
  



Úvodník 

Milí žáci a učitelé, 

sešli jsme se u posledního čísla tohoto roku, které je velmi bohaté na 

informace, protože je zde spojené prosincové číslo se Dnem otevřených 

dveří. Tímto dnem začínáme a zároveň se omlouváme, že článků není 

tolik jako v loňském roce, protože nám ubyli redaktoři a čtyři ze 

současných onemocněli. Noví členové z  6. třídy se teprve psát učí a 

moc se snaží.  Následuje prosincové číslo, kde si připomeneme výjezd 

zástupců redakční rady do Brna, svátek svaté Barbory a Lucie na naší 

škole, výpravu za Kelty, sběr papíru, Johna, sportovní soutěže, nové 

knihy a filmy a nezapomeneme ani na vánoční zvyky. Za redakci vám 

přeji krásné prožití Vánoc, hodně zdraví a dárků, sníh, na který všichni 

čekáme a sejdeme se v lednu u prvního čísla roku 2016. 

Lucka 
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Den otevřených dveří 1. stupeň 

Dne 16.12. 2015 se v naší škole ZŠ Gutova uskutečnil Den otevřených 

dveří. Měli jsme za úkol zmapovat celý 1. stupeň. 

Naše osnova pro dopoledne byla:  

 Co děti přednášely? 

 Jak se jim to povedlo? 

 Hodnocení hostů. 

 Jak se to líbilo učitelům. 

 Spokojenost dětí. 

 Jak dlouho nacvičovali? 

2.C 

Jako první představení, kterého se redakce Tornáda zúčastnila, bylo- Co 

se stalo v Betlémě. Dětem se představení moc povedlo, i když chodí 

teprve do druhé třídy. Host toto představení hodnotil takto: „Vystoupení 

bylo krásné, dojemné, ale i vtipné a naučné.“ Děti byly spokojené. Paní 

učitelka Zvěřinová řekla jediné: „Úžasný.“ Na toto představení 

nacvičovali zhruba od října 2015. 

3.A 

Jako druhé představení, na kterém redakce Tornádo byla, byla Červená 

Karkulka. Dětem se představení povedlo. Host představení hodnotil 

takto: „ Děti si představení užily.“ Paní učitelka toto představení hodnotila 

takto: „ Dětem se představení povedlo, dokázaly se to hezky naučit.“ 

Podle holčičky Natálky se jí i jejím kamarádům představení povedlo. 

Nacvičovali 2 měsíce ve volných hodinách ČJ a HV. 

3.C 

Další představení bylo- Tři sestry a jeden prsten, které děti nacvičovaly 

dva měsíce. Paní učitelka Buchtelová říkala: „Děti byly moc šikovné.“ 

Jeden z hostů hodnotil: „Moc pěkné, myslím, že to děti dlouho 

nacvičovaly. Děti: „Myslíme, že se nám to povedlo, tak pěkné jsme to ani 

nečekaly. 

 



1. a 2. stupeň 

Vystoupení v amfiteátru - Oživlý 

betlém Paní učitelka: „Povedlo 

se, moc jsme se snažili, zpívali 

jsme i na Kubáni, děti jsou velmi 

šikovné, dělali jsme na tom 

měsíc o volných hodinách.“ 

1.C 

Představila 2 pohádky – Sněhurka a sedm trpaslíků a Boudo, budko, kdo 

v tobě přebývá a zazpívali anglické písničky a k tomu i zatancovali. 

Podle paní učitelky, dětí i hostů se jim to moc povedlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štroby, Verča, Patrik a Max 

  



Pracovna fyziky 

O DOD jsme byli v učebně fyziky. Zde jsme mohli vidět pokusy 
s elektrotechnikou až po parní stroj. Bylo to moc zajímavé a žáci byli 
ochotní. Lidí bylo dost a skoro žáci nestíhali. Mezi pokusy 
s elektrotechnikou byl i jeden o vodivosti těla. Učebnu měl na starost pan 
učitel Stejskal. 

 

Rozhovor s panem učitelem Stejskalem: 

Jak jste se k práci dostal? 

Poté co jsem nastoupil do této školy, tak paní učitelka sháněla pomoc. 
Vyhověl jsem jí a následně mi bylo téma přiděleno. 

Kolikátý je to DOD, kde jsme vás mohli vidět u fyziky? 

3-4 let. 

Kolik přišlo lidí? 

Přišlo kolem 40 lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denio, Zebras7 

  



Chemie v praxi 

Na Dnu otevřených dveří se v učebně 

chemie předváděly chemické pokusy. 

Mezi ně patřilo například: foukání 

železa, chromatografie a házení 

draslíku do vody. Pokusy trvaly přes 

čtyři hodiny. Tento rok byl rekordní 

zájem, dokonce se přišly podívat na 

ukázku i třetí a páté třídy. Podle mého 

uvážení byly nejzajímavějšími pokusy 

foukání železa a faraonovi hadi. 

Prezentace byly úžasně připraveny i 

pro nižší ročníky. Oceňuji paní 

učitelku Krejčí za neuvěřitelnou 

ochotu a píli. Jeden z nejkrásnějších 

pokusů bylo foukání železa do 

kahanu, přičemž vznikal malý 

ohňostroj. Rád bych smekl klobouk před Jakubem Zmatlíkem, který se 

dokázal naučit předvádět dva pokusy a k tomu pomáhal i ostatním. 

Denio, Fargo 

Angličtina na interaktivní tabuli 

O DOD jsme byli navštívit 

pracovnu, ve které se skupina 

paní učitelky Zůnové snažila 

ukázat, jak se pracuje 

s interaktivní tabulí 

v angličtině. K dispozici měli 

Project 1,2,3 a 4 a Happy 

house 1 a 2, což jsou učební 

programy pro výuku hrou. 

Přišlo skoro 30 lidí, což je 

docela hodně. Mimo to, že 

nám žáci řekli, k čemu programy jsou, tak jsme si mohli vyzkoušet různé 

hry.  

       Denio, Zebras7 



CO JSME MOHLI NA DOD VIDĚT 

Milí čtenáři, máme úspěšně za sebou Den otevřených dveří. Tento den 

jsme pro návštěvníky naší školy a nejen pro ně připravili kromě jiného i 

ukázky, jak se co učíme. V následujících řádcích vám chci ukázat, co 

jsme se žáky 6. tříd na tento den připravili. Druhou vyučovací hodinu pro 

rodiče předvedli, jak se učíme, Ondřej K. a třetí Veronika Š.  

Ukázali jsme, jak určit obsah mnohoúhelníků, které mají vrcholy 

v mřížkových bodech v čtvercové síti. Ukázku jsme připravili pomocí 

programu Geogebra. Je to volně šiřitelný program, který lze využít 

v hodinách matematiky, především v hodinách geometrie. 

Nejdříve se naučíme, jak spočítat obsah trojúhelníku, jehož vrcholy jsou 

mřížkové body čtvercové sítě.    Podívejme na jednoduchý případ (viz 

obrázek níže). Budeme přepokládat, že strana malého čtverce je 1 cm. 

1. Spočítejte obsah trojúhelníku ABC. 

 

 Jak vidíme na obrázku, obsah 

tohoto trojúhelníku ABC je 

polovina obsahu obdélníku 

ABDC. Obsah obdélníku 

umíme spočítat již z prvního 

stupně. Proto obsah 

trojúhelníku ABC je  8/2 = 4 

cm2. 

 

2. Spočtěte obsah trojúhelníku EFG (víz obrázek). 

 

Nyní budeme chtít tento 

jednoduchý postup použít i 

na další případy. 

Podívejme se na druhý 

obrázek. Vložme tento 

trojúhelník EFG  do 



nejmenšího obdélníku EFHI, jehož strany jsou vodorovné a svislé (jsou 

rovnoběžné s osami). Obsah trojúhelníku EFG budeme určovat jako 

obsah tohoto obdélníku: 28 cm2 minus součet obsahu trojúhelníků FHG 

a EGI. Obsah trojúhelníku FHG je polovina obsahu obdélníku JFHG, 

tedy 4 cm2. Obsah trojúhelníku EGI je polovina obsahu obdélníku EJGI, 

což je, jak vidíme, 10 cm2, proto obsah našeho trojúhelníku bude: 

 28 – 4 – 10 = 14.  

Obsah trojúhelníku EFG je 14 cm2 . 

Není těžké se přesvědčit rozborem jednotlivých případů, které mohou 

nastat, že pomocí tohoto „vložení a případného rozdělení“ dokážeme 

určit obsah libovolného trojúhelníku, jehož vrcholy budou nějaké 

mřížkové body. 

Nyní můžeme využit naše získané znalosti k výpočtu obsahů složitějších 

geometrických útvarů. Začneme čtyřúhelníkem. Opět začneme 

jednoduchým případem. 

Spočítejte obsah čtyřúhelníku ABCD, viz obrázek.  

 

Jak vidíme, tento čtyřúhelník dokážeme rovněž vložit do nejmenšího 

obdélníku BCEA  a určit jeho obsah podobným způsobem jako v případě 

trojúhelníku.  



Nebo bychom ho mohli rozdělit na dva útvary čtverec BFDA a 

trojúhelníky FCD a použit toho, že obsah trojúhelníku umíme spočítat a 

sečíst jednotlivé výsledky. 

Obecně bychom mohli rozdělit tento čtyřúhelník na dva trojúhelníky 

například ABC a ACD a určit obsah každého z nich a pak to sečíst. 

Tento poslední postup by se dal obecně použít na libovolný čtyřúhelník, 

neboť jak známo, libovolný čtyřúhelník se dá rozdělit na dva trojúhelníky. 

Ovšem otázka je, jestli v nějakých konkrétních případech bychom 

nemohli použít například již zmíněný postup vložení do obdélníku, a 

výpočet tím to zjednodušit.  

Ať použijeme jakýkoliv postup, obsah čtyřúhelníku je 22cm2. 

Pokud bychom nyní uvažovali o libovolném n-úhelníku, který se dá 

rozdělit na trojúhelníky, pak určit obsah tohoto mnohoúhelníku 

s potřebnou dávkou trpělivosti určitě dokážeme. 

Tím jsme se naučili dvě základní metody postupu při řešení 

matematických úloh: za prvé jsme se naučili řešit jednoduchý případ 

(výpočet obsahu trojúhelníku) a pak složitější případy převedení na tento 

případ (výpočet obsahu mnohoúhelníku). Za druhé při řešení složitější 

úlohy pracujeme tak, že ji rozdělíme  na jednodušší známé řešitelné 

úlohy (rozdělení čtyřúhelníku na čtverec a trojúhelník). Samozřejmě 

v nějakých případech bude potřeba kombinovat obě metody. 

Ještě důležitější je to, že nyní se musíte sami rozhodnout, jakým 

způsobem budete danou úlohu řešit, což pro vás bude užitečné nejen 

v hodinách matematiky. 

Úloha pro vás: 

Jak byste určili obsah následujícího 

obrázku? 

Nepochybuji o tom, že nyní již dokážete 

tuto úlohu hravě vyřešit. Nejen pro 

zajímavost uvedu následující úlohu, 

která se objevila v didaktickém testu 

pro 9. ročník Cermatu (Centrum PRO 

zjišťování výsledků vzdělání). 



Ve čtvercové síti je vyznačená vyhlídková cesta se čtyřmi zastávkami (1. 

– 4. ). Start a cíl vyhlídkové cesty je v jednom místě -M. Cesta od startu 

(M) k první zastávce (1.) měří 80m. 

a)  Vypočtěte délku cesty mezi první a druhou zastávkou. 

b) Vypočtěte obsah plochy obrazce ohraničeného vyhlídkovou 

cestou. 

 

Část a) dokážete vyřešit, pokud znáte Pythagorovu větu. Druhou část 

pomocí toho, co jsme se zde naučili, spočítáme, kolik čtverců 

obsahuje náš obrázek, a pak tuto hodnotu pouze vynásobíme 

obsahem jednoho čtverce. 

 

José Nájares 

  



Jarmark 

Dne 16. 12. se v naší škole pořádal Jarmark neboli školní vánoční 

trhy. 

Na Jarmarku prodávaly děti ze sedmých tříd a z matematických 

skupin. 

 Byl otevřený od 7:30 a bylo tam pořád plno! 

Udělali jsme rozhovory s prodávajícími a paní učitelkou Horovou: 

Honza Hraba 

Co jsi prodával? 

Prodával jsem papírové andělíčky, svícny, obrázky a drátěné kytičky. 

Kolik jsi přibližně vydělal? 

Asi tak 2000,-  

Co se prodávalo nejvíc? 

Nejvíc určitě andělíčci. 

Co se vyprodalo jako první? 

První se vyprodaly obrázky. 

Eliška Machová 

Co jsi prodávala? 

Levandulové sáčky, svícny, oříšky, přáníčka a stromečky. 

Kolik jsi přibližně vydělala? 

Kolem 3000,-. 

Co se prodávalo nejvíc? 

Nejvíc svícny. 

Co se vyprodalo jako první? 

Asi stromečky. 



Paní učitelka 

Kolik bylo přibližně 

výrobků? 

Přibližně 35 druhů 

výrobků. 

Kolik se vydělalo 

peněz? 

Vydělalo se 35000,-  

Na co jdou peníze? 

Na vzdělání Johna. 

Dále na zvířata ze 

zoo, levharta 

obláčkového a 

surikatu. 

A zbytek na odměny 

pro žáky za různé 

olympiády. 

Vydělalo se víc 

peněz než minulý 

rok? 

Ano, o trochu víc. 

Kolik peněz se vydělalo minulý rok? 

Asi kolem 30000,- 

 

 

Adéla 

  



Den otevřených dveří - rozhovory 

 

Dne 16.12 se v naší škole konal Den otevřených dveří. Přišlo se podívat 

mnoho návštěvníků, a tak jsme se jich šly zeptat, jak se jim tu líbí. Většina 

rodičů se přišla podívat na své děti na ukázkových hodinách nebo na jejich 

vystoupení. Přišli sem i bývalí žáci a učitelé. Byla tu i spousta rodičů, kteří 

teprve uvažují o tom, že sem své děti přihlásí. Vypadali opravdu nadšeně, 

všem se tu líbilo. Zde jsou nejčastější odpovědi na naše otázky. 

 

 

Rozhovory s rodiči: 

Tornádo: „Na co jste se přišli podívat?“ 

Rodič: „Na vystoupení svých dětí.“ 

Tornádo: „Těšíte se? Půjdete i na něco jiného?“ 

Rodič: „Těším se moc. Půjdu se podívat na burzu knih.“ 

Tornádo: „Líbily se vám výrobky na jarmarku? Jaký nejvíce?“ 

Rodič: „Ano moc se mi líbily. Nejvíce asi origami.“ 

Tornádo: „Chutnalo vám občerstvení?“ 

Rodič: „Ano, moc. Ten štrúdl byl báječný. Doufám, že tu bude i příště.“ 

Tornádo: „Co se vám nejvíce líbilo?“ 

Rodič: „Líbilo se mi všechno. Nejvíce ukázkové hodiny a představení 
dětí na 1. stupni.“ 

 

Rozhovor s bývalým žákem: 

Tornádo: „Proč jsi přišel na DOD?“ 

Bývalý žák: „Přišel jsem se 
podívat na učitele, kteří mě dříve 
učili.“ 

Tornádo: „Před jakou dobou jsi 
školu opustil?“ 

Bývalý žák: „Školu jsem opustil 
před 3 lety.“ 

Tornádo: „Poznali tě učitelé?“ 

Bývalý žák: „Ano.“ 



Rozhovor s paní zástupkyní Zajdlovou: 

Tornádo: „Dobrý den, můžeme s vámi udělat rozhovor?“ 

P. Zajdlová: „Jistě, ale nejsem si jistá, jestli vám to k něčemu bude. Celý 
den jsem mluvila s rodiči, kteří sem chtějí přihlásit své děti. Byla jsem jen 
ráno na jarmarku.“ 

Tornádo: „To nevadí. Líbilo se jim tu?“ 

P. Zajdlová: „Ano, a hlavně  skoro všichni tu už měli starší dítě. Nikdo mi 
neřekl, že by se mu tu nelíbilo.“ 

Tornádo: „A jak se vám líbil jarmark?“ 

P.  Zajdlová: „Ano, výrobky byly skvělé. Děti jsou moc šikovné.“ 

 

Rozhovor s panem zástupcem Chocenským: 

Tornádo: „Jste spokojený s DOD?“ 

P. Chocenský: „Já spokojený jsem, protože co jsem mluvil s rodiči, tak 
se jim tady líbilo. Mám pocit, že se přišlo podívat poměrně dost 
návštěvníků. Takže za sebe můžu vyjádřit spokojenost.“ 

Tornádo: „Bylo všechno podle vašich představ?“ 

P. Chocenský: „ Já bych to ještě nechtěl úplně hodnotit. Vždycky jsou 
nějaké věci, které by se daly udělat lépe, ale rozhodně převažovala 
spokojenost. Pokud s něčím nejsem spokojen, jsou to spíše drobnosti a 
to potom rozebereme s učiteli, co třeba příště udělat lépe. Ale přesto ta 
spokojenost převažuje.  

Tornádo: „Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Tornáda?“ 

P. Chocenský: „Popřát jim hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového 
roku.“ 

 

Rozhovor s panem ředitelem: 

Tornádo: „Jste spokojený s DOD?“ 

P. ředitel: „Ano, přišlo hodně rodičů, až nečekaně hodně. Přišlo hodně 
zájemců, kteří tady sice děti nemají, ale zajímají se o naši školu a chtějí 
dát své děti k zápisu. Ti, kteří mluvili se mnou, tak školu hodně 
oceňovali, chválili a co mě zrovna teď před okamžikem mile překvapilo, 
přišlo sem hodně bývalých žáků. Dokonce i bývalí po třech, po čtyřech 
letech a téměř všichni říkali stejnou věc. Že po těch letech hodnotí, že 
jim Gutovka dala daleko víc, než si původně mysleli. To poznali až na té 
střední škole a to, když člověk slyší od bývalých žáků, tak je to skoro 
ještě lepší, než když to slyší od jejich rodičů.“ 

Tornádo: „Bylo vše připraveno podle vašich představ?“ 



P. ředitel: „Představy a skutečná realita nejsou nikdy stejné. Dalo nám 
to hodně práce, malinko jsem si myslel, že něco bude jinak, ale jako 
celek bylo vše v pořádku. Když někde něco neklaplo, tak se stačilo 
domluvit, opravit všechno. Budu moc děkovat všem učitelům za dobrou 
přípravu a dobrou práci.“ 

Tornádo: „Takže myslíte, že přišlo hodně lidí.“ 

P. ředitel: „Moc. Jenom v Síni slávy bylo před hodinou, teď je jich tam 
ještě víc, přes 80 návštěvníků. To jsme ani nečekali, že tolik lidí do  4. 
patra vůbec půjde.“ 

Tornádo: „ A mluvil jste s někým? Líbilo se jim to?“ 

P. ředitel: „Mluvil jsem s řadou rodičů na chodbě, někdo seděl přímo 
tady v kanceláři a konkrétně třeba ta Síň slávy se jim opravdu líbila.  
Veliká pestrost nabídky a také se jim líbilo to, jak žáci 9. tříd, kteří tam 
dělali průvodce, vše hezky vysvětlovali.“ 

Tornádo: „Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Tornáda?“ 

P. ředitel: „Já všem čtenářům Tornáda přeji, aby do Vánoc škola rychle 
utekla. Aby si užili Ježíška, stromečku, aby o Vánocích napadl sníh, a že 
se na žáky a na učitele zase těšíme v roce 2016. Hezké svátky!“ 

 

Lucka, te 

  



Síň slávy 

Je letos nově na jarmarku. V této místnosti můžeme nalézt společné 

práce všech učitelů. Buď to je sport, výtvarka, zdravotník, matematika 

apod. Můžeme vidět věci od diplomů až po poháry. Taky zde můžeme 

nalézt výstavku, která se věnuje samostatně Tornádu. Najdeme zde i 

první číslo Tornáda jménem „TRHÁK“, dále ukázky z minulých let až po 

poslední vydané číslo. Vesměs lidé odpovídali na otázky podobně. Třeba 

jestli se jim výstava líbí a co je zajímá. Zajímalo je vše od sportovních 

úspěchů až po kroniky. A moc se jim vše líbilo.  

 

 

 

      Denio, Zebras7 

  



Návštěva Dne otevřených dveří 

Je to velmi divný pocit, když přijdete do školy, s kterou máte společnou 

pouze minulost a přicházíte jako návštěvník. Pár z nás si připadalo, že 

už nejsou vítaní (někteří se ale úplně pěkně nechovali- poznámka 

redakce), ale po odchodu ze ZŠ Gutova jsem si uvědomil, že nás 

nahradili jíní a snad i stejně dobří. Hned při vchodu do školy jsme byli 

přivítáni, u kuchyňky a v dalších kabinetech občerstveni a po celé škole 

se žáci velmi snažili nám cokoli vysvětlit, jak v učebně fyziky, učebně 

chemie, tak i ve třídě 8.b, kde probíhal výklad matematiky. Velice nás 

oslovil jarmark i burza knih. Nesmím zapomenout na Síň slávy, která se 

mi moc líbila. Jako návštěvníci jsme alespoň měli čas si projít celou 

školu, aniž bychom pospíchali do hodiny. Jarmark a DOD se velmi 

povedl a je od roku lepší a bylo i vychytáno pár much z minulého roku. 

Rád jsem zase viděl známé tváře. Krásně jsme zavzpomínali s učiteli na 

minulý rok. A také došlo na téma, střední škola, a jak rádi bychom se 

vrátili zpět na základní školu. Přeji všem deváťákům, ať si každý z vás 

vybere správnou školu a při výběru nebuďte zbrklí a vybírejte 

s rozmyslem, protože to budou další čtyři roky vašeho života a 

přestupování na jinou školu je dost často obtížné. 

Všichni jsme byli moc rádi, že jsme se mohli ohlédnout  

Vojtěch Vedral 1.LB (SZŠ) 

  



Brno – Školní časopis roku 

Dne 30. 11. se konalo 2. kolo soutěže Školní časopis roku 2015. 

Postoupili jsme do něj z celopražského kola, a tak nás čekala cesta do 

Brna. Jelo nás celkem pět: já, Niki, paní učitelka Zíková a bývalý 

šéfredaktor Vojta.  

Sraz byl ve 4:45 před školou. Co k tomu dodat? Lilo jako z konve. 

Všichni krom mne měli deštník, ale přesto jsme byli mokří všichni. Šli 

jsme na metro, z metra na vlak. Jen co jsme vlezli dovnitř a našli si 

místa, začali jsme ze sebe sundávat promočené bundy. 

Cesta ve vlaku byla poměrně klidná. Zatímco bundy se nám sušily, my 

jsme odpočívali a relaxovali. Cesta byla dlouhá, ale alespoň jsme se 

stihli prospat.  

Když jsme dorazili, měli jsme další problém. Jak se dostat k dané škole? 

Nebo spíš, kde sehnat jízdenky? Pobíhali jste tam a zpátky, nakonec 

jsme jízdenky koupili, školu našli. Když jsme dorazili a dívali se na 

časopisy ostatních škol, bylo téměř jasné, že nemáme šanci. Byla to 

opravdu velká konkurence. 

 

Po úvodní řeči ředitele této akce, jsme se rozdělili do workshopů a byli 

na nich přibližně 2 hodiny. Opravdu nás rozesmálo, že mezi workshopy, 



zaměřenými na žurnalistiku, se ocitl jeden, jménem „Orientální tance“. 

Já, Niki a Vojta jsme šli na workshop jménem „Jsou novináři zlí?“ a paní 

učitelka si šla popovídat s ostatními pedagogy, kde si vyměňovali 

zkušenosti. Když workshopy skončily, bylo na řadě vyhlašování. Náš 

časopis se sice neumístil, ale jenom to, že jsme byli finalisté, je velký 

úspěch a obdrželi jsme diplom. 

Cesta zpátky byla nepěkná. Vlak měl asi 10 minut zpoždění a byl plný. 

Tak jsme museli jít do jediného volného vagonu. Ten byl však „klidný“, 

což znamenalo, že se tam nesmí používat mobily ani mluvit. A tak jsme 

další tři hodiny museli jet v naprosté tichosti, což bylo pro Niki velice 

vyčerpávající.   

Ke škole jsme dorazili až k večeru. Řekla bych, že ačkoliv jsme se 

neumístili, byl to skvělý zážitek a ostatní časopisy nás inspirovaly. 

 

Lucka 

  



Svatá Barbora a Lucie 

Dne 4.12. měla svátek svatá Barbora. 

Naše škola se rozhodla, že místo Mikuláše bude chodit svatá 

Barbora a Lucie. 

Děti zpívaly písničky, básničky a koledy. Některé chtěly zpívat i 

samostatně. 

Lucie rozdávaly do tříd větvičky, které když vykvetou, tak se dětem 

splní přání, ale když nevykvetou, tak děti zlobily a příští rok musí 

být hodnější. 

Barborky nechtěly panu zástupci Chocenskému dát čokoládovou 

podkovu, a proto pan zástupce dělal, jako že žárlí na děti. :D 

Lucky tam také zlobily prvňáčky. 

Udělali jsme rozhovor s dvěma dětmi a s paní učitelkou: 

Kristián 

Líbilo se ti to? A co nejvíc? 

Líbilo se mi to moc. Všechno bylo hezké. 

Vybral by sis radši Milukáše nebo sv. Barboru a Lucii 

Nejradši obojí. 

Dostali jste nějaké odměny? 

Ano, dostali. 

Jaké? 

Dostali jsme čokoládovou podkovu, větvičky a obrázek svatých 

Barborek. 

Znáš pověst o svaté Lucii? 

No, to je když dáš Lucinky do vody, tak ony vykvetou. 

Není to náhodou s větvičkami? 

Je, já to tak myslel. 



Aha a bál ses jich? 

Ne, jenom trochu těch se zobáky. 

Katka 

Libilo se ti to? A co se ti líbilo nejvíc? 

Ano, líbilo se mi, jak jsme zpívali. 

Vybrala by sis radši Mikuláše nebo sv. Barboru a Lucii? 

Svatou Barboru a Lucii, protože já se čertů strašně bojím. 

Dostali jste nějaké odměny? 

Ano 

Jaké? 

Čokoládovou podkovu a obrázek 

Znáš pověst o svaté Lucii? 

Ne, ještě jsem o ní nikdy neslyšela. 

A pořekadlo o větvičkách? 

Ano. 

Řekneš nám ho? 

To je, když dáš do vody větvičky a do Vánoc vykvetou, tak se nám splní 

jedno přání. 

A bála ses jich? 

Ne, ony byly hodné. 

 

Paní učitelka Pouzarová 

Jak se vám to líbilo? 

Bylo to až moc klidné. 

Je podle vás lepší Mikuláš nebo svatá Barbora a Lucie? 

Rozhodně Mikuláš. 



Proč Mikuláš? 

Je víc akční než Barborky a Lucie 

Myslíte si, že větvičky vykvetou? 

Ano, podle mě určitě. 

 

Adéla 

  



Pověst o sv. Lucii 

Lucie se narodila roku 284 (některé prameny uvádějí rok 286) do 

zámožné rodiny v sicilských Syrakusách. Již v dětství dala slib 

čistoty křesťanskému bohu. Rodiče ji proti její vůli zaslíbili váženému 

pohanskému mladíkovi. Jednoho dne matka vážně onemocněla, Lucie ji 

tedy vzala k hrobu svaté Agáty, kde se zázračně uzdravila. Dívka si pak 

od matky vyprosila zrušení svatby, s čímž ale snoubenec nesouhlasil. 

Když se Lucie dozvěděla, že onen mladík na ní nejvíc miluje její oči, 

vydloubla si je a nechala mu je poslat. Druhý den se jí však zrak a ještě 

krásnější oči vrátily. Snoubenec dívku udal císaři Diokleciánovi, což byl 

vyhlášený pronásledovatel křesťanů, a ten ji odsoudil k smrti. Ve chvíli, 

kdy Lucie umírala, vyřkla proroctví, jež se později naplnilo, že 

pronásledování křesťanů brzy skončí. Dioklecián do roka padl a devět let 

nato římský císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství. Lucie zemřela 

mučednickou smrtí dne 13. prosince roku 304. 

V 5. století byla Lucie prohlášena za svatou a patronku města Syrakus. 

Svatá Lucie se stává patronkou přadlen, švadlen, krejčích, kočích a 

dalších řemesel. Lidé se k ní modlili při očních onemocněních, bolestech 

v krku a infekcích. Ochraňovat měla také děti a slepce. Památka svaté 

Lucie je uctívána především v Itálii, kde se konají slavnosti s průvody se 

zapálenými světly. Poměrně nové jsou oslavy svaté Lucie ve 

Skandinávii, prvně se objevily ve Švédsku na počátku 19. století. 

V našich končinách je Lucie považována za symbol čistoty. Podle lidové 

tradice platil v den jejího svátku zákaz předení lnu. Lucky, které při 

obchůzkách kontrolovaly domácnosti, zda nepředou a mají uklizeno na 

vánoční svátky, na sobě měly bílé pláště a obličej zakrytý maskou 

s čapím zobákem. Jinde chodily zahalené bílým prostěradlem, kdy si na 

navlhčený obličej nafoukaly mouku. 

K 13. prosinci se váže i řada magických rituálů, v předvečer Luciina 

svátku nastává jedna z nejtemnějších nocí, kdy se scházejí čarodějnice, 

aby škodily lidem. Lucie byla považována za mocnou ochranitelku před 

jejich kouzly. 

redakce 
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Výprava za Kelty 

Dne 11. 12. 2015 jsme se s naší třídou 6. B 

vydali do Muzea hlavního města Prahy. Na 

přednášku a na celý program, co si pro nás 

připravili, jsme se moc těšili. 

Na začátku jsme se usadili na barevné 

polštářky a paní lektorka nám pustila 

prezentaci o Keltech. V průběhu prezentace 

nám pracovnice muzea vysvětlovala, co se na 

jednotlivých obrázcích nachází.  

Zde je seznam věcí, které nám paní lektorka 

vysvětlovala a především věci, které nás 

zaujaly nejvíce. 

 Když se pohřbívaly ženy, tak se u nich nacházely tzv. „nánožníky“. 

Byla to ozdoba, která se nosila v oblasti kotníků. 

 Sponami si muži, ale i ženy sepli dvě nebo více látek a ty nosili. 

Měli to jako „kabát“. Ovšem to je jen jako pouhý příklad. 

 Opasek v té době nosily ženy jako dekoraci. Muži opasek nosili, 

aby si na něj mohli připnout tzv. „pochvu“. Do pochvy se ukládal 

meč, dýka nebo velitelský mečík.  

 Velitelský mečík se vyznačoval hlavou nějaké postavy na začátku 

rukojeti. Z názvu tohoto mečíku plyne, že mečík nosili hlavně 

velitelé. 

 Náušnice Keltové též znali. Nikdy se neověřilo, zda je nosili. Znali 

je od Římanů. Existuje ovšem teorie, která říká, že Keltové 

náušnice nenosili z obav z nákazy. Ucho se při propíchnutí 

nedezinfikovalo a tím vzniklo zanícení, které Keltové neuměli léčit. 

Mohla nastat i smrt. Ale jak píši, je to jen jedna z teorií. 

 Mezi uvedené zbraně při přednášce patří meč, kopí, oštěp, štít a 

velitelský mečík. 

 Další zajímavostí bylo, že se stavěly domky pouze ze dřeva. 

 Též nám byl vysvětlen výraz „oppidum“. Oppida jsou opevněná 

hradiště, která jsou umístěna na bojově strategických místech, 

většinou na vrcholu nějakého kopce či hory. Oppida byla centra 

obchodu. 



 Skleněné šperky se začaly také vyrábět v té době. Bylo to zřejmě 

jednoduché na výrobu. 

 Nyní se dostáváme k věci, která se v této době využívala. Je to tzv. 

„žernov“. Tam se drtila semínka a vnikala hodně hrubá mouka. 

 Názvy řek v Čechách: Agara=Ohře, Isara=Jizera, Albis= Labe 

pochází z keltského jazyka. 

            

Přednáška byla velmi zajímavá. Některé informace jsme již znali ze 

školy, některé byly pro nás novinkami. 

Poté následoval interaktivní program. Mohli jsme si vyzkoušet namlít 

mouku v žernovu a udělat vlastní mince z hlíny. Dále měli pro nás 

přichystaný kvíz.  V kvízu byly předměty a my jsme měli zaškrtnout, jestli 

patří do doby Keltů.  

Také jsme skládali puzzle. Obrázek znázorňoval keltskou vesnici. Dále 

jsme si mohli sáhnout a prohlédnout některé z věcí, které nás zaujali při 

přednášce. 

Interaktivní program byl zábavný a naučný. 

Celé dopoledne bylo skvěle připravené. Během chvíle jsme se spolu se 

spolužáky ocitli v době Keltů. Jsme ale rádi, že žijeme v současnosti a 

do dob minulých se můžeme podívat prostřednictvím podobných 

přednášek. 

Štroby 

  



Sběr papíru 

V prosinci probíhal tradiční sběr starého papíru, kterého se zúčastnily 

všechny třídy ZŠ Gutova. Jako obvykle byli nejaktivnějšími sběrateli žáci  

1. stupně. Bohužel 2. stupeň ve sběru moc neboduje. 

 Výsledky tohoto sběru jsou:  

1. místo 3.C………691 kg  

2. místo 1.C……... 671 kg  

3. místo 3.B……… 514 kg  

K 1. místu gratulujeme žákům ze 3. C. Zároveň děkujeme všem dětem, 

které se sběru aktivně zúčastnily. 

 

Sběr prosinec 2015 
  

 
8.12.2015 9.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 celkem 

 1.A 30 153 16 4 203 
 1.B 22 18 6 11 57 
 1.C 273 187 180 31 671 2.místo 

2.A 51,5 9,5 27 19 107 
 2.B 13,5 20 12 7 52,5 
 2.C 390 29 10 4 433 
 3.A 80 169 108 8 365 
 3.B 177 222 33 82 514 3.místo 

3.C 78 93,5 372 147,5 691 1.místo 

4.A 74 144,1 0 61 279,1 
 4.B 17,5 32 67 2 118,5 
 4.C 162 16 99 10 287 
 5.A 179 0 15 25 219 
 5.B 35,5 142 56 15 248,5 
 5.C 41 38 189 12 280 
 6.A 44 4 0 9 57 
 6.B 13 6 0 4 23 
 7.A 2 0 28 30 60 
 7.B 0 182,5 24 8 214,5 
 8.A 7 25 106,5 6 144,5 
 8.B 0 0 0 7 7 
 8.C 0 0 11 0 11 
 9.A 7 80 0 1 88 
 9.B 45 6 95 0 146 
 

celkem 1742 1576,6 1454,5 503,5 5277 
 Štroby 



Arcidiecézní charita Praha 

Adopce na dálku 

V úterý 1.12. se třída 8. A a Gutovská rada zúčastnily prezentace 

Arcidiecézní charity Praha o Johnovi, kterého naše škola adoptuje. 

Jedná se o finanční podporu lidem v zahraničí i u nás. Posláním je 

otevírat přístup ke vzdělání nejchudším dětem světa. Zřizovatelem je 

Arcibiskupství pražské. Charita pomáhá od roku 1993 v nejchudších 

zemích světa. V České republice se nachází 8 oblastí, kde organizace 

působí – jedná se o pomoc seniorům, matkám v tísni, bezdomovcům, 

migrantům. Charita vlastní nemocnici v Ugandě, azylový dům v ČR, 

domov pro seniory. 

Peníze jsou určené na jídlo, školní uniformy, léky, mimoškolní aktivity, 

školu, doučování, školní pomůcky, školní 

poplatky a vánoční dárek. Sponzor ročně 

obdrží 2x  dopis (jak sponzorovaný pokročil 

a co udělal), 1x vysvědčení s fotografií. 

 

John Dodmane 

 

Johnovi je jedenáct let, má dva sourozence – bratra Joshnu (7 let) a 

sestru Jasuvili (4 roky). Otec je řidič linkového autobusu, matka je 

v domácnosti. Žijí ve slumu v Indii (provizorní domek). S Johnem charita 

podporuje i jeho rodiče, aby si 

našli stálou práci. Zároveň 

zavedla do Johnovy školy 

počítačovou učebnu. V jeho 

blízkosti jsou také podporovány 

zemědělské projekty. Cílem 

v oblasti, kde bydlí, je zlepšení 

životní úrovně a vznik vlastní 

školy. Nakonec následoval film 

z oblasti Indie, kde John žije. 

Zebras7 



Florbal  

Dne 19. listopadu 

se naše škola 

zúčastnila 

florbalového 

turnaje v kategorii 

dívek. No jak bych 

začal, sladké 

poslední místo. 

Škoda, myslel 

jsem si, kdyby 

tam aspoň ta 

předposlední 

příčka byla. Nežli 

začnu opět kritizovat, musím ocenit statečnost a snahu Denisy 

Vachutkové jako brankáře. Sice nebyla nejlepší brankář, co jsem kdy 

viděl, ale snaha a chuť chytit míček, tam byla.  Možná nemáme 

nejšikovnější holky, ale 

rozhodně nejhezčí. No teď ke 

hře, jak bych to jen popsal, 

hezky myšleno, špatně 

provedeno. Nikdo se nijak 

neprosadil jako útočník, holky 

byly spíš pasivní a držely se  

zpátky, a když se někdo rozhodl 

jít dopředu, šly za ním všechny 

jak stádo ovcí, místo toho, aby 

si obsadily protihráčky. Jakmile 

se dostal soupeř k míči, měl 

okamžitě volnou branku.  

 Jak bych svůj článek zakončil? 

Osobně bych poblahopřál 

Natálii Kotalíkové a Nadě Hrubé 

k nejlepším střelám, mrzí mě 

úraz Natálie Bursíkové, který si způsobila pádem přes mantinel, a 

z tohoto důvodu nehrála zbytek turnaje a na konec bych ještě jednou 

vyzdvihl výkon Denisy Vachutkové jako nejlepšího brankáře. 



Badminton 

Dne 9. prosince se naše škola poprvé zúčastnila smíšeného turnaje 

v badmintonu. Hrál Jan Dyba, Jakub Čermák, Petr Urban a Natálie 

Kotalíková. Tady jsem si říkal, že bychom se mohli nějak dobře umístit, 

ale mýlil jsem se. Jak říkám sladké předposlední místo. Podle pana 

učitele Kaplana jsme neměli šanci proti závodním hráčům tohoto sportu. 

Věří, že příští rok to bude snad lepší. 

 

Tak příští rok budeme držet palce, ať to vyjde a skláním se před všemi 

hráči za snahu.  

Jakub Veinlich  

  



Pěvecké vystoupení 

Dne devátého prosince se uskutečnilo pěvecké vystoupení žáků 1., 2., 

3., 4., 5., 6. a 8. tříd. Představení se odehrávalo na Kubánském náměstí 

od 14:40. Skladby, které se zpívali (samé české klasické koledy např. 

Panenka Maria) s žáky zkomponovaly učitelky Anna Pašková a Monika 

Schifflerová. Šlo vidět, že o koncert byl veliký zájem. Mohli jsme vidět 

věci od zpívání koled až po divadelní hru. Myslím si, že se přestavení 

všem líbilo a bylo vidět, že někteří lidé si i zpívají. A o to přece šlo.  

Jediné co se ale pokazilo, bylo 

počasí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denio, Toby 



Superstar- výsledky 

Pěvecká soutěž Superstar dne 

6.12. našla svého vítěze. Stala 

se jím Emma Drobná, která je 

původem ze Slovenska. Jako 

druhý se umístil Štěpán Urban a 

třetí byl Pavol Kovaliček. 

Emma Drobná (21) je novou 

v pořadí už čtvrtou, Česko 

Slovenskou Superstar. Zpěvačka 

kromě titulu dostala také výhru 

v hodnotě dva miliony korun. 

Finalisté letos zazpívali vánoční 

píseň a výběr od diváků. Poté se 

vyhlásilo třetí místo a zbývající 

dva soutěžící ještě zazpívali svoji 

nejlepší písničku ze soutěže. 

Během superfinále vůbec poprvé 

historii Superstar vystoupil 

porotce Palo Habera se svojí 

skupinou Team. 

 

 

Tady je přehled všech vítězů Československé Superstar: 

 2009 vítěz: Martin Chodúr 

 2011 vítěz: Lukáš Adamec 

 2013 vítěz: Sabina Křováková 

 2015 vítěz: Emma Drobná 

 

 

Niki 

  



Recenze knihy a filmy 

Knihy 

Tobiáš Lolness 

Pro velký zájem čtenářů vydává 
nakladatelství Baobab v novém vydání 
velký dobrodružný román o chlapci, který 
měří jen o něco víc než jeden milimetr! 
Souborné vydání obou dílů je v jednom 
svazku. Domovem hlavního hrdiny je 
obrovský strom, který je pro jeho obyvatele 
celým světem. Jednoho dne odmítne 
Tobiášův otec vydat tajemství svého 
geniálního, ale pro přežití stromu 
nebezpečného vynálezu. Rodina 
Lolnessových je poslána do vyhnanství a 
Tobiáš musí prchat až do země trávového 
lidu. Hledá bezpečí, přátele a způsob, jak 
zachránit strom před zničením, neboť srdce 

stromu je nahlodáno hlubokým kráterem. Pokusí se odvrátit katastrofu a 
najít své rodiče a Elíšu. 

Jejda a Helemes 

Často ani nevíme, co nosíme po kapsách. Obr 
Helemes jednou ze své kapsy vytáhl skřítka 
Jejdu… Tak začíná pohádkový příběh o 
hloupém velikášství a mylné představě obrů, že 
dokážou každého „strčit do kapsy“. Šikovný 
skřítek obra postupně přesvědčuje, že 
hromotlucká postava a hrubá síla všechno 
nevyřeší, že často je důležitější vtip, chytrý 
nápad nebo třeba schopnost udělat někomu 
radost. Ale ani skřítkovo chování není bez 
chyby – a navíc: sám úplně na všechno 
nestačí, protože je malý. 

 

 

 

https://data.bux.cz/book/015/311/0153116/large.jpg


Filmy 

Hunger games - Síla vzdoru 2. část 

V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude 

se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. 

Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem 

Snowemse blíží. ReprodrozdKatniss spolu se 

skupinou nejbližších přátel, včetně Gala, Finnicka 

a Peety, povede rebely v jejich boji za svobodou. 

Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž 

cílem je zničit prezidenta a skoncovat s jeho 

tyranií. Na Katniss však tentokrát čeká mnohem 

nebezpečnější nepřítel, než ten s jakým se dosud 

setkala v aréně Hladových her. 

 

 

 

Sněhová královna 2 

Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit 

Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. 

Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té 

doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou 

a vzorem. Z ledu a sněhu však povstaly nové 

temné síly, kterým dokáže čelit jen po boku svých 

věrných přátel. Orma tak čeká napínavé 

dobrodružství plné nebezpečí a nástrah, na jehož 

konci zjistí, že přátelství, štěstí a pravá láska 

překoná všechny překážky a zvítězí i nad tím 

největším zlem! 

 

 

 

Niki a Ester 

  



Vánoce 

Jak všichni bezpochyby víte, zanedlouho budeme slavit jeden 
z nejkrásnějších svátků – Vánoce. V následujících několika řádcích vám 
nastíním, co vlastně Vánoce jsou a proč se slaví. 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Souvisí s nimi 
doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na tuto 
slavnost. 

Vánoce patří, spolu s Velikonocemi, k nejvýznamnějším křesťanským 
svátkům (Vánoce jsou svátek narození Krista a Velikonoce jsou svátek 
ukřižování a zmrtvýchvstání Krista). Slavnost Narození Páně připadá na 
25. prosince a Vánoce se slaví od jejího předvečera, tedy od večera 24. 
prosince. Vánoce končí na Tři krále, což je první neděle po 6. lednu. 
První záznamy oslav Vánoc pocházejí ze 4. století z Říma. 

V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná 
oslava Vánoc na Štědrý den, 24. prosince, v předvečer vánoční 
slavnosti. K Vánocům se pojí množství lidových tradic, např. vánoční 
stromeček, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice 
nosí Ježíšek, nebo vánoční cukroví. 

Ve dvacátém a jednadvacátém století jsou Vánoce v mnoha zemích 
vnímány převážně jako svátky pokoje, rodiny a lásky, které lidé slaví bez 
ohledu na své náboženské přesvědčení. 

A tady něco o těch vánočních tradicích, co jsem zmínil: 

 

Vánoční stromeček 

Původně je vánoční stromeček pohanský zvyk, jímž Keltové a později 

Germáni uctívali o zimním slunovratu svá božstva. Z tohoto důvodu byl 

nějakou dobu katolickou církví odmítán. 

Tradice zdobení stromečku pochází z Německa z 16. století. Původně 

byl zdoben jablky, hruškami, ořechy, perníkem, rozinkami, mandlemi a 

dalšími potravinami. V 18. století se na vánoční stromky začaly 

upevňovat i hořící svíčky. 

U nás nemá vánoční stromek dlouhou tradici a není bez zajímavosti, že 

původně se zavěšoval ke stropu špičkou dolů. Poprvé byl u nás 

postaven v 19. století. Pomalu se však stal oblíbeným vánočním zvykem. 

Nejoblíbenějšími stromy k výzdobě jsou smrk, borovice a jedle. V dnešní 

době lidé strojí i umělé stromky. 



Adventní věnec 

Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky 

používány v Evropě už před příchodem křesťanství. Luteráni tento zvyk 

zavedli v 16. století, ale pořád to nebyl současný adventní věnec. 

Tradice adventního věnce, jak jej známe dnes, pochází z 19. století a 

stejně jako vánoční stromek, z Německa. Vymyslel ji německý 

protestantský teolog Johann Hinrich Wichern. Ten se totiž mimo jiné 

zabýval i dětskou misií a založil školu pro chudé děti. Ty se ho 

v předvánoční době neustále ptaly, kdy už budou Vánoce, a tak v roce 

1838 vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců. Vyrobil ho ze 

starého dřevěného kola, 19 malých červených a 4 větších bílých svící. 

Každý den se zapalovala jedna svíčka, v neděli bílá a v ostatní dny 

červená. 

 

Jesličky 

Jesličky nebo též betlém  je 

umělecké vyobrazení Svaté rodiny 

(Betlém je město, v němž se Kristus 

narodil. Nachází se asi osm kilometrů 

jižně od Jeruzaléma.). Právě 

narozený Ježíšek leží na seně 

v jesličkách (zařízení pro zakládání 

sena v chlévě), kolem něj stojí sv. 

Marie a sv. Josef. K jeslím přicházejí 

pastýři a tři králové, aby se Ježíškovi 

poklonili. Scénu obvykle doplňují 

zvířata (vůl, ovce, oslík atd.) a 

andělé. Betlémy se vytvářejí 

z různých materiálů: dřevěné, 

keramické, papírové, perníkové aj. V 

některých místech je i tradice tzv. živých betlémů, kde jsou jednotlivé 

postavy představovány živými lidmi. 
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K Vánocům se váže spousta lidových zvyků a pověr např. 

Při zadělávání kynutého těsta měla hospodyně na zahradě rukama hladit 

ovocné stromy a volat: „Stromečku, obroď, obroď“, aby byly plodné. 

O Štědrém večeru má mít hospodář kapsy otevřené, aby do nich 

napadalo štěstí a aby hospodář přišel k bohatství. 

 

Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet 

prádlo, protože by se během roku mohl někdo oběsit. 

 

Zvykem je rozkrajování ovoce (třeba jablek), z něhož se věští zdraví, 

nemoc či smrt. 

 

Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje nebo bude dobytek kulhat. 

 

Nesmí se zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové mrtvých, kteří 

v tyto dny přicházejí navštívit živé. 

Při večeři jsou všichni svátečně oblečeni a jídelna je vyzdobena. Na stole 

může být ubrus s vánočním motivem a zapálené svíce. S pojídáním jídla 

se čeká, až bude shromážděna celá rodina. Před večeří se všichni 

společně nahlas pomodlí, nebo jsou pronášeny přímluvy. Na večeři se 

podává ryba, obvykle kapr. Během večeře se v různých oblastech země 

dodržují různé zvyklosti. V některých rodinách se připravuje o talíř více 

pro nečekanou návštěvu. Často je zmiňován zvyk položit pod talíř minci 

či šupinu. Tento zvyk má udržet v rodině peníze nebo je přinést. 

Součástí večeře by měly být luštěniny, nejčastěji čočka, aby byla příští 

rok dobrá úroda a spousta peněz. Kdo na Štědrý den nikomu nedá 

nikomu dar, do roka prý skončí v bídě. 

Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky a bývají zapalovány 

svíčky v lodičkách z ořechových skořápek, které jsou pouštěny v lavoru 

(velká mísa sloužící k mytí) s vodou. 



 

Rituálem bylo házení střevíce, zda se dívka další rok vdá, halekání 

z brázdy, třesení bezem nebo plotem a poslouchání, z které strany štěká 

pes. 

Vánoční dárky 

První zmínky o vzájemném obdarování se objevují již ve starověkém 

Římě. Nedílnou součástí Vánoc se však dárky staly až v 19. století. Bylo 

zvykem obdarovávat členy rodiny, ale i služebnictvo. Domácí chasa 

například dostávala ošacení nebo malou finanční částku na přilepšení 

k celoroční mzdě. Dárky se dávaly také žebrákům nebo tulákům bez 

domova, kteří v době Svátků zaklepali na dveře bohatších domácností. 

Na počátku 20. století se pod vánočním stromkem, vyjma potřebných 

věcí, stále častěji objevovaly drobnosti a hračky jen pro radost. 

 

Vánoční pokrmy 

24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavnostní večeři. 

Společná vánoční rodinná večeře se speciálním jídlem je tradičně 

důležitou součástí oslav Vánoc, ale během svátků se podávají i jiné 

tradiční pokrmy než v obvyklé dny nebo svátky. Samotná večeře se 

tradičně skládala z rybí polévky a bramborového salátu s kaprem. 

Již v rámci příprav na Štědrý den se v Česku peče vánoční cukroví, 

vánočka nebo štola. Většina z vánočního cukroví se připravuje ze směsi 

mouky, cukru, másla, kakaa, čokolády, různých druhů ořechů a 

kandovaného ovoce. 

 

Betlémské světlo 

Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které 

rozvážejí skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě, a posléze 

putuje napříč Evropou. Do Česka betlémské světlo putuje z Vídně, kde 

jej rakouští skauti předávají o 3. neděli adventní delegacím z celé 

Evropy; pro české země jej přebírají brněnští skauti, kteří jej rozvážejí 

v sobotu před 4. nedělí adventní, takže je pak k dispozici v kostelech, 

na náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_(instituce)


 

Na Vánoce také různé televizní stanice dávají obrovské množství 

pohádek. Známá je tím hlavně Česká televize, která každý rok natočí tři 

nové pohádky, které potom uvádí na Štědrý den, na Boží hod a na 

svatého Štěpána. Další stanicí, jež o Vánocích dává hlavně pohádky, je 

TV Nova. 

 

Já vám tedy přeji veselé Vánoce, šťastný nový rok a ať dostanete pod 

stromeček všechno, co jste si přáli. 

Filip 
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