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tři mudrci
  Když se Ježíšek narodil, objevila se na nebi jiná hvězda. Byla tak veliká a jasná,
že mudrcové, kteří zkoumali každou noc oblohu, ještě nikdy neviděli tak
krásnou hvězdu. Dali hlavy dohromady a mudrovali, co to má znamenat. “Já
vím”, řekl jeden z nich, “někde se narodilo královské dítě.” Jiný mudrc řekl: “To
se jistě narodil ten dobrý král, židovský Mesiáš, na kterého lidé tak dlouho
čekají. Pojďme se mu poklonit a vezměme mu dary, jaké se sluší pro krále.”
  A tak se tito mudrcové vydali na dalekou cestu. Zářící hvězda jim ukázala, kudy
mají jít. Dovedla je až do Jeruzaléma. Tu stanuli před palácem, kde bydlel vladař
Herodes. Mysleli si, že jsou u cíle. Ptali se: “Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit.”
  Jak to uslyšel Herodes, velmi se znepokojil. Žádné dítě se v královském paláci
totiž nenarodilo. Tu si vzpomněl, že se mezi lidem vypráví staré proroctví o
narození Mesiáše – židovského krále. Začal se bát o svůj trůn. Proto si dal
zavolat židovské učence a znalce starých knih a vyptával se jich, kde se má
Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: “V Betlémě, neboť tak je psáno v
prorockých knihách.”
  Herodes řekl mudrcům: “Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a až ho
najdete, oznamte mi to, abych se mu také já šel poklonit.” Mudrci krále vyslechli
a vydali se na cestu. A hle, hvězda šla před nimi, až se zastavila na místě, kde to
dítě bylo. Mudrci vešli do chléva a uviděli tam děťátko s Josefem a Marií. Klaněli
se mu, padli před ním na zem a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu.
  Herodes byl krutý král. Nechtěl se vůbec klanět dítěti, ale chtěl ho zabít. Jen
aby nepřišel o svůj trůn. Mudrcové však dostali ve snu od Boha pokyn, aby se
už do Jeruzaléma nevraceli. I Josefovi se ve snu ukázal anděl a řekl: “Vstaň,
vezmi dítě i matku, uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu, neboť
Herodes chce dítě zahubit.” Herodes brzy pochopil, že ho mudrci neposlechli a
o dítěti mu neřekli. Velmi se rozhněval. Nechal v zemi pobít všechny malé
chlapce do dvou let. Ale Ježíš byl už dávno s rodiči v bezpečí, aby až vyroste,
mohl vykonat, co si Bůh přál.

 Autor článku: Jiří Horsák



Vánoční kř
ížovka

Do jaké země měli jít Josef, Marie a Ježíšek, když se od anděla
dozvěděli, že chce Herodes zabít nemluvně? 
Jméno matky Ježíška? 
Jakou rybu jíme na štědrovečerní večeři? 
Co vždy dostáváme od Mikuláše 6. prosince? (N) 
Co píšeme Ježíškovi? (P) 
Co si dáváme na hlavu v zimě? 
Co dostáváme pod stromečkem na Štědrý den? 
Jaký druh písně zpíváme na advent? (K) 
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Jak se dříve slavili Vánoce 
  První Vánoce se slavily v roce 330 v Římě. Římané slavili
25.prosince, tzv. letní slunovrat, kdy oslavovali zrození boha. Na
letní slunovrat lidé vypozorovali, že slunce po této noci stoupá
denně na obzoru výš a výš. A v této době věřili, že Bůh je slunce.
Obyčejní rolníci potřebovali světlo na práci a na bydlení. Bez světla
nemohli nic dělat. Peníze na svíčky dřív neměli. Proto oslavovali
příchod Boha.   
  V Čechách se začaly slavit Vánoce už od 12. století. Slavili je
křesťané, ale i pohané. Ve 14. století vznikla nejstarší koleda tzv. O
štědrém dni. Postupem času se začalo skládat více koled.  
  V 18.století se už Vánoce slavily 24. prosince. Tehdy Vánoce
začínaly štědrovečerní večeří při východu první hvězdy na obloze.
Poté se pomodlili k pánu bohu. A na závěr si vzali oplatek s
medem a snědli ho. 
   Dříve se domy moc nezdobily. Stromeček byl zavěšen na stropě
a pod stolem bylo seno. Na dnešní poměry byla štědrovečerní
večeře chudá. Na štědrovečerní tabuli byl chleba, oplatek s
medem k pomazání, kuba (houby s kroupami), křížaly (sušené
ovoce) a koláče. Po večeři se nesklízelo jídlo ze štědrovečerní
tabule, ale nechávalo se na druhý den. 
   Dárky byly dříve určeny jenom pro děti. Nejčastější dárky byly
jablka, vdolky, ale i hračky. Lidé také dávali oplatek svým zvířatům.
Po večeři a po obdarování chodili koledníci od domu k domu
zvěstovat novinu, že se narodil Ježíšek, přinášeli přání hojnosti a
přání štěstí. 

 
 



  Mezi staré tradice, které dřív lidé dodržovali, patří lití olova do
vody, aby zjistili, jestli v novém roce budou zdraví a jaká bude jejich
úroda. Druhá tradice byla s dvanácti česnekovými mističkami, díky
kterým lidé mohli zjistit, jaká bude jejich úroda v jakémkoliv měsíci.
Mezi další tradice patřilo pouštění lodiček, aby zjistili, jaké budou
mít vztahy v novém roce. 
  Koncem 19.století se začaly zdobit první vánoční stromečky. Na
stromečku byly ozdoby z foukaného skla, baňky různých tvarů (byly
to nejčastěji zvířátka, postavičky a ptáčci). 
  Na štědrovečerní tabuli se začalo objevovat vánoční cukroví a
štědrovečerní kapr.

 

Oplatek s medem (těsto-
mouka a voda)

Houbový kuba se jí na Štědrý den 
už od dob pohanů.

Lití olova Pouštění lodiček

Autor textu: Jiří Horsák



České tradice 
Krájení jablka
  Po štědrovečerní večeři si nožem přepůlíme jablíčko. Obě
poloviny se všem ukážou a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s
jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda sejdou se
všichni za rok ve zdraví.
  Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce
onemocní nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát, a tak si
vybírejte zdravé a velké jablko. Je-li jablko červavé, čeká vás podle
tradice nemoc.

Úkol: Dokresli hvězdičky do jablíček

Jmelí na Vánoce
Podle dávných zvyků má jmelí nosit štěstí . O štěstí se postará jenom
těm lidem, kteří byli jmelím obdarováni. Kytice z jmelí se zavěšuje
nad dveře a má také ochraňovat proti čarodějnicím, ohni a bleskům.
Jmelí můžete koupit zelené, ale také postříbřené nebo pozlacené.
Jmelí můžete darovat, protože jen tak zvýšíte pravděpodobnost, že
ho na oplátku daruje někdo i vám. 
Otázka: Už jsi někdy viděl jmelí na stromě? 



Zlaté prasátko
Zlaté prasátko je česká vánoční pověra, která vznikla už ve
středověku. Podle ní je zlaté prasátko vidina přislíbena za
neporušený předvánoční půst. Jak je to myšlené? Nejspíše tak, že
ve starých dobách rodiče odměňovali trpělivé děti tím, že jim na
zeď pomocí zrcátka házeli odlesky, které vypadaly jako zlaté
prasátko. 

Barborka
Barborky jsou starý lidový (původně pohanský) zvyk, kdy se na
svátek sv. Barbory, dne 4. prosince, 20 dnů před Štědrým dnem o
Vánocích nařežou větvičky třešní nebo višní a vloží se doma do
vázy s vodou tak, aby do Vánoc v teple rozkvetly. Svobodná dívka si
na svátek sv. Barbory utrhne větvičku, a pokud jí snítka rozkvete do
Štědrého dne, příští rok se vdá.

Štědrovečerní kapr
Tradičním symbolem vánočních svátků je neodmyslitelně
štědrovečerní kapr. Recept na smaženého kapra pocházející z
Rakouska uvádí již Magdalena Dobromila Rettigová. Kapr se zbaví
hlavy a ocasu (z těch se uvaří rybí polévka, podávaná v poledne či
jako první chod večerní hostiny) a nakrájí příčně na podkůvky, které
se obalí a usmaží v oleji nebo sádle. V adventním období se na
ulicích prodávají živé ryby v kádích. Lidé si je odnáší domů a chovají
ve vaně, nebo v jiných nádobách do 24. prosince, aby bylo maso
co nejčerstvější.
Otázka: Máš rád kapra, nebo si dáš k večeři raději něco jiného? 
              Co se jí nejčastěji jako příloha ke kaprovi? 
               Připravuje tvoje maminka nebo tatínek také rybí polévku? 



Vánoční cukroví 
Historie vánočního cukroví by měla sahat přibližně do 16. století,
kdy první cukroví nemělo dnešní podobu. Dřívější podobou cukroví
byly figurky z ovoce, které děti po tom, co si s nimi pohrají, měly
sníst. Cukroví v historii mělo i ochranářskou funkci, kdy mělo
chránit rodinu a celé hospodářství před temnými silami. 
Cukroví v současné podobě se objevilo během 19. století, patřilo
však pouze do pouze do bohatých domů. Součástí tehdejšího
cukroví byla vzácná koření. Chudší lidé následně pekli spíše z toho,
co bylo k dispozici - např. z pepře či česneku. Vánoční cukroví pak
bylo věšeno na ovocné stromy, aby v příštím roce plodily ovoce,
dále pak na domy, aby se v nich drželo štěstí a chlévy, aby zvířata
prospívala. Zbylé cukroví se pak rozdalo mezi příbuzné.

Úkol: Vánoční spojovačka



Štěstíčka
Na malé papírky se napíší zpravidla jednoslovná hesla (štěstí,
zdraví, bohatství, dítě, atd.) a ty se vloží do nádobky. Po večeři
losujeme papírky například z hluboké misky. Převládají
samozřejmě pozitivní hesla, negativní se nedoporučují. Použité
heslo se vrací do nádobky zpět, a tak i další stolovník může losovat
svůj osud.
Úkol: Vymysli další hesla na papírky.

ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ

Střevíček
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke
dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se
a odejdou.
Úkol: Nazdobte si a vymalujte střěvíčky.



Dopis Ježíškovi 
 

Milý Ježíšku, 

Namaluj si tvá přání



Předvánoční sudoku

Do prázdných políček doplň obrázky tak, aby se každý obrázek
nacházel právě jedenkrát v každém řádku a každém sloupci.



Domácí mazlíčci a
Silvestr 

  Stejně jako u lidí  i u domácích zvířat závisí na povaze.  Je možné, že zrovna pro
vaše zvířátko je poslední den v roce jako každý jiný. Většinou ale mají psi i kočky
lépe vyvinutější smysly a to hlavně sluch. Abyste se vyhnuli hysterickým a
panickým reakcím, je třeba zjistit, co na vašeho psa nebo kočku zabírá. 
  Kočku většinou stačí uložit na nejklidnější místo v bytě, kde s největší
pravděpodobností půlnoc prospí. 
  Psa, který reaguje vystresovaně na hluk, nikdy doma samotného nenechávejte,
mohl by si ublížit, případně zničit byt.  Pomoci může také zesílení zvuku televize,
puštění uklidňující hudby, zatažení žaluzií nebo odvedení pozornosti hračkou.
Nejlepší však bude zůstat v klidu a chovat se přirozeně. 
Metoda half-wrap 
  V poslední době je čím dál oblíbenější metodou, sloužící ke zbavení stresu psů
a koček, takzvané antistresové vázání, jedná se o elastický obvaz, který by měl
být alespoň 5 centimetrů široký a dlouhý tak, aby se dal kolem psa omotat . Jde
především o simulaci lidského objetí pomocí stimulace antistresových bodů na
těle zvířete. 
Jak bandáž připevnit 
  Postavte se nad psa a střed bandáže (nejlepší je obvaz, ale můžete použít i
pružnou šálu) mu umístěte na jeho hruď. Konce zatáhněte nahoru a na zádech
překřižte do písmene „x“. Konce opět veďte dolů, překřižte na břiše psa a
nakonec se vraťte zpět na hřbet. Zavažte na uzel nebo sepněte spínacím
špendlíkem. 

 
 

Autor článku: Michaela Kalabusová



Ježíšek 
NAROZENÍ JEŽÍŠKA
Křesťanský svět tradičně slaví narození Ježíška, syna Josefa a Marie 25. prosince.
Rok narození Ježíška, a vlastně ani přesné datum jeho narození, není ve
skutečnosti úplně známo. Předpokládá se, že se narodil okolo roku 7 až 1 př. n. l. v
Betlémě.
PROČ JE TAK ZNÁMÝ? 
Ježíšek, kterému se říká také Ježíš Kristus či Ježíš Nazaretský, založil křesťanství,
dnes nejvýznamnější náboženství s největším počtem stoupenců. O jeho životě se
dočteme v druhé části bible, která se nazývá Nový zákon. Jeho učení, rozmluvy se
svými učedníky a stoupenci i některé činy však nebyly vždy přijímány dobře, a tak
ho jeho odpůrci nechali mezi lety 26 až 36 n. l. v Jeruzalémě ukřižovat. My si v
současnosti tuto událost připomínáme na Velký pátek. 

Víte, že..... 

Betlém
BETLÉM NEJSOU JEN JESLIČKY S NEMLUVŇÁTKEM 
Betlém je město nacházející se v Palestině. Hebrejsky se řekne Bejt Lechem, což v
překladu znamená "dům chleba". Zároveň se mu však také říká Davidovo město.
Narodil se zde totiž budoucí izraelský král David a v tomtéž městě byl i korunován.
PROČ JE TAK VÝZNAMNÝ
Pro křesťany je betlém významný tím, že se zde podle historických pramenů narodil
Ježíš Kristus. Muž jehož narození vlastně slavíme právě na Vánoce. Právě proto
dnes výtvarné, řezbářské či jiné znázornění malého Ježíška s Josefem a Marií
nazýváme betlém. Od města Betléma jsme si toto pojmenování odvodili. 
VŠIMNI SI 
Pokud budeš psát o Betlému s velkým B, označuj tak město. Pokud napíšeš betlém
s malým b, vyjadřuj se o jesličkách, výtvarném či jiném znázornění narození Ježíška.

VYZKOUŠEJ NA TOMTO TEXTU 

Metoda I.N.S.E.R.T.
I.N.S.E.R.T. metoda je interaktivní systém značek zajišťující efektivní čtení a myšlení. Žáci čtou text a při tom si dělají na okraji textu
poznámky. Některé informace v textu si podtrhnou a ozna čí jednou z níže uvedených značek.

✓ Udělejte fajfku na okraji textu, jestliže něco z toho, co čtete, po tvrzuje, co jste věděli nebo si mysleli, že víte.
– Udělejte minus, jestliže je informace, kterou čtete, v rozporu s tím, co víte nebo co jste slyšeli.
+ Udělejte plus, jestliže je informace, kterou se dozvíte, pro vás nová.
? Udělejte otazník, jestliže se objeví informace, které nerozumíte, která vás mate nebo o které byste se chtěli dozvědět více.



Jaký je váš koníček?
- Hokej.

 

Co byste si vzal na
opuštěný ostrov?

- Nůž.

 
 

 Zelená nebo růžová?
- Růžová.

 
 
 
 

Pizza nebo sushi?

- Pizza.

Bez čeho byste se neobešel 
ani jeden den?

 - Já potřebuju mobilní telefon, 
ale asi bych to bez něj zvládl.

Jaký filmový hrdina byste 
chtěl být?

- Iron Man.

Ve kterém století byste chtěl žít a proč?
- V devadesátých letech 20. století,

protože mi to přišlo nejlepší.

Jakou máte představu o 
školství za 10 let?

- Myslím si, že do deseti let přijde
nějaká zásadní změna ve školství.

S jakou slavnou osobou 
byste se chtěl setkat?

- S královnou Alžbětou.

S jakými neobvyklými jídly
 jste se setkal?
 - Červi a hadi.

Jak slavíte Vánoce?
- Slavíme s rodinou 
a co nejvíce v klidu.

Autor rozhovoru: Zdeněk Jelínek



Bez čeho byste se neobešel ani
jeden den? 

- Bez možnosti svobodně se
pohybovat a rozhodovat.

Jaký filmový hrdina byste 
chtěla být? 

- Kladný.

Co byste si vzal na opuštěný ostrov?
- Otázkou je, jestli na den, měsíc, rok nebo

navždy. Dobrovolně bych na opuštěný ostrov
jela tak na 1 měsíc a to bych si vzala nějaký
zapalovač ohně, encyklopedii rostlin-zvířat,

dobrej spacák a filtr na vodu.

Zelená nebo
růžová? 
- Růžová. Pizza nebo sushi? 

- Sushi.

Jak slavíte Vánoce? 
- Tradičně, s rodinou. A ráda.

Jaký je váš koníček? 
-Hudba, tanec, četba, 
dobrý film, cestování...

Ve kterém století byste chtěl žít
a proč? 

- Líbilo by se mi vrátit se do
doby první republiky, užít si

atmosféru jazzu a charlestonu.S jakými neobvyklými jídly jste se setkala? 
Spíš neobvyklou kombinací - palačinky 

s marmeládou se 
přikusovaly k husté, masovo-zeleninové polévce. S jakou slavnou osobou byste

se chtěla setkat? 
- S princeznou Dianou.Jakou máte představu o 

školství za 10 let? 
- Doufám v úspěšnou 

transformaci.

Autor rozhovoru: Zdeněk Jelínek



Novoroční horoskop
Na čem by znamení měli v novém roce zapracovat? 

Beran 
Berani často jednají bezmyšlenkovitě,
aniž své kroky předem zváží. Mnohdy

se také pro něco nadchnou, ale
nedotáhnou to do konce. Zkuste se v
novém roce naučit větší trpělivosti. 

 

Býci 
Stres je každodenním zabijákem a vy
máte velkou šanci najít v následujícím
roce způsob, jak se s ním vypořádat.

Možná si konečně doma najdete svoje
místo, kde s knihou, šálkem čaje a

příjemnou lampičkou budete
vychutnávat své chvíle. 

 Blíženec 
Tito zvídaví a neposední lidé věčně
prahnou po něčem nevšedním a
neustále vyhledávají nové aktivity.

Nedokážou „vypnout“ a třeba jen pár
minut v klidu relaxovat. Mají totiž pocit,

že by jim mezitím něco uteklo. Proto
byste se měli naučit zpomalit a

vychutnat si okamžik „tady a teď“. 
 

Rak 
Velmi obtížně čelí změnám a neradi se
smiřují s novými věcmi. Využijte nový

rok jako výzvu k tomu překročit hranice
komfortní zóny a podívat se trochu do

světa. Doma za pecí se přece život
neodehrává a zkušenosti, které

načerpáte tam „venku“, vám budou
jedině k užitku 

Lvi 
Zkuste se vcítit také do potřeb

ostatních lidí (pro začátek můžete
začít těmi nejbližšími) a možná

budete překvapeni, kolik
zajímavostí a krás objevíte. Život se

netočí jenom kolem vaší osoby!  
 

Panny 
Při rozhodování předem pečlivě

promýšlejí desítky možných variant
a nevynechají ani ten sebemenší

detail. A jakmile se pustí do úklidu,
nezůstane po nich jediné smítko
prachu. Uberte trochu na tempu,
uvolněte se a přestaňte všechny

kolem sebe poučovat.  



Váhy 
Neustále přemýšlejí o tom, zda se vydaly

tou správnou cestou a jestli náhodou
někde nečeká nějaká lepší varianta. Pak

se může snadno stát, že nedokážou
ocenit to, co mají a tím si vlastně vytvářejí
důvod k nespokojenosti. Naučte se stát si

za tím, pro co jste se jednou rozhodli.
 

Štíři 
Oddávají se svým myšlenkám a vizím, pro

které nevidí skutečnost. Neuškodilo by
vrátit se nohama zpátky na zem a

porozhlédnout se kolem sebe
normálníma očima. 

 

Střelci 
Uvědomte si, že život není jako jízda na

horské dráze, při které netušíte, co přijde
za další zatáčkou. Zkuste si stanovit

nějaký dlouhodobější cíl a přestaňte žít
ze dne na den. 

 
 

Kozorozi 
Máte ve zvyku všechno

přepočítávat na peníze. Své vize,
šance, úspěchy... Finance jsou

samozřejmě důležité, ale zkuste
se na to podívat i z jiné

perspektivy. V životě nelze jen
chladně kalkulovat. 

 

Vodnáři 
Máte v sobě téměř

nevyčerpatelnou zásobu energie
a jste pořád v pohybu. Což takhle
využít tento výjimečný potenciál k
něčemu obecně prospěšnému?

Přemýšleli jste někdy třeba o
dobrovolnické činnosti? Jestli ne,

zvažte to.   
 

Ryby 
Jemné a nesmírně citlivé znamení
myslí víc na druhé než na sebe.

Velkým problémem lidí
narozených v Rybách je i to, že

druhým nedokážou nic
odmítnout. Uvědomte si, že

člověk není stroj a občas musí
odpočívat. 

 
Autor článku: Michaela

Kalabusová



Tipy na dárky
Pro mámu 

 

Aroma lampa 

 

Hrnek 
 

Dárková sada do

vany 

Pro tátu 
 

Kalendář 
 

Čajová sada 
 

Voňavka 

Pro sestru 
 

Tričko 
 

Náramek 
 

Svíčka 

Pro bratra  
 

Hodinky 
 

Knížka 
 

Svíčka 

Pro kamarády 
 

Světýlka 
 

Ponožky 
 

Rostlina 

Autor článku: Ema Krčálová



Moje nejoblíbenější
cukroví 

1. 2. 3.

Namaluj tvoje nejoblíbenější cukroví 

Rád bych ještě ochutnal ___________________________________.
Naučil se dělat_____________________________________________.



Můj nejoblíbenější vánoční recept

INGREDIENCE POSTUP

Namaluj si svou štědrovečerní hostinu



Tipy na vánoční
recepty

Domácí Rafaela 
Suroviny (40 porcí) 

Salko (sladké kondenzované
mléko) ,1 plechovka, 

najemno nastrouhaný kokos
(200g + asi 100g na obalení) 
Loupané mandle cca 150g 

Postup 
Salko nalijte do misky, přisypte
jemně strouhaný kokos a směs
promíchejte. Přikryjte fólií nebo

talířem a dejte alespoň na hodinu
chladit do lednice. 

Kokos na obalení vsypte do menší
misky. Prsty odeberte

vychlazenou kokosovou hmotu,
doprostřed vmáčkněte mandli,

v dlaních vytvarujte kuličku a
obalte ji v kokosu. Nechte

vychladit. 

 

Punč 
Suroviny 

4 sáčky ovocného čaje 
1 pomeranč 

1 jablko 
500ml ovocného džusu 

Lžíce rozinek 
5 ks hřebíčku 
1ks skořice 

2 lžičky cukru/medu 
Citronová šťáva na dochucení 

Postup 
Omyté ovoce nakrájejte na tenké

kousky, případně na kolečka. Jablka
zbavte jádřinců, naopak slupky

neloupejte, dodají punči hezkou
červenou barvu. 

V hrnci přiveďte k bodu varu džus.
Pak vhoďte čaj a přilijte dva litry

vroucí vody; nejlépe přímo z varné
konvice. Celou dobu udržujte

tekutinu horkou, ale ne vroucí. 
Přidejte ovoce, rozinky, koření a

cukr. Plamen udržujte na minimu,
aby punč nezačal vřít. Zahřívejte

pár minut. Až ovoce trochu
změkne, sejměte hrnec z ohně a
nechte punč mírně zchladnout. 
Vyjměte koření a nápoj dochuťte

medem a citronovou šťávou.
Podávejte ozdobené pomerančem. 

 
Autor článku: Ema Krčálová 



Vánoční písničky
Rolničky, rolničky, kdopak vám dal _____?

Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky Vánoce a _____.

 
Sláva už je sníh, jedem na _____,

kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na ____, uši napíná,

co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?
 

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal ____?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky Vánoce a _____.

 
Zvonky dětských let, rozezvoňte ____,

těm co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte z lehýnka, stačí chvilinka,

vzpomínka jak rolničky, v ____zacinká.
 

Rolničky, rolničky kdopak vám dal ____?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky Vánoce a _____.

 
 

Rolničky
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, 

po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni

a pak běda, marně hledá
______ pod skříní.

Naše teta peče léta na Vánoce ______,
nereptáme aspoň máme něco pro _______

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, 
po roce

Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s Minimaxem

zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou ____,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, 
po roce

Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Jednou v roce na Vánoce
strejda ______ popadne,

jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá „________ vám noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný,

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, 
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a

veselé.
A když sní se, co je v ______,

televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne

k blaženosti mé.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,

máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc, jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,   

 po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

 

Vánoce,
 Vánoce přicházejí

Dokážeš doplnit vynechaná slova do textu?



Adventní kalendář

Přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům ZŠ Mládeže
příjemně strávené vánoční svátky plné pohody a spokojenosti. Ať
Vás po celý nový rok provází lidé, které máte rádi, jste zdraví a ať

nový rok prožijete podle svých představ.



A na závěr komiks...


