
  
  

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 

Vánoční kvíz  správné odpovědi Žákovský časopis 

Správná odpověď na první otázku je b). Opravdu si více než 

před sto lety obyvatelé Německa vyráběli vánoční stromečky z husího peří. 

Řetězem obepnutý štědrovečerní stůl měl zajišťovat soudržnost 

a pospolitost rodiny v příštím roce. Správně je tedy znovu odpověď b). 

Pokud si členové rodiny při štědrovečerní večeři lehce šlápli 

na sekeru položenou pod stolem, věřili, že je v následujícím roce nebudou 

bolet nohy. Správně je odpověď a). 

Vánoční omalov 

Naše česká nej  vánoční kolekce 

Nikdo z nás si neumí představit Vánoce bez čokoládových 

bonbónů na krásně ozdobeném stromečku. Málokdo však ví, že ony 

čokoládové figurky jsou ryze českou specialitou. 

První čokoládové bonbóny a duté figurky zabalené do speciálního 

obalu s tématikou Vánoc vyrobil roku 1892 pan Adolf Glaser, majitel 

továrny na čokoládu ve Velimi. 

Za první republiky se těmto bonbónům říkalo „závěsky 

na stromek“ a byly vyráběny ve stříbrné barvě. Olomoucká čokoládovna 

Zora se ve 30. letech minulého století pustila do výroby v barvě zlaté 

a růžové. Nejčastěji se české sladké ozdoby vyvážely do Francie a USA. 

Dnes najdeme na trhu různě barevné 

kolekce, s náplněmi i bez, s různými tvary 

bonbónů. Každý si vybere podle své chuti, podle 

oblíbenosti  zkrátka tak, aby byly jeho Vánoce ty 

nejkouzelnější. 

Vybarvi vánoční obrázky  použij k tomu pouze tři typické barvy 

symbolizující Vánoce – viz článek Vánoční zajímavosti. 

Zuzka 8. A 
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Módní trendy pro letošní Vánoce Pečeme  vosí hnízda Ředitelský sloupek 

V průběhu roku sledujeme, jak se 

mění módní trendy v oblékání a již 

tradičně se v prosinci zajímáme o to, 

do jakých barev se oblečou právě 

přicházející Vánoce. 

Mezi nejoblíbenější vánoční dobroty patří bezesporu vosí hnízda, 

která někteří z nás znají pod pojmenováním vosáky neboli úly. 

Přinášíme vám jednoduchý recept, podle kterého si můžete tuto sladkost 

sami vyrobit. 

Milí čtenáři vánočního 

čísla, jsem moc ráda, že se 

s vámi všemi můžeme opět 

setkat ve školních lavicích 

v tomto předvánočním čase. 

Moc vám i vašim rodičům 

děkuji za skvělý přístup 

Na těsto potřebujeme: 
Na první 

místo se letos 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

60 g másla 

2 lžíce mléka 

100 g moučkového cukru 

150 g mletých dětských piškotů 

50 g mletých oříšků 

2 lžíce kakaa 

dostává 

barva. 

bílá 

úplně 
během distanční výuky. 

A I když letošní předvánoční 

čas bude bohužel bez akcí 

jako je Mikuláš, besídky 

pro rodiče a další akce, tak 

hlavní tradice jako zapa 

lování svíček na adventním 

nejlepší je bílá 

barva s jemným 

třpytem. Ať už 

bude venku sníh, 
Na náplň si připravíme: 

• 

• 

• 

• 

60 g másla 

50 g moučkového cukru 

1 žloutek 

nebo ne, zahalte svůj přírodní stromeček 

do bílého třpytivého zasněžení – v prodeji 

jsou na to speciální spreje. Na stromečku 

by neměl chybět řetěz s bílými LED 

diodami a stůl zpestřete bílým vánočním 

věncem. 

Pokud se ohlédnete za tradičními 

staročeskými Vánocemi, inspirací vám 

zajisté budou háčkované nebo paličkované 

ozdoby a jak jinak než v bílé barvě. 

A dalším prvkem, který by u vás 

doma neměl chybět a který letos doplňuje 

čistou bílou, jsou přírodní dekorace. Zde se 

fantazii meze nekladou. Využijte všeho, co 

nám příroda nabízí – šišky, větvičky, 

proutí, dřívka, kůru, slámu, šípky, jeřabiny 

nebo mech. Doma jistě najdeš skořici, 

hřebíček, badyán nebo sušené plátky 

citrusů. 

věnci, pečení cukroví, 
dětské piškoty na přiklopení zpívání koled a těšení se 

na Vánoce si v našich 

domovech užijeme o to víc. 

Přeji vám příjemně 

strávené vánoční svátky, 

hodně dárků pod stromeček, 

pohodové prázdniny a hod 

ně zdraví vám všem a vašim 

blízkým. 

Z uvedených ingrediencí vypracujeme hladké těsto. Tímto těstem 

naplníme formičku a koncem vařečky uděláme od vosího hnízda důlek. 

Opatrně vyklepneme z formičky (lepší jsou formičky na vosí hnízda, které 

se dají otevřít) a necháme v ledničce ztuhnout. Mezitím si připravíme 

náplň – změklé máslo utřeme s cukrem a žloutky. Důlek v úlu naplníme 

krémem a přiklopíme dětským piškotem. 

Eliška 7. A 

Na všechny se těším 

v roce 2021. 

álová 

Markéta 8. B 
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Významné dny  26. 12. svátek svatého Štěpána 

Druhým svátkem vánočním je svátek sv. Štěpána. Pojďme se 

společně podívat, kdo to vlastně svatý Štěpán byl a jaké na tento svátek 

udržujeme tradice. 

Štěpán byl jedním z prvních křesťanů. Kázal o životě a smrti 

Ježíše Krista a tím si znepřátelil židovské autority. Za své skutky byl 

umučen a stal se tak vůbec prvním křesťanským mučedníkem. Kult 

svatého Štěpána se rychle šířil Evropou. V Uhrách se stal národním 

světcem, něco jako u nás sv. Václav. 

Na svátek sv. Štěpána končila dříve děvečkám a čeledínům služba 

u sedláka. Ten jim buď smlouvu prodloužil, nebo odcházeli do jiné služby. 

Za jejich celoroční práci byli obdarováváni koláčem pečeným přímo 

pro tuto příležitost, který byl zdoben ořechy, rozmarýnem a barevnými 

stužkami. 

Druhý svátek vánoční je také 

spojen s vánoční koledou. Kdo z nás by 

neznal: „Koleda, koleda, Štěpáne…“. 

Koleda byla vždy spojena především 

s návštěvou příbuzných a děti si 

zpravidla vykoledovaly něco dobrého 

k jídlu nebo drobnou finanční hotovost. 

Všetečné otázky 

Na krátké adventní posezení jsem tentokrát zašla za paní 

asistentkou a paní družinářkou Denisou Tůmovou (dříve Šloskovou) 

a krátce jsme si popovídaly o Vánocích. 

" 

" 

Jaké budou u vás letošní Vánoce?" 

Jako vždy určitě krásné. Ale vlastně letos ještě krásnější, protože se má 

před svátky narodit moje druhé vnouče, takže budeme mít pod 

stromečkem miminko  Ježíška." 

Jaké vánoční tradice dodržujete?" " 

" Tak na tradice si potrpíme – krájíme jablíčka, lijeme olovo, zapalujeme 

svíčky lodičky v lavoru, držíme samozřejmě půst, abychom viděli zlaté 

prasátko, pálíme purpuru a františky a dáváme si kapří šupinu pod talíř 

štědrovečerní večeře." 

Když se ohlédnete do dětských let, z jakého dárku jste měla největší 

radost?" 

Já mám radost ze všech dárků, ale myslím, že největší byla v sedmi 

Na Štěpána se v Německu žehná 

koním, ve Francii vinné révě a u nás je 

tento den spjat s pečením drůbeže. 

Na stole by neměla chybět husa, kachna 

" 

" 

letech z panenky, která uměla mluvit. Tenkrát to bylo něco úžasného 

a nedostatkového." nebo kuře. 

Róza 8. B 

Atributy svatého Štěpána jsou kameny 

a větvička palmy. 

Zdroj obrázku: https://deti.vira.cz/ 

" 

" 

Jaké vánoční cukroví máte nejraději?" 

Vanilkové rohlíčky. Musím vždy napéct několik dávek, protože se 

po nich hned zapráší." 

Na štědrovečerním stole u vás bude smažený kapr nebo kuřecí 

řízek?" 

" 

" Jedině kapr. Kuřecí maso se na Štědrý den přece nejí." 

Markéta 8. A 
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Vánoční zajímavosti Na návštěvě u prvňáčků 

Typickými vánočními barvami jsou zelená, červená a zlatá. Tyto 

barvy nejsou jen tak nahodilé, tyto barvy symbolizují narození Ježíše. 

Zelená – stromeček a jmelí – je symbolem života a znovuzrození 

Červená – bobule cesmíny – představují Kristovu krev 

Zlatá  symbolizuje světlo a hvězdy 

Našich nejmenších jsme se přišly zeptat, jestli už psali Ježíškovi, co si 

od Ježíška přejí a na co se o Vánocích těší. 

"Ježíškovi jsem ještě nepsal, ale budu. Moc bych chtěl koleje na můj 

dětský vláček i s nádražím a tunelem. Celý rok jsem byl hodný, myslím si, 

Magická síla je již po několik staletí přisuzována větvičce jmelí. 

Má prý léčivou moc, přináší do domu štěstí a polibek pod jmelím zaručuje 

štěstí v lásce. 

Smažený kapr se salátem je na našem českém jídelníčku tak trochu 

novinka. Smažený kapr se stal oblíbeným až v 19. století díky vynikající 

kuchařce Dobromile Magdaleně Rettigové a bramborový salát se k nám 

na náš štědrovečerní stůl dostal až po 2. světové válce (po roce 1945) 

z Ruska. 

že mi tohle všechno Ježíšek přinese." Táda 1. A 

"Už jsem psala, že chci draka Buřinku a taky ještě panenku, která se dá 

vykoupat a má svou tříkolku. Těším se na Ježíška moc, těším se na dárky 

a na pečení perníčků a i na jejich zdobení." Izabelka 1. A 

"Každý rok Ježíškovi píšu a letos mne to ještě čeká. Chtěla bych nové 

dobré boty na kolo a jinak zatím nevím. Těším se na pečení cukroví, 

nejraději mám to s čokoládou. A moc se těším na zdobení vánočního České slovo Vánoce vzniklo z německého slova Weihnachten. 

Weihen znamená světit, Nacht je v překladu noc. stromečku." Natálka 1. A 

Vojta 9. B 

" Už jsem dopis psal, ale moc si to nepamatuju. Najvíc bych asi chtěl dráhu 

pro kuličku. To se postaví dráha, nahoru se dá kulička a ta kulička musí 

projet tou dráhou až dolů. Těším se, až budu mamce pomáhat s cukrovím Vánoční kvíz 
a taky se těším na sníh, třeba nějaký bude." Tomášek 1. B 

Z čeho byly vyrobené umělé stromečky před více než sto lety? 

a) ze třpytivého papíru 

b) z husího peří 

c) ze dřevěných tyčinek obalených sametem 

Proč bylo na vesnicích zvykem obepínat nohy od stolu řetězem? 

a) aby ho nikdo neukradl 

"Ježíškovi nepíšu, vždy mi přinese, co chce on. Jeden rok mi dokonce 

přinesl tablet a vůbec jsem mu nepsal. Letos si přeju telefon, je mi jedno 

jaký, ale mamka mi to nechce dovolit, protože ještě neumím číst a mám si 

počkat." Daník 1. B 

b) mělo to symbolizovat soudržnost rodiny 

c) mělo to do dalšího roku zaručit pevné železné zdraví 

Jaký se pod štědrovečerní stůl dával předmět, který měl zaručit, že vás 

v roce následujícím nebudou bolet nohy? 

a) sekera 

"Ježíškovi jsem ještě nepsala, budu mu teprve psát. 

Moc bych chtěla plastovou robotickou ještěrku, která 

sama chodí. A taky bych chtěla robotického pavouka, 

protože se sestra pavouků bojí a já bych ji chtěla 

postrašit. To by byla zábava." Lenka 1. B 

b) pila 

c) kladivo Andrea 8. A 
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