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Máme tady… ADVENT  
Vánoce jsou už za dveřmi. Prožíváme 
Advent. Čas klidu, míru a pohody. Čas, 
kdy mají být rodiny spolu.  

Co je to advent?  

Advent je doba, která zabírá přibližně 
celý prosinec. V této době pomyslně 
čekáme na narození Ježíše Krista.  

Některé rodiny přes advent dodržují různé tradice. Děti si den co den 
otevírají okénka na adventním kalendáři, rodiče každou neděli zapálí jednu 
ze čtyř svíček na adventním věnci, na náměstích září vánoční stromy a 

probíhají adventní trhy. 

A co tradice na Vánoce, kterými advent 
končí? 

Tradice jako krájení jablek a šupiny pod 
talířem dobře známe. Ale jiné jako 

nevynášet odpadky z domu na Štědrý den, pouštění lodiček, házení 
střevícem, lití olova nebo obvazování nohou stolu pomalu z Česka mizí. 
Proto jsme si mezi žáky mediální výchovy udělali malý průzkum. Zeptali 
jsme se zhruba 15 žáků a naší paní učitelky „mediálky“  - paní Jurzykowské, 
jaké tradice slaví. 

Nejrozšířenější tradice je: dávat šupiny pod talíř nebo ubrus při 
štědrovečerní večeři. Za ní těsně se umístila tradice krájení jablek, poté se 
umístilo pouštění lodiček. Nebyly zmíněny pouze české tradice, protože 
typická slovenská tradice „jedení“ oplatek před štědrovečerní večeří byla 
zmíněna hned několikrát. Na konci zůstaly tradice jako čekání na zlaté 
prasátko, nepraní a nevynášení odpadků na štědrý den, dávání česneku na 
stůl a chození na štědrovečerní mši. 

Proto, za všechny děti, prosím vás dospělé, snažte se dodržovat vánoční 
tradice, jinak vymizí. A hlavně – buďte během adventu více se svojí rodinou, 
zejména pak na Vánoce – to přece mají být rodiny spolu.  

Anna Plocarová, 7.A 
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1. Jaké tradice dodržujete?  

Paní učitelka Bullová: „Samozřejmostí je živý vánoční stromeček, 
pouštíme lodičky ze skořápek ořechů a chodíme na půlnoční mši.“ 

Paní učitelka Beňová: „U štědrovečerní večeře nevstáváme od stolu a  pod 
talíře dáváme peníze. Samozřejmě dodržujeme vánoční úklid společně 
s výzdobou, adventním věncem a jmelím.“   

Paní zástupkyně: „Mezi naše tradice patří neodmyslitelně stromeček. Také 
nesmí chybět rozkrojení jablka.“ 

Paní ředitelka: „Stejně jako u paní zástupkyně – i my zdobíme stromeček, 
zpíváme koledy a pouštíme lodičky z ořechů.“ 

Pan učitel Hejnic: „My také zdobíme stromeček a u něho zpíváme koledy.“ 

Paní učitelka Schmidtová: „Jako všichni máme stromeček a pod ní 
hromadu dárků.“ 

2. Která jídla nechybí u vás na slavnostním stole?  

Paní učitelka Bullová: „Na našem stole je vždy ryba, většinou kapr nebo 
losos. K tomu máme bramborový salát a cukroví.“ 

Paní učitelka Beňová: “Na našem stole je hrachová polévka s houstičkami. 
Dále tam máme kapra s bramborovým salátem, je tam i mísa s ovocem, rýže 
dále nějaké zákusky a ořechy. Celá naše večeře začíná přípitkem.“ 

Paní zástupkyně: „My jako většina lidí máme na stole kapra se salátem a 
samozřejmě cukroví. Také máme vánočku a štrůdl.“ 

Paní ředitelka: „My na Vánoce pečeme různé druhy cukroví a servírujeme 
kapra se salátem.“ 
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Pan učitel Hejnic: „U nás hlavně převládá maso, rybí polévka, bílé klobásy 
a jako u všech, kapr.“ 

Paní učitelka Schmidtová: „To mi zase máme spoustu ovoce a ořechů. Ale 
samozřejmě i řízek s bramborovým salátem.“ 

3. Co na Vánocích nejvíce milujete?  

Paní učitelka Bulová: „My? Určitě pohodu, klid, odpočinek, a že jsme celá 
rodina pospolu.“ 

Paní učitele Beňová: ,, Sníh, který patří k vánocům určitě, ale moc ho teda 
poslední dobou není ☺. Rodinnou pohodu, přátelskou atmosféru, také 
lenošení a čekání na dárky.“ 

Paní zástupkyně: „Naše celá rodina se kouká ráno na pohádky a užíváme si 
rodinné pohody.“ 

Paní ředitelka: „U nás převládá klid a pohoda.“ 

Pan učitel Hejnic: „Já mám na Vánocích nejraději klid a příjemnou 
atmosféru!“ 

Paní učitelka Schmidtová: „Těším se na setkání rodiny.“ 

 

Tak takhle slaví Vánoce naši učitelé. A jak vánoce slavíte vy?  ☺☺☺☺ 

Michaela Špaňhelová, Klára Altnerová, Vanessa Bilá, 7.A 
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Vánoce a tradice 
Aneb naše cestování za lidským srdcem 

Nezapomínejme na chudé 

Jak jistě víte, tak po roce jsou tu zase všemi 
milované VÁNOCE. Na Vánoce má každá rodina 
jiné zvyky: např. lití olova, zpívání koled, 
lodičky z ořechů nebo rozříznutí jablka. Každý 
jak to má nejraději. Já mám rád lodičky 

z ořechů. Ale bohužel všude Vánoce nejsou veselé a tak bych vás chtěl poprosit, kdybyste 
se zamysleli a místo toho, abyste někomu koupili ponožky, přispějte na nemocné či 
velmi hladové děti.      

Jakub Krabička, 6. A 

Vánoční atmosféra dorazila také  

do „Přípravy na život“ 

…a to až v takové míře, že kromě balení dárků, 

zabalily děti i jednu žákyni… 

 

Ježíšek vs. Santa 

Je to oblíbené téma kvůli tomu že Česko slaví Ježíška a 
USA slaví Santu Clause. Tady si porovnáme klady a 
zápory: 

Ježíšek je tradiční a je z Betléma, zatímco Santa Claus 
je pouze z pohádek. Santa Claus roznáší dárky pomocí 

sobů, ale Ježíšek je umí teleportovat! O Ježíšově dětství i životě víme vše, ale o Santovi 
bohužel jen opět samé… pohádky. Podtrženo a sečteno – Ježíšku těšíme se na Tebe, a ty 

Santo rozveseluj děti v Americe. Petr Hamera  
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O čem jsou Vánoce? 

Vánoce nejsou jenom o dárcích, pečení kapra, vaření 

bramborového salátu, 

dodržování tradic, zdobení 

stromečku a pohodových 

zimních dnů s šálkem 

horkého čaje. Vánoce jsou 

hlavně o narození Ježíše 

Krista. Každé dítě se těší na dárečky, které Ježíšek zanechá po večeři pod stromečkem. Měli 

bychom si ale uvědomit, že Vánoce nejsou jen o tom. Jsou i o tradicích. Třeba o pouštění 

lodiček, slévání olova, rozřezávání jablek atd. Na každém štědrovečerním stole by neměl 

chybět bramborový salát a kapr. V této době se už kapr nahrazuje lososem, kuřecím a 

vepřovým řízkem a bramborový salát se již nahrazuje bramborami nebo bramborovou kaší. 

Je to moderní, zdravé. Ale o jídlo taky nejde. Jde o zklidnění se, o skutečný pocit pohody a 

lásky v rodinách. Snažme se zpomalit a vyjádřit svým blízkým lásku alespoň na Vánoce. 

Nezapomínejme na to!                                                                                        Eliška Luňáková 

Menu na Vánoce  
Každá země má své tradiční vánoční jídlo. 
[UPOZORNĚNÍ POKUD MÁTE HLAD 

NEDÍVEJTE SE NA OBRÁZKY!] 

Německo: Hlavními jídly v Německu na 
Vánoce jsou klobásy a husa!             

Francie: Tady se o Vánocích jí ústřice, klobásky, víno, pečené šunky, 

saláty, ovoce a sladkosti a samozřejmě sladkou vánoční kládu. 

  Anglie: Hlavním jídlem na Vánoce 
v Anglii je krocan s masitou 
nádivkou a kaštany. Paštiky, 
koláče, rybí polévka a především 
anglický Vánoční puding. 

                                Martin Strnad, 6. B 
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VÁNOCE – kdy, kde, kdo… 

U nás se slaví 24.12, v Americe 25. 12. U nás přináší dárky 
Ježíšek, v Americe Santa Klaus, v Rusku Děda Mráz. Teď chvíli 
mluvme vážně - ne všude se slaví hezky. Třeba my máme 
hodně dárků, ale představte si třeba bezdomovce - nemají nic. 
Ani dům, ani teplo… Nejlepší by bylo jim nějak pomoct. Třeba je pozvat k sobě aspoň na 
večeři, nebo jim zanést jídlo. Já jsem z toho smutná. A co vy?                                              
Natálie Spilková 

Inspekce z míst 

nejvyšších - Aneb chodil 

MIKULÁŠ… 

Všichni se na tento den těšili. Ale bylo to 
horší, než si všichni mysleli. V naší třídě 
to probíhalo tak, že přišli čerti a kluci šli 

za dveře kde, čertům zpívali „Skákal pes“ a dělali jsme kliky a dřepy. Pak jsme šli do třídy 
a museli jsme je pozdravit (anděly a Mikuláše). Když se nám to nepovedlo, tak jsme 
museli udělat 10 kliků…                                                                                       Václav Mareš  
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Vánoční tvorba – 5. B 

Zima (Jeroným Kulich) 

Mám rád zimu, když je sníh,  

Rád se válím v závějích. 

Když zamrznou všechny louže 

Na bruslích to pěkně klouže.  

 

Sýkorky a kosi,  

 Chodí sněhem bosi.  

Je jim zima, mají hlad,  

Musíme jim pomáhat. 

 

A nejvíc se těšíme,  

když ozdoby věšíme. 

Pod vánoční stromeček,  

Dostaneme dáreček. 

 

Pojedeme na hory,  

Nevezmeme pohory. 

Vezmeme si běžky, 

Nechcem chodit pěšky.  

Čas Vánoc (Michal Šrůtek) 

Zima je veliká, 

Vánoce se blíží. 

Stromeček si ozdobíme 

a prskavky zapálíme.  

 

S rodinou se setkáme 

A dárky si rozdáme. 

Vánoce jsou tady, 

 Zpíváme koledy. 
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Akce školy 

  Pinpongová show
 
První ze série 20 pingpongových show Všichni za stůl 
hostovala v obci Zeleneč v okrese Praha-východ. Žáci si ji 
zasloužili veselým  filmem o ping-pongu.  
 
V krásné a prostorné hale čekalo na začátek show přes 200 
nedočkavých dětí z 1.-3. tříd ZŠ Zeleneč, učitelé a tým 
superhrdinů. Show si nenechala ujít ani paní ředitelka, Jana 
Malá, nadšená fanynka stolního tenisu. Sama se zasazuje o 
rozvoj ping-pongu na základní škole a zapojení dětí do této 
sportovní a zábavné aktivity. Škola má svou malou 
tělocvičnu, kde se pravidelně schází několik dětí. Společně 

trénují, baví se a získávají nové kamarády. Už první žerty moderátora děti 
ocenily smíchem a hlasitým potleskem. Jakpak by ne, když je místo 
vyučování čekal den plný neobyčejné zábavy. Poté přišlo na řadu exhibiční 
utkání Ivety Vacenovské v kostýmu superhrdinky s místním 
pingpongovým nadšencem Miloslavem Kubou, členem TTC Klánovice. 
Smeče nejlepší české stolní tenistky ležérně odvracel i v sedě. U publika si 
za své mistrné kousky vysloužil veliký obdiv. Miloslav si nenechá ujít 
žádnou pingpongovou výzvu. Ještě v pondělí večer absolvoval tři 
mistrovská utkání a všechna vyhrál. Utkání dvou silných soupeřů 
sledovalo publikum se zatajeným dechem. Nejvíce si ale děti užily volnou 
zábavu. V hale na ně čekala 4 stanoviště s atrakcemi a programem, při 
kterém se trošku zapotily, ale hlavně pořádně pobavily. Na show zavítala 
také Petra Zýková, akademická mistryně republiky ve čtyřhře a 

reprezentantka francouzského týmu TT ST Jennais. Petra předchozí 4 roky soutěžila v německé lize, odkud v září 
přesedla do Francie. Na svém kontě má také 3. místo na Mistrovství Če ské republiky ve čtyřhře do 21 let a 7.-8. místo 
v družstvech Mistrovství Evropy univerzit. Spolu s Miloslavem, Petrou a dalšími členy týmu superhrdinů pomáhala 
žáčky zasvětit do umění hry stolního tenisu. 
 
Z radostných a zářících tváří dětí i učitelů bylo znát, že si sportovní den užili jak se patří. Miloslav Kuba, který vede 
kroužky pro děti v Klánovicích, se těší na další zapálené hráče. Všichni mu fandíme a věříme, že díky této sportovní 
show přivítá ve svých řadách nové mladé talenty. A kdo ví, třeba bude mezi těmito nováčky nový budoucí mistr 
republiky. Náš velký dík patří našim partnerům, společnostem Pražská Plynárenská a Bubble Joy, kteří projekt Všichni 

za stůl podporují. Do soutěže věnovali spoustu krásných cen, které dětem udělaly velkou radost.                                     
Organizátoři show 

 

Třeťáci byli na divadle ☺☺☺☺  

… a to doslova  a nejen – 3. B a 3. C ho prolezla skrz na ☺☺☺☺

skrz. Děti tak měly možnost podívat se i do zákulisí a projít se 

například i po deskách, které znamenají svět.  
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 Zprávy z parlamentu

 

 
 

Parlament hledá talent… A JAK SE TAKOVÝ TALENT HLEDÁ? 

Na naší škole lehce :) Poslední středu v listopadu vybral školní parlament z 23 dětí osm 
finalistů. Soutěžilo se například ve hře na hudební nástroje, v tanci, v přednesu,  

v kouzlení a ve zpěvu. 

A kdo se dostal do finále, které se bude konat v únoru?  

1. 9. třída (ZPĚV)  
2. Šárka Filipská 

(KLAVÍR A ZPĚV) 
3. Veronika Jandová 

(ZPĚV)                   
4. Barbora Šárová 

(KLAVÍR A ZPĚV) 
5. Aneta Jurzykowská 

(PŘEDNES VLASTNÍ 
POEZIE) 

6. Otová Tereza  
(HRA NA FLÉTNU) 

7. Jonáš Ohanka 
(HRA NA KYTARU) 

8. Andrea K.,Markéta 
B., Klára P. (TANEC)                       
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Pepíček: „K Vánocům si přeji matraci z paměťové pěny.” 

Maminka: „Proč chceš paměťovou matraci?” 

Pepíček: „Budu si ji brát do školy, aby si učení pamatovala za mě.” 

„Ten pocit hrdosti, když měsíční práci zvládnete během jediného dne.“ 

„Ano, už jsem snědl celý adventní kalendář.“ 

„Mámo, padá hvězda!” křičí Pepíček z obýváku. 

„Tak si něco přej.” 

„Ale z vánočního stromečku!” 

 

PF 2018 přeje Vaše redakce ☺ 


