři, na dárky a na svoji rodinu. 
- Nejvíc se těším, až celá rodina bude spolu, budeme rozbalovat dárky……… 

Odpovídaly děti ze 4. D a děti z redakce časopisu Sovík. 

Děkujeme za odpovědi. 

Slyšíte? Už jsou za dveřmi! Co je za dveřmi? Přece Vánoce!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Ve vločce sněhu posílám přání, 
krásné Vánoce chci vám přát, 

ať se vám splní vše, po čem toužíte, 
a každý vás má ze srdce rád. 

 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 

 
 za redakční radu Sovíka  přeje Ondra Fejtek 

 
                             (a nejvíce se těším na řízky a dárky)hu posílám přání, 

Krásné Vánoce  
                         
 

Krásné Vánoce přeje redakce časopisu Sovík: 
 

Dana Ševčíková, Markéta Sámelová, Vlastimil Náhoda,  
Pavel Veber, Ondřej Fejtek, Matěj Kunst a Kryštof Kalina 

 

 


