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Úvodní slovo redakce 

 

Milí čtenáři,  

v tomto prosincovém čísle se dozvíte, jak se slaví Vánoce 

v Anglii, můžete si upéct vánoční cukroví. Také zjistíte, proč se 

vlastně Vánoce slaví  a na Ježíška si můžete zazpívat vánoční 

koledy, názvy některých připomene náš časopis. Také uvidíte 

opravdového Mikuláše. Víte, jak pěkně zabalit dárek? Podívejte 

se na postup. 

   

 

Krásné čtení a zábavu přeje školní časopis Pod lavicí. 



Rozhovor s paní učitelkou Yvetou Opravilovou 
 

1) Těšíte se na Vánoce? 
    Určitě, Vánoce jsou pěkné svátky. 
 
2) Jak slavíte Vánoce? 
    Asi tak jako všichni kaprem a bramborovým salátem. 
 
3) Jaké je Vaše oblíbené vánoční cukroví?  
   Plněný perník. 
 
4) Jaký byl Váš nejkrásnější vánoční dárek? 
    Všechny dárky mi dělají radost.  
 
5) Co máte na Vánocích nejraději? 
    Klid a pohodu.  
 

 

 

Zpracovala Marie Mislerová, 7. C 
 



Rozhovor s paní zástupkyní Boženou Nevyjelovou 

 Těšíte se na Vánoce? 

Velmi. Miluji tyto svátky. 

 Jak slavíte Vánoce? 

Vánoce slavíme tradičně, takže stromeček, houbová 

polévka, smažený kapr, bramborový salát a peču cukroví.  

 Jaký byl Váš nejkrásnější vánoční dárek? 

Narození vnuka, ale také mě potěší knížky. 

 Jaké je Vaše oblíbené vánoční cukroví? 

Marokánky. 

 Co máte na Vánocích nejraději? 

Setkávání s celou rodinou. 

       

Zpracovala Eliška Jordánová, 7.C 
 



Adventní věnec 

 

 
Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému 
odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví 
ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. 
Svíček může být ale i více, v závislosti na zvyklostech. 
Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky 
rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány adventní věnce jsou 
používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní věnce byly zavěšované na 
stuhách, v posledních letech (počátek 21. století) je nahradily věnce, které se kladou 
přímo na svátečně upravený stůl. Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, 
zahajuje nový liturgický rok. 
Historie 

Tradice adventního věnce založena až v století devatenáctém v Hamburku německým 
protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem (1808-1881). Ten se mimo 
jiné zabýval městskou misií a založil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční 
době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839 proto vyrobil předchůdce 
dnešních adventních věnců ze starého dřevěného kola, 19 malých červených svíček a 4 
bílých svící. Každý den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny 
malá červená.         
 

 
 

Zpracovala Anna Kodrlová, 7. C 



Balení dárků 
Knížka: 

 

 

Mašle: 



Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii? 

V Anglii se slaví Vánoce rozdílněji než u nás. Dárky si tu lidé 

rozdávají až druhý den ráno po Štědrém dnu. Vánoční dárky zde 

nosí Father Christmas (dlouhý oblek červené nebo zelené barvy), 

který podle zvyku chodí do domu komínem. Z toho důvodu děti 

hází do komína (krbu) svá přáníčka. Na krb věší i punčochy, do 

kterých dostanou dárky. Důležitý je slavnostní oběd na první 

svátek vánoční, jehož hlavním chodem je krocan s masitou 

nádivkou a kaštany. Na stole nesmí chybět ani nejrůznější 

paštiky, koláče, rybí polévka a především anglický Vánoční 

puding (cukroví zde nečekejte). Před obědem se z tradice rozlomí 

tzv. christmas crackers (papírová tuba, v níž se ukrývá drobný 

dárek). Oblíbené je v Anglii posílání vánočních pohlednic.  

   

Zpracovala Eliška Jordánová, 7. C 



Mikuláš 

 
Skutečná historie, legenda a tradice se spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový 

obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, biskup, mučedník, vyznavač a 

pomocník v nouzi. 

Tradice a zvyky  

Tradice kolem Mikulášovy osoby je velmi výrazná. V předvečer 5. prosince navštěvuje muž s 

bílým vousem - často v doprovodu čerta a anděla děti a obdarovává je nebo je kárá pro jejich 

nezpůsoby. Pokud se Mikuláš nedostaví osobně, lze za oknem nalézt pytlíky naplněné 

sladkostmi. V alpských zemích provozují zakuklené postavy v den sv. Mikuláše své neplechy. V 

jihoněmecké oblasti, hlavně v Bavorsku, nahrazuje Mikuláš od středověku často Erasma jako 

pomocníka v nouzi. Na východě je Mikuláš po P. Marii nejuctívanější světeckou postavou. 

Znázorňování a legendy 

Mikuláš je znázorňován téměř vždy jako starší biskup s krátkým až dlouhým vousem. Velmi 

mnohá vyobrazení jsou dodnes na Východě, na nich je Mikuláš často holohlavý. Mikuláš mívá s 

sebou zlatou knihu.  

   

Zpracovala Monika Hajná, 7. C 



Vánoční cukroví 
 

 

 Medové perníčky 

 

1 lžička sody 

2 ks vejce 

100g tuku na pečení 

140g cukr moučka 

400g hladká mouka 

2 lžíce medu 

2 lžičky perníkového koření 

 

Cukr utřeme s 2 vejci a změklým tukem na pečení, poté přidáme med a koření. Do této kašičky 

vmícháme mouku se sodou. Medu nedáváme víc, perníčky by byly tvrdé! Vypracujeme těsto a 

necháme 30 minut odpočinout v lednici. 

Těsto rozválíme na silnější plát a vykrajujeme libovolné perníkové tvary, které klademe na plech 

vyložený pečícím papírem. 

Medové perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 8 minut. 

 

 

Linecké cukroví 
 

350g hladké mouky 

2ks žloutku 

250g máslo 

1 balíček vanilkového cukru 

120g cukr moučka 

   

 

Promícháme žloutky s cukrem, máslem, moukou, vanilkovým cukrem a nastrouhanou citronovou 

kůrou. Všechny ingredience dobře smícháme a vypracujeme hladké linecké těsto. 

Linecké těsto používáme podle potřeby na cukroví, dezerty a moučníky. 

 

Zpracovala Anna Kodrlová, 7. C 
 

 

 



Vánoční tradice 

 
Vánoční stromeček 

Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí 

velmi mladou.  Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček 

počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-

Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel 

Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich 

manželky, vévodila jedle s ozdobami a svíčkami. Vzbudil opravdu 

velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla celou Prahou. Již příští 

rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech. Na vesnici se 

začal šířit až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z 

počátku dvacátého století z Valašska. Ovšem ještě stále to nebyl 

stromek takový, jaký ho známe dnes. Na vesnicích se zpravidla 

zavěšoval nad štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil se převážně 

jablky, ořechy, později i perníčky. 

Jmelí:  Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, 

postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, 

případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž 

právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se pod 

jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí 

věčně zelená. Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při 

vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést. 



Vánoční koledy 

- Půjdem spolu do Betléma     

- Pásli ovce valaši 

- Narodil se Kristus pán 

- Veselé vánoční hody 

- Štědrej večer nastal 

- Tichá noc, Svatá noc 

- Nesem vám noviny 

- Purpula na plotně 

- Rolničky 

- Bílé Vánoce 

- Štěstí zdraví 

- Veselé Vánoce 

- Dědečku, dědečku koleda 

- Vondráši, Matouši 

    
Zpracovala Agáta Puková, 7. C 

 



Šťastné a veselé Vánoce!

 

 
Příspěvky posílejte na mailovou adresu šéfredaktorky 
Elišky Jordánové  
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