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Předávání SLABIKÁŘE 

Tento den byl pro nás velmi významný. Paní učitelka nám 

řekla, že budeme mít ve třídě návštěvu - a tu jsme také měli! 

Pan ředitel se na nás přišel podívat. Tak jsme mu ukázali, 

jak už se umíme připravit na hodinu a hlavně - jak umíme 

číst!!! 

Za to jsme dostali od pana ředitele svoji první knihu -

 Slabikář. Je to výjimečná kniha nejenom tím, že je první, 

kterou opravdu přečteme, ale i tím, že se do ní dá psát a 

kreslit. 

Po zazpívání písničky a tanečku jsme si každý sám vyrobili jmenovku na svůj Slabikář. 

Myslím si, že všichni jsme si tento den užili. 

 
 
 

 
Plavecký výcvik II. A 

Minulý týden ve středu jsme zahájili letošní plavecký výcvik. Děti se opět rozdělily podle 

svých dovedností na 3 družstva, ve kterých se budou snažit zlepšovat a zlepšovat své plavecké 

styly. :-) Dnes nám k tomu navíc krásně svítilo sluníčko a všichni se opravdu snažili. Chtěla 

bych moc pochválit Vlastíka za jeho velkou houževnatost a snahu naučit se plavat a za to, že 

překonal svůj "strach" z vody. Jsi pašák!  
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Vánoční těšení na Ležákovce 

 

Každoroční „Vánoční těšení“, vítání 

vánočních svátků na Ležákovce, připadlo 

letos na 27. listopadu. Od 16 hodin začalo 

odpoledne věnované blížícím se Vánocům 

s tradičním rozsvícením vánočního 

stromečku. Celá škola byla slavnostně 

vyzdobena nejen obrázky, ale i výrobky 

žáků s vánoční tematikou. Všechny 

příchozí při vstupu do budovy školy vítal slavnostně vyzdobený vestibul s betlémem. 

Program zahájila úvodní řečí paní učitelka Jana Řezníčková, poté si vzal slovo pan ředitel 

Tomáš Louda a pan starosta Miroslav Krčil, který nás přišel podpořit jako i jiní významní 

hosté, vedoucí odboru školství Martin Vtípil, ředitelé hlinecký škol i školek. S radostí jsme 

přivítali všechny rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníky. Celou dobu nám dělali společnost 

Mikuláš, čerti a andílci, kteří nestrašili zlobivé, ale spíše obdarovávali děti sladkostmi. Ve 

vestibulu školy mohli malí nedočkavci napsat dopis Ježíškovi, co by si přáli najít pod 

vánočním stromečkem, a pak ho poslat „andělskou poštou“.  

Po úvodních slovech pana ředitele a pan starosty následovalo pásmo vánočních písní a 

básniček od pěveckého sboru žáků Praktické a speciální školy Klíč pod vedením Dagmar 

Kočové. Pak jsme všechny pozvali do výtvarných dílniček, kde si mohly nejen děti, ale i 

jejich rodiče vyrobit vánoční přáníčka, skřítky, ozdobit skleněnou bambulku na stromeček. 

Nechyběly tady ani stánky školní družiny, Fokusu, žáků čtvrté a páté třídy. Na stolech vonělo 

velké množství vánočního cukroví, ale i dalších dobrot, které napekly maminky, babičky, paní 

učitelky a také šikovné děti. 

O půl šest jsme se všichni zase sešli u vánočního stromečku, kde nám pan ředitel Tomáš 

Louda popřál šťastné a veselé Vánoce, které nejsou jenom o „vánočním šílenství“. Ale jsou to 

především svátky klidu a míru, kdy jsou všichni spolu pohromadě. Na závěr vystoupil 

pěvecký sbor Hlásek pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové s vánočními koledami. 

Poté nastalo odpočítávání a rozsvícení vánočního stromečku Ležákovky. Všichni odcházeli 

vánočně naladěni před blížícím se adventem a vánočními svátky. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo s námi přišel zahájit adventní čas a samozřejmě velké 

poděkování patří učitelům a žákům, kteří se zapojili a pomáhali na „Vánočním těšení“.  
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Zdobení vánočního stromečku 

Vánoční stromeček je jeden z nejvýraznějších symbolů Vánoc. 

Ozdobené stromky jsou téměř v každé domácnosti, ale i v obchodech a restauracích, na 

úřadech i na veřejných prostranstvích. Zdobení stromečku je vánoční tradice. Někde se zdobí 

každý rok téměř stejně a klasicky. 

 

Jak dříve lidé zdobily vánoční stromek a jak ho zdobí 

v dnešní době? 

 

Dříve lidé zdobili stromky převážně dřevěnými ozdobami a 

řetězy se svícemi. Dnes zdobíme vánoční stromek 

skleněnými ozdobami, třpytivými řetězy a světýlky. 

 

 

 

 

 

 



Vánoce v zahraničí 

Asie: 

Indie – Vánoce jsou v Indii jedny z nejvýznamnějších svátků v roce. Kde je hlavním 

dnem 25. prosince. Štědrý den je především pečením speciálních koláčků, dárky si 

předávají celý den. 

Čína – V Číně se Vánoce téměř neslaví, větší význam má pro ně Nový rok. Moderní 

obyvatelé dodržují některé zvyky převzaté z Ameriky. 

Japonsko – Je zde 1% křesťanů takže tu Vánoce téměř neslaví. Vánoce znají z filmů a 

mladší lidé je slaví, dají se přirovnat k americkému Valentýnu. 

 

Austrálie: 

Australané jsou velcí věřící, a tak Vánoce slaví i v teplém podnebí. Hlavními zvyky jsou 

zvyky z Anglie. Dárky nosí Father Chrismas („ Otec Vánoc “). Štědrovečerní večeři tvoří 

různé druhy ryb a mořských plodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoce v různých částech světa 

Vánoce v Africe 
V Kongu začínají přípravy na Vánoce, jakmile je vybrána skupina, 

která uspořádá každoroční vánoční průvod. 

Štědrý den začínají skupiny koledníků, kteří procházejí vesnicí a 

zpívají mezinárodně známé koledy. Poté se rozejdou do svých domů, 

převléci se a připravit dary na večerní bohoslužbu. 

Nejdůležitější částí je Vánoční bohoslužba uctívající Ježíše. Každý, 

kdo se chce zúčastnit, musí přinést nějaký dárek. 

Mezi 8. a 9. hodinou začíná každý slavit narození Ježíše po svém. 

Většina lidí má i Štědrovečerní večeři. Prostírají venku před domem a 

zvou mnoho svých blízkých přátel. 

 

Středa 25. prosince 

Vánoce v Americe 

Jako vánoční pozdravy 

rozesílají Američané 

pohlednice se Santa Clausem, 

ale i rodinné fotografie 

upravené na vánoční 

pohlednice. Dárky se dávají 

dětem, členům rodiny, 

přátelům. Lidem, kteří nám 

poskytli laskavost, či kolegům 

ze zaměstnání. Nemusí se vždy 

jednat o věcný dar. Často lidé 

pečou sušenky a jimi 

obdarovávají své blízké, či sousedy. Dárky se rozbalují až následující 

ráno, protože přes noc se údajně Santa Claus dostane dovnitř 

komínem a dá pod stromeček dárky. Jako zvyk děti dávají na talíř 

sušenky a mléko pro Santu. 

 

 



 

KDO NOSÍ DÁRKY? 

 

 
U nás v Česku nosí dárky Ježíšek. 

  

 

V Anglii nosí dárky Father Christmas. 

V Argentině je to Kůň Magi a třeba v Brazílii to je Papai Noel. 

A ve Venezuele nosí dárečky Jezulátko. 

Zrovna tak v Dánsku mají Jezulátko a na Filipínách to jsou Tři 

králové. 

Na Ukrajině je to Děda Mráz, tak jako v Rusku a v Bulharsku pro 

změnu Děda Koleda. Na Islandu nosí dárky třináct Skřítků. V Polsku 

mají svatého Mikuláše a v Norsku je to koza krále Olafa nebo skřítek 

Nise. V Polynésii zajímavý veliký Krab a v Sýrii se děti těší na 

velblouda od třech Králů. 

No a v USA je to známý Santa Claus, ale to asi všichni víme. 

 

Dozvěděli jste se něco nového? 

 

 



 

 

VÁNOČNÍ TRADICE DŘÍVE 

1) Stromeček 

 věšel se od stropu dolů 

 zdobil se ovocem a ořechy 
2) Házení boty 

 Zajištění svatby v příštím roce 

 Špička ven = svatba 

 Špička dovnitř = svatba nebude 
3) Klepáním botou na kurník 

 Svatba 

 Ozve se kohout = svatba v blízké budoucnosti 

 Ozve se slepice = svatba déle  

4) Vstup do jezera  

 Když chce vědět žena, koho si vezme 

 Udělá díru do ledu 

 Na hladině spatří tvář budoucího manžela  

5) Šupiny do peněženky 

 1 šupina = základ 



 3 šupiny = jistota 

6) Sudý počet strávníků 

 Sudý počet lidí u stolu přinese štěstí 

 Lichý smůlu 

7) Místo pro pocestného 

 U stolu by mělo být připraveno 1 místo navíc  

 Pocestný 

8) Krájení jablka 

 Hvězda = štěstí 

9) Lití olova 

 Věštba budoucnosti 

 Podle tvaru lití olova 

 

 

 

 

  



 Vánoční vtipy 
 1) „Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že 

hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“ 

 2) Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? „Konečně 

rozsvítili na záchodě! 

 3) Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. 

Dvě hodiny se trmácí a stále nic nemají, až už jedna 

rezignovaně pronese: „Další příští bereme, i když nebude mít 

ozdoby!“ 

 4) Kuba se ptá celý nadšený pod vánočním stromečkem 

svých rodičů: „Tohle všechno mi přinesl Ježíšek?“ „Ano 

Kubíčku.“ Na to si dá Kubík ruce v bok a načuřeně se zeptá: 

„A co jste mi teda koupili vy?“ 

 5) ,,Děti tak přece jenom k večeři kapra budeme mít.´´ 

Oznamuje hrdě maminka. ,,Ale vždyť ho šel tatínek pustit do 

rybníka, ne ?“ ptá se Maruška. ,,To sice ano, ale když ho 

pouštěl,  nevšimnul si, že je rybník zamrzlý a chudáka kapra 

zabil.“ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Exkurze do mlékárny 
Dne 8. 11. proběhla exkurze do mlékárny pro žáky 9. ročníků. Společně s námi šla také paní 

učitelka Pažitná a pan učitel Rakouš. 

Sraz byl ve škole, odkud jsme vyšli do mlékárny. Po příchodu nás odvedl generální ředitel 

pan Jiří Tvrdík do promítací místnosti, kde nám pustil krátký film o mlékárně a pověděl nám 

zajímavosti o historii mlékárny i o její současné podobě. Seznámil nás s výrobky, které se zde 

vyrábějí, také nám některé dal. Po této přednášce jsme dostali červené čepičky a bílé pláště, 

ve kterých jsme se vydali do provozu. 

Po provozu nás prováděl pan Ladislav Pekař, který mlékárnu zná jako své boty. Nejdříve jsme 

se vydali do místnosti, kde se v tancích skladuje mléko a kde se zkoumá jeho nezávadnost. 

O něco dále jsme mohli pozorovat proces zahuštění mléka. Poté jsme se vydali do máslárny, 

která však zrovna nebyla v provozu. Další zastávku jsme si udělali ve výrobně UHT mléka, 

kde nás všechny zaujaly důmyslné stroje na plnění a balení mléka, hlavně robot, který balil 

paletu vyrobených mlék. Pak jsme se přesunuli do míst, kde se vyrábí tvaroh. Potom byla již 

poslední zastávka a to ve výrobně sušeného mléka. To jsme již mířili k východu.  

Tato exkurze se jistě nám všem líbila a jsme rádi, že jsme se dozvěděli mnohé zajímavosti 

o zpracování mléka a samozřejmě o historii hlinecké mlékárny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


