
 

 

 

 

Zimní číslo 

2. číslo 

prosinec 2016 – leden 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Časopis vydává ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 

Redakční rada: Mgr. Jana Ptáčková a žáci 2. stupně 

 

Grafická úprava: Mgr. Jana Ptáčková 



 

 

Obsah 

Slovo úvodem… ......................................................................................................................2 

Zima .......................................................................................................................................3 

Zimní svátky a tradice .............................................................................................................4 

Advent ................................................................................................................................4 

Sv. Barbora .........................................................................................................................5 

Sv. Mikuláš .........................................................................................................................6 

Sv. Lucie ..............................................................................................................................9 

Vánoce .............................................................................................................................10 

Silvestr a Nový rok ............................................................................................................11 

Tři králové.........................................................................................................................12 

Vánoční tradice ve světě .......................................................................................................13 

Ukrajina ............................................................................................................................13 

Řecko ................................................................................................................................13 

Brazílie ..............................................................................................................................14 

Zimní omalovánky ................................................................................................................15 

Chvilka poezie.......................................................................................................................17 

Vánoce – Dominik Paur, 7. A .............................................................................................17 

Sněhové vločky .................................................................................................................17 

Na ledě – Franišek Hrubín .................................................................................................18 

Pohádky ...............................................................................................................................19 

Hrdinou konce roku… ...........................................................................................................21 

Zdroje ...................................................................................................................................23 

 



 

2 

Slovo úvodem…  

 

Jelikož se nám vystřídal rok 2016 s rokem 2017, přeji vám, milí čtenáři, žáci, učitelé, 

rodiče a příznivci našeho skromného školního časopisu v tomto roce všechno nejlepší, hodně 

zdraví a ať se vám podaří vše, o co se snažíte.  

 

Je jedno, jak velké máme cíle, důležité je, že nás jejich dosažení dělá šťastnými. 

 

 

   Hezké čtení přeje Mgr. Jana Ptáčková 
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Zima 

 Zima jako jedno ze čtyř ročních období nastává na celé planetě, vyjma tropických 

oblastí v blízkosti rovníku. Je typická nízkými teplotami a krátkou dobou denního světla.   

 Zima začíná zimním slunovratem, který na severní polokouli připadá na 21. prosince  

a na jižní polokouli na 21. června.  

 

Proč je u nás zima?  

To, že se zima střídá s jinými obdobími, je způsobeno odklonem zemské osy 

o 23,5° od roviny ekliptiky1. Polokoule, na které je právě zima, je dále od Slunce, dopadá na 

ni tedy méně slunečního světla a tím i tepla.  

  

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima  
 

 
 

                                                        
1
 Ekliptika je dráha Slunce ve vesmírném prostoru (kdy je Země uprostřed) a udává oběžnou dráhu Země.  

Zdroj: http://home.zcu.cz/~kehar/astrokoutek/slovnik/slovnik4.html  
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Zimní svátky a tradice 

 

Advent  

 

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek církevního roku, období čtyř neděl před 

vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na 

Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány 

veškeré zábavy, tanec a zpěv. 

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu 

našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, 

kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly 

domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent  

 

Adventní věnec 

  

Adventní věnec je v západních křesťanských církvích pomůcka k symbolickému 

odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Obvykle má podobu věnce 

z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček 

může být ale i více, v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě vysoké, 

různých barev, symetricky nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které se 

někdy také nazývají adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické 

adventní věnce se zavěšovaly na stuhách, od počátku 21. století je nahrazují věnce, které se 

kladou přímo na svátečně upravený stůl. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
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Dnes je tato tradice stále ctěna, jen adventní věnce se mění. Již to nemusí být tvar 

věnce s jehličím, ale i jednoduché či složité kovové konstrukce jakéhokoli tvaru či velikosti. 

 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec 

 

Sv. Barbora  

 

Barbora z Nikomédie (též svatá Barbora), panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým 

pomocníkům, voláni zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových 

epidemiích. Jejich společná památka se slaví 4. prosince. Svaté Barboře je zasvěceno několik 

kostelů, z nichž nejznámější je kutnohorský chrám svaté Barbory. 
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Večer před svátkem svaté Barbory chodívaly po vsi „Barborky“. Oděny byly bíle a přes 

obličej mívaly bílý závoj. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost. Většinou chodívaly ve 

dvojicích či trojicích, z nichž jedna měla v ruce košík s jablky, ořechy a cukrovím, kterým 

podarovávala malé děti. 

Zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_z_Nikom%C3

%A9die, http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima 

 

 

Sv. Mikuláš 

 

Svatý Mikuláš z Myry byl biskup. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, 

proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro 

množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, 

je také někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde 

o jednoho z nejvíce uctívaných svatých v celém 

křesťanství. V západní tradici jeho svátek připadá 

na 6.  prosinec a oslava tohoto svátku je spojena 

s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 

5.  prosince). Byl inspirací pro vytvoření mytické 

postavy Santa Clause dodáním dalších atributů. 

Svatý Mikuláš je uctíván jako patron 

námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, 

lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je též 

patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst 

(Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.). 
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V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš 

představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. 

Tato skupinka obchází domácnosti s dětmi 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše. 

Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické trestání a strašení zlobivých 

dětí. Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. 

 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1 
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PEKLO VE 

ŠKOLE 
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Sv. Lucie 

  

 Svatá Lucie je jedna z katolických 

a pravoslavných svatých. Je patronkou slepých 

a pomocnicí při očních nemocech. V katolické 

církvi je oslavovaná 13. prosince. Pocházela 

z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj 

majetek i plánované dědictví chudým. Byla 

udána jako křesťanka, za což musela podstoupit 

mučednickou smrt. Úcty se jí prokazatelně 

dostává od 5. století.  

Den jejího svátku býval v době platnosti 

staršího juliánského kalendáře zimní slunovrat – 

nejdůležitější okamžik v celém roce. Z této doby 

pochází známé pořekadlo „Lucie – noci upije, ale 

dne nepřidá.“ Přijetím jiného kalendáře se zimní 

slunovrat přesunul o osm dní dozadu a tak je 

dnes toto pořekadlo zdánlivě neopodstatněné, 

ovšem citujeme ho s oblibou a pravidelně. 

Lidová Lucie je zmiňována především v souvislosti s předením lnu a jako patronka 

švadlen. V den jejího svátku platil přísný zákaz předení. Na Podluží se věřilo, že přadleně, 

která by neuposlechla tohoto zákazu, naplní Lucie komínem světnici prázdnými vřeteny. 

A běda ženě, která by je nedokázala obratem napříst. Obchůzkové Lucie (Lucky, Lucy, Loucky, 

Luciny) kontrolovaly domácnosti, zda snad nějaká žena nepřede. Mívaly bílé pláště a obličej 

zakrytý maskou ze dřeva a papíru, která se podobala čapímu zobáku. Zobákem klapaly. 

Zabouchaly na dveře, vešly do světnice a pronášely: „jdu, jdu, noci upiju“. V Čechách Lucie 

nosívala veliký nůž a strašila děti, že jim rozpáře břicho, pokud se o adventu nepostí.  

Na Orlicku chodily Lucie mladé – dívky ve věku 12 – 14 let, celé zahalené bílým 

prostěradlem a na navlhčený obličej si nafoukaly bílou mouku, aby nebyly k poznání. Jedna 

měla kartáč na drhnutí, druhá bílila štětkou stěny, další nutila děti modlit se. Někdy je 
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doprovázela maska kněze, který kázal žertovné věci. Jindy je provázel celý průvod – kominík, 

který vyhazoval z kamen saze, dráteník, který opravoval hrnce, řezník, krajánek a cikánská 

rodina – ti hádali z ruky, žebrali a kradli. Vše se konalo pro potěšení a zábavu. 

Musíme však rozlišovat mezi lidovou Lucií, která vzbuzuje strach a „světlou, bílou“ 

Lucií – světicí, která zamřela násilnou smrtí. Ta je uctívána především v Itálii a tisíce poutníků 

se k ní obracejí s nadějí na vyléčení očních nemocí. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Lucie_(osoba),  
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima 

 

Vánoce 

 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Vánoce patří (spolu 

s Velikonocemi) k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slavnost Narození Páně připadá 

tradičně na 25. prosince a Vánoce se v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera 

(večer 24. prosince). První záznamy oslav Vánoc křesťany pocházejí ze 4. století z Říma. 

V Česku a dalších zemích s převládající tradicí začíná oslava Vánoc na Štědrý den, 

24. prosince. Samotné Vánoce začínají s vyjitím první večerní hvězdy. K tomuto svátku se pojí 

množství lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, 

které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 

Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako svátky 

pokoje, rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu na své náboženské přesvědčení. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce 
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Silvestr a Nový rok 

 

 Poslední den v prosinci, tedy i poslední den v roce, je zasvěcen památce papeže 

Silvestra I. Silvestrovská noc získala na významu až když se v průběhu 16. století ustálil 

kalendář a nový rok připadal na 1. ledna. Do té doby připadal konec roku v jednotlivých 

zemích na různá data. Klasické oslavy, tak jak je známe dnes, se rozvinuly až v 19. století a to 

díky hospodářskému rozkvětu. Ve starém Římě tyto oslavy neměly oblibu – byly 

doprovázeny nevázaným veselím. 

 „Jak na nový rok, tak po celý rok“, je pranostika, která nám radí, abychom si všechno 

nedodělané dodělali a nezůstali nám tak po celý rok nějaké „resty“. Také bychom neměli jíst 

na Nový rok drůbež, mohlo by nám totiž uletět štěstí. Na novoročním stole by naopak 

neměla nikdy chybět čočka, ta rozmnožuje peníze.  

 Ke konci roku neodmyslitelně patří také přání do roku nového. Je to takzvané PF, což 

pochází z latiny – Pour féliciter – a v překladu znamená Pro štěstí. Tyto novoročenky vynalezl 

v roce 1827 šlechtic Karel Chotek a to jen proto, aby nemusel osobně přát každému 

známému a aby nemusel přijímat zdvořilostní návštěvy. Byly to „omluvenky“ a zdobil je 

hezký obrázek. 

Zdroj:http://www.praguecityline.cz/kulturni-zivot-v-praze/ceske-vanoce-tradice-a-zvyky-adventniho-
obdobi 
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Tři králové  

 

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova 

evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, 

kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, 

Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. 

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na 

dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † jako formule požehnání. Původní text zní Christus 

mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí 

křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha 

Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. 

 

 

 

 

 

 

Klanění Tří králů od Albrechta Dürera, olej na plátně, 1504 

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9 
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Vánoční tradice ve světě 

 

Vánoce se slaví na mnoha místech po celém světě a to i tam, kde křesťanství nemá 

silnou tradici či stoupence; slaví se zvláště v Evropě, Americe, Austrálii, Africe a částečně 

i Asii. Samotná oslava Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice či víru 

obyvatel. 

 

Ukrajina 

Na Ukrajině většina věřících používá juliánský kalendář, proto vánoční svátky začínají 

až 6. ledna. To je Svatý večer (Svjatyj večir) se Svatou večeří, což je obdoba české 

štědrovečerní večeře. Tradičně se podává dvanáct jídel, která symbolizují dvanáct apoštolů. 

Hlavním jídlem je kuťa, což je bezmasý pokrm z pšenice, medu, máku a dalších ingrediencí. 

I další jídla jsou postní, tedy bezmasá, například lívance, houbový boršč či pirohy.  

7. ledna se slaví narození Krista (Ridzvo Christovo), 8. ledna svátek Panny Marie, 

9. ledna pak svátek sv. Štěpána (Svjatyj Stepan). 13. ledna pak přichází Štědrý večer (Ščedryj 

večir) s druhou, méně bohatou Svatou večeří. 14. ledna je svátek sv. Vasyľa (Svjatyj Vasyľ), 

což je zároveň juliánský Nový rok. Tento den se obětuje prase a pořádá se zabijačka. Vánoční 

svátky na Ukrajině končí 19. ledna svátkem svatého Jana Křtitele (Svjatyj Ivan Chrestyteľ), 

kdy se světí voda. 

 

Řecko 

V Řecku se v dřívějších dobách, především v přímořských oblastech, zdobily lodě. 

Vánoční stromeček tam začal pronikat teprve před několika desetiletími. Mezi vánoční 

tradice patří například žehnání domů svěcenou vodou proti zlým skřítkům nebo dětské 

průvody.  

Děti chodí 24. prosince koledovat s triangly a bubínky ke známým a sousedům. 

25. prosince se zpravidla koná jedna z nejbohatších řeckých hostin v roce. Podává se krůta 
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s kaštanovou nádivkou, mleté maso a piniové oříšky, někdy se peče sele, jehně nebo ryby. 

Dárky nosí Mikuláš až na přelomu roku. Podle pověsti zachraňoval potápějící se lodě, a tak 

mu z vousů crčí slaná voda. 

 

Brazílie 

Brazílie je zemí, kde se střetává celá řada etnik. Jedná se o bývalou portugalskou 

kolonii. Mnoho vánočních zvyků odpovídá právě této historické skutečnosti. 

Jednou z tradic je vytvoření scenérie zrození nebo–li Presépio. Slovo pochází 

z hebrejského "presepium" a znamená slaměnou postýlku, ve které Ježíš strávil svou první 

noc v Betlémě. Stavba Presépia je typická především pro severozápad země, která je 

náboženský velice ortodoxní. 

Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec Vánoc). Dle legendy žije 

v Grónsku. Když přijíždí do Brazílie, přizpůsobuje se místním přírodním podmínkám 

a převléká se ze svého teplého oblečení do lehké košile a kalhot. 

Brazilci si potrpí na bohatou vánoční večeři, tzv. Ceia de Natal (Večeře Zrození). Na 

stole nesmí chybět nadívaná krůta, šunka, neloupaná rýže a obložené mísy z ovoce 

a zeleniny. 

25. prosince, věřící chodí do kostela, ale většina mší se koná až v odpoledních 

hodinách. Brazilci si totiž raději přispí po vydatné večeři anebo jdou na pláž. 

Mezi vánoční dekorace zde patří i řezané květiny. V posledních letech se jí stávají 

i mohutné ohňostroje vybuchující na klidné noční obloze velkých měst, jako jsou Brasilia, Sao 

Paolo a Rio de Janeiro.  

Brazilci patří mezi nejotevřenější národy světa. Lidé během av zpívají, tančí na ulicích. 

Veselí pokračuje až do svátku Tří králů 6. ledna. Toto datum bývá považováno za den, kdy tři 

moudří muži přišli obdarovat Ježíše do Betléma. 

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce, http://www.vanocevesvete.com/brazilie.php 
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Zimní omalovánky 
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Chvilka poezie   

Vánoce – Dominik Paur, 7. A 

 

Vánoce vždy krásné jsou,  

velkou radost přinesou. 

V tu chvíli jsou všichni šťastni, 

může to být velmi krásný. 

Vánoce jsou krásný čas 

a věří v ně každý z nás. 

    

     

Sněhové vločky 

 

Bílé vločky, bílé nebe, 

sotva spadnou, již nás zebe. 

Vločky, vločky, ach to láká, 

postavit z vás sněhuláka! 

Vločky, vločky, jak jste hbité, 

škoda, že se rozpouštíte. 

 

Zdroj: 

http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Zimn%C3%

AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky 
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Na ledě – Franišek Hrubín 

 

Dobře dětem o vánocích 

na rybnících na potocích. 

Zima jim dá pod nohy 

kousek zmrzlé oblohy. 

 

Pro ně zmrzlo modré nebe, 

co na tom, že trochu zebe. 

Honí se tam vesele 

malí zkřehlí andělé. 

 

(Špalíček veršů a pohádek) 
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      Pohádky 

 

K času Vánoc patří jistě i pohádky. Žáci 6. tříd si za vedení p. u. Mgr. Jany Ptáčkové 

připravili v rámci projektu Od adventu po Tři krále pro žáky dotazník, který se týkal právě 

pohádek, jaké jsou nejoblíbenější či zda si je žáci raději přečtou nebo shlédnou v televizi.  

Otázky: 

Která je tvoje nejoblíbenější pohádka? 

Pohádky raději čteš nebo je sleduješ v TV? 

Vyhledáváš si knižní předlohu k televizní pohádce, pokud byla napsána? 

V TV máš raději pohádky hrané nebo kreslené? 

 

Z výsledků můžeme konstatovat, že nejvíce oblíbenou pohádkou v čase vánočním je 

Mrazík, dalšími oblíbenými pohádkami hned po mrazivém muži jsou Tři bratři, S čerty nejsou 

žerty a také Tři oříšky pro Popelku. Většina žáků nám sdělila, že pohádky raději sledují 

v televizi a to právě ty hrané. Jen pouhý zlomek žáků si knihy raději přečte a hledá si 

předlohu k filmovým pohádkám.  



 

20 

 

Práce Patrika Paura ze 7. A 
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Hrdinou konce roku… 

Desetiletý Ondřej Dudek, žák 5. třídy naší školy, zachránil po telefonu seniorku se 

svým otcem. Za to, že pomohl paní v těžké situaci, byl nominován na Cenu Michala Velíška. 

Hlavní ocenění sice nezískal, ze slavnostního večera si však odvezl uznání a nezapomenutelný 

zážitek. „Necítím se nijak výjimečně. Jen jsem pomohl někomu, kdo to potřeboval, to by 

udělal každý,“ říká o svém činu dnes jedenáctiletý školák. 

A co se konkrétně stalo? Ráno vzbudil Ondru vyzvánějící mobilní telefon. Zvedl ho 

a na druhém konci se ozvala starší paní, že nemůže dýchat a že potřebuje lékaře. Místo aby 

telefon zavěsil v domnění, že jde o omyl nebo vtip, vzpomněl si, co se učil při první pomoci ve 

škole a od svého táty, který pracuje jako řidič sanitky u Armády ČR. 

Chlapec se zeptal paní na jméno a adresu s tím, že on lékař není, ale že ho zavolá. 

Když si údaje zapsal, poradil jí, aby otevřela okno a napila se vody. V telefonu ale už jen slyšel 

sípavé dýchání. S babičkou, u které té noci přespával, zavolali okamžitě policii. Seniorku se 

díky tomu podařilo zdravotníkům najít a poskytnout jí první pomoc. Ještě týž den policisté 

rodině volali zpět a oznámili jim, že je seniorka v pořádku. 

 „Jsem na Ondru velmi hrdý a chválím ho, že nezazmatkoval a telefon třeba nezavěsil. 

Na druhou stranu by to mělo být standardní jednání, které by udělal každý, a Ondřej k tomu 

tak taky přistupuje,“ říká jeho otec Lubomír Dudek. 

Syna vychovává sám, před pěti lety Ondrovi zemřela maminka. „Vzhledem k mému 

poměrně náročnému povolání musel ‚vyspět dřív‘, být samostatnější a naučit se rozhodovat 

sám. A v tomhle případě se zachoval tak, jak měl. Na jednu stranu pomoc, kterou poskytl, 

byla velmi jednoduchá, na druhou stranu by se jistě našli lidé, kteří by cizí číslo ani nezvedli, 

nebo by hovor ukončili poté, co by zjistili, že jde o omyl,“ doplnil Ondřejův táta. 

Ondřej byl jedním z jedenácti dětí do patnácti let, které byly pozvány na slavnostní 

předávání Ceny Michala Velíška. I když si hlavní ocenění neodnesl, potěšilo ho uznání. „Bavili 

jsme se třeba na téma, co je strach a jak se chovat v kritických situacích,“ doplnil. 
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„Jsem úplně obyčejný kluk, kterého ve škole něco baví a něco zase ne. Moc mě 

nebaví tělocvik, protože je to trochu nuda. Ve volném čase hraji na počítači hry a věnuji se 

parkuru, což je zdolávání různých překážek v městském prostředí,“ říká Ondřej. V dospělosti 

by chtěl být strojvedoucí. „Miluji vlaky a železnici. Hrozně by se mi líbilo ovládat 

mnohatunový kolos,“ dodává. 

Cena Michala Velíška je udělována od roku 2006 neprofesionálům, kteří se ocitli 

nečekaně v hraniční situaci a zachránili někomu zdraví nebo život. Smyslem ceny je takové 

lidi hledat a zviditelnit jejich slušnost a odvahu. 

 
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/desetilety-kluk-zachranil-seniorku-dbe-

/domaci.aspx?c=A161126_2288551_domaci_cen  
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