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Vyluštili jste minule Vojtovu hádanku? Které město Vojta 

popisuje? Ano, je to ….. Kutná Hora. 

Gratulujeme všem, kdo město poznali!! 

 

Co se děje ve škole? 

 

Blíží se vánoční svátky a budou letos trošku jiné než jiné roky. Nepříjemná nemoc nám 

nedovolí nakupování, návštěvy divadel, kin, výstav, nemůžeme si jen tak s kamarády 

zazpívat krásné české koledy. Připravili jsme vám tedy trochu čtení, trochu luštění, trochu 

tvoření – zkrátka nenechte si zkazit nejkrásnější období roku a podívejte se. 

 

Míša připravil vánoční křížovku: 

Nejdůležitější je pro nás ………………… (doplň písmena podle čísel) 
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Nápověda:     

1. vánoční ryba  

2. kam Ježíšek dává dárky  

3. co je pod stromeček 

4. jak se jmenuje strom pod kterým jsou dárky (nápověda - strom začíná na BO) 

5. co je venku když je venku zima  

6. co je k rybě nebo řízkům jako příloha  
 



Vánoční tvoření s Eliškou V. 

Vyrobte si adventní věnec. 

1) potřebujeme – věnec nebo 

korpus,4 svíčky,4 zápichy pod 

svíčky, ozdoby vlastního výběru, 

tavnou pistoli 

 

2) nejdříve si umístíme zápichy, 

mohou být vedle sebe, nebo 

pravidelně rozmístěny, nebo tři u 

sebe a jeden zvlášť 

3) pomocí tavné pistole přilepíme ozdoby, nejdříve přilepíme velké a potom malé části 

 

4) svíčky umístíme na zápichy 

Adventní věnec je hotový a přejeme šťastné a veselé Vánoce! 



- od Vojty 

 

Předchůdcem Vánoc byl již v předkřesťanské době svátek zimního 

slunovratu. Později, v době římské, se už začaly slavit křesťanské Vánoce. První 

písemné zmínky o tomto svátku pochází buď z roku 354 nebo 336 našeho 

letopočtu. Ve středověku se udržoval zvyk půstu a koledy. Jedli se oplatky s 

medem nebo česnekem ale také s bylinkami nebo lesními plody. Česnek byl 

považován za mocnou ochranou a posilující bylinu. Štědrovečerní pokrm byl 

černý kuba z krupek a hub (to bylo jídlo). 

V 17.-18.století 

V Čechách se začíná péct vánočka. Hrají loutková divadla a jarmareční 

hudebníci. Prodávalo se na Mikulášských trzích a obdarovávali se chudí a 

koledníci.  Začínají se rovněž vyrábět první betlémy do kostelů, ale v osmnáctém 

století se přestávají používat, protože podle některých odváděly děti od modliteb. 

Také se začíná jíst vánoční kapr. 

Vánoční stromeček          

Tento zvyk pochází z Polska, kde se od pradávna zavěšovaly ozdoby na 

stromek. V Čechách se objevil v roce 1825, když ho ředitel Stavovského divadla 

Jan Karel Liebich vystavil na svém zámečku Šilboch. Ale v obyčejných rodinách 

se začal prosazovat až ve čtyřicátých letech 19. století. 



Marek má pro vás bludiště. Najdete dětem cestu k dárku do 24 sekund? 

                                                                                                                                                   

 

     



Doma se vám jistě bude hodit ručně vyrobená dekorace. 

Jako třeba ta od Elišky V. 

Dekorace - vánoční stromeček 
1) nachystáme si trojúhelník z 

kartonu, 2 bavlnky, na ozdobení 
malé hvězdičky, nebo kuličky, 
(cokoli se vám líbí), tavnou pistoli  

 
2) konec jedné z bavlnek přidržíme na stromečku a začneme jej omotávat, můžeme 

nechat prosvítat kartón, poté konec bavlnky přilepíme tavnou pistolí.  

                     
 

3) vezmeme druhou bavlnku a 
stromeček párkrát omotáme, konce 
opět přilepíme tavnou pistolí 

 
 

4) zbývá už jen nazdobit                                               

                                      



Nabízíme vám také pokračování našeho společného příběhu: 

Takže pořád ještě nevyřešili, kde je učitelský sbor, a tak šli prohledat celou školu a 

všechny učebny. Ale už bylo pozdě, proto chtěli třeťáci a nižší ročníky jít domů, ale mělo 

to zase háček. Nemohly domů, neměli totiž klíče. Protože neměli školníka, který by jim 

odemkl a jelikož byly chudá vesnice, neměli mobily, aby někomu zavolali.  

„Jak se z toho dostat?“ uvažoval jeden páťák.  

„Zkusíme najít třeba mobil, abychom mohli zavolat policii,“ pronesl rozhodně. 

Ale létajícího kamaráda napadlo něco lepšího. Totiž že proletí tím otevřeným oknem na 

záchodě. 

„Ale jak se dostaneme ven my” řekl Tonda ze 7. A. 

“To nevím” přemýšlel létající kluk.  

Najednou uslyšeli hrozný rachot. „To jsou buldozery!” zařval prvňák. Bylo to slyšet čím dál 

víc. Tak se podívali z okna a viděli, jak buldozer bourá stěnu školy. 

“Rychle pryč” zvolal létající kluk. Ale všude byl prach a nic neviděli. Když tu najednou z 

prachu vyšla postava.  

„Co tu děláte haranti” zvolal. „Máte bejt venku, tahle škola se bude bourat”. 

„Cože!?” odpověděly mu děti.  

„Tak vypadnete? Ať sem můžu dát ten dynamit.“ 

Už bylo trochu jasněji a šlo poznat, že je to  stavební dělník. 

„A kde jsou učitelé?” zeptal se ten prvňák. 

„Co je mi po tom” řekl dělník. A tak, když odcházeli uviděli ceduli s nápisem: JIŽ ZA 

MALOU CHVÍLI ZDE BUDOU STÁT BYTY SNŮ. 

To mi nejde na rozum, řekl si létající kluk. Půjdu se zeptat. 

„Pane dělníku, co se tu staví?” optal se.  

„Tak ty seš ještě zvědavej, půjdeš se mnou!“ Chytil ho za ruku a hodil do černé dodávky. 

Tam ho svázali a odvezli.                                                 ……….. pokračování příště. 



Lenčinu křížovku vyluští, kdo si dobře prohlédne obrázky: 

 

 

         

     

 

 

 



S Pepou si vyrobte vánoční přání 
 

       

     

Nebo si vyluštěte obrázek Elišky K. 

 



Trochu jiné přání nabízí Šárka 
 

 

        

Na špičku stromku můžete přilepit ozdobný knoflík či hvězdičku. 

Míša pro vás připravil Vánoční recepty 

Kuličky rafaelo 
suroviny: 

mandle 

200g kokosu  

1ks Salka 

postup: 

1) Mandle spaříme. Pak je oloupeme. Než se se mandle 

spaří, tak si připravíme těsto.  



2) Do mísy nalijeme Salko a nasypeme kokos. Smícháme 

suroviny.  

3) Mandle obalíme v těstu a uděláme z toho kuličky.  

4) Pak je obalíme v kokosu. 

 

 

Dortíčky 
suroviny na dortíčky: 

30 dkg hladké mouky 

15 dkg másla 

15 dkg cukru krystal 

1 vejce 

trochu prášku do pečiva 

rum 

marmeláda - je jedno, jaká příchuť 

oříšky nebo kokos 

čokoláda na vaření  

suroviny na krém: 

15 dkg másla 

15 dkg moučkového cukru 

1 lžička mleté kávy 

 



postup - krém: 

Máslo, cukr utřeme. Pak přidáme kávu a vmícháme ji. 

suroviny na polevu: 

10 dkg čokolády na vaření, 3 lžíce vody 

postup výroby polevy:    

Čokoládu dáme změknout nad páru za stálého míchání přidáme 

3 lžíce vody. 

postup výroby dortíčků: 

1)  Vypracujeme ze surovin těsto, vyválíme placku a 

vykrájíme kolečka.  

2)  Pečeme do zlatova ve středně vyhřáté troubě. 

3)  Vychladlé kolečka slepujeme. 3 kolečka na sebe 

slepujeme marmeládou a třetí kolečko máčíme v rumu.  

4)  Potřeme kraje krémem a obalujeme v mletých oříšcích 

nebo kokosu. 

5)  Povrch polijeme čokoládou a položíme oříšek vcelku. 

 

 

Přejeme všem dobrou chuť a  

krásné a klidné Vánoce! 



Zábavná příloha 

 

 



 

 



 

 



 

 


