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Po rušném podzimu přichází doba adventu, která se nese v duchu zklidnění a přípravy na 

vánoční čas.  

V dřívějších dobách, když začala mrazivá zima a venku byla brzy tma, lidé se navzájem 

setkávali a trávili společně více času.  

V duchu této tradice se naši žáci společně s učiteli scházeli každý týden na chodbě 

budovy školy, aby si společně připomněli lidové zvyky v tomto období a naladili se na 

blížící se vánoční svátky. 

Kulturní program na každý týden připravovala se žáky paní učitelka Martina 

Gregorová. 

 

První svíčku na adventním věnci zapálila paní ředitelka v úterý 

5. prosince. Adventní a Mikulášské povídání si připravila 6.třída, 

v úvodu vystoupili A. Hlobil, P. Ondroušková, D. Tománek.  
 

 

 

 

 

 

 

V tento den jsme přivítali na 

společném setkání i vzácnou návštěvu 

- svatého Mikuláše. Doprovod mu 

dělali krásní andělé. Děti jej přivolaly 

zpěvem písničky Už je tady Mikuláš. 

T. Štichová si připravila vyprávění, 

jak to vypadalo dříve v předvečer 

svátku svatého Mikuláše. Ten den 

seděly děti po setmění ve světnicích a dívaly se okny směrem k obloze, zda neuvidí zlaté lano, 

po kterém se měl podle tradice spouštět na zem sám Mikuláš. Také čekaly, jestli nezahlédnou 

vozy plné cukroví, ořechů a jiných dárečků. I když je nespatřily, nezbývalo nic jiného než 

čekat, až na zápraží uslyší řinčení řetězů a dupot čertů, vznešený Mikulášův hlas či andělský 

zpěv. Mikuláš byl muž vysoké postavy s dlouhými bílými vousy a biskupskou čepicí na 

hlavě. V jedné ruce držel berlu a ve druhé knihu hříchů. S ním vešli do světnice bíle oblečení 

andělé s dlouhými vlasy, hvězdičkou na čele a bělostnými křídly. V ruce nesli košíky plné 

dobrot, ale také metličku a pokladnici.  

 

Potom náš Mikuláš pozdravil 

všechny přítomné a zeptal se dětí, 

zda byly hodné, nezlobily rodiče, 

pomáhaly jim a modlily se.  

 

Následovala písnička Anděle Boží. 

 

A. Gazdová povyprávěla, jak 

Mikuláš předčítával z Knihy hříchů. 

Kluci a holčičky slibovali, že se 

napraví a budou poslouchat, jen aby 

si je hroziví čerti s jedním kopytem a 

zatočenými rohy nevzali s sebou do 



pekla. Všem hodným předali andělé cukrovinky – 

perníky, medové oplatky, sušené ovoce – a ořechy 

či jablíčka ze svého košíku. Na nezbedy zbyly jen 

brambory, řepa či cibule. Někdy se také mohlo stát, 

ze Mikuláš se svým průvodem do stavení nepřišel. 

To si děti potom dávaly punčochy či prázdné talířky 

za okno nebo své boty ke komínu a čekaly, zda 

budou plné dobrot nebo naopak prázdné, až se ráno 

probudí. 

 

A když dítky ráno vstaly, za okny dar uhlídaly, 

od radosti skákaly a vesele volaly: 

Byl u nás přítel náš, svatý biskup Mikuláš! 

 

Děti zazpívaly písničku On je dobrý, on je svatý, na 

klávesy doprovodila p.uč. M. Gregorová. 

M. Slovák vyprávěl o nadělování - Mikuláš často 

dětem naděloval také ozdobená jablíčka, jimž se 

říkalo svět, vrkoč či zahrádka. Někdy to byly i malé 

dřevěné hračky v podobě figurek, které si kluci a 

holčičky přidali na Štědrý den k ostatním 

postavičkám do betléma. Některé drobné hračky 

mohly být vyrobené i ze sušeného ovoce, dřívek, 

papírků a oříšků. 

 

Program uzavřela písnička o tom, že Mikuláš přišel 

s čertem na koláč a také, že nám Mikuláš přinesl  

zimní čas. 

 

Žákyně 7.ročníku předaly za žáky 2.stupně mladším 

spolužákům z 1.stupně perníkový adventní kalendář, 

který sedmáci upekli ve výtvarné výchově. 

 

Po ukončení programu Mikuláš s celou svou 

družinou zavítal do každé třídy na 1. i 2.stupni a děti 

dostaly od andělů balíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme svatému Mikuláši i celé jeho družině a těšíme se opět za rok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto týdnu, ve čtvrtek 7. prosince, potěšili naši žáci svým vystoupením seniory z Velkého 

Ořechova u příležitosti jejich setkání pořádané obecním úřadem. Pásmo básniček a 

písniček s vánoční tématikou se dle zpětných ohlasů velmi líbilo. Na závěr děti předaly i 

vyrobené přáníčko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druhé adventní setkání proběhlo 12. prosince a 

tematicky bylo věnováno postavě svatého Martina. Pásmo 

předvedli žáci 4. ročníku s paní učitelkou Jitkou 

Orlovskou. 

 

Do zimního období jsme se naladili písničkou Bude zima 

bude mráz. Dny jsou stále kratší, tmy přibývá a venku je 

smutno. Smutný je pohled na holé větve stromů a 

uplakané počasí, které se brzy změní ve sněhové 

přeháňky. Příchod zimy lze očekávat každým dnem. 

 

V den svatého Martina 

milý hospodář a jeho rodina 

husy jedí, víno k tomu pijí, 

štědrého Martina chválí. 

 

Pranostiky ke svatému Martinovi:  
Na svatého Martina kouřívá se z komína, 

a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 

 

Přijede-li Martin na bílém koni, 

metelice za metelicí se honí. 

 

Martin a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě. 

Jsou-li na Martina mračna – zima je levná. 

Jestli je noc jasná – zima je mastná. 

 

Nepřijde-li sníh na Vše svaté noci, 

přijde o svatém Martině se vší mocí. 

 

 Na svatého Martínka bude dobrá peřinka.  

A po svatém Martině schováme se v peřině. 

 

Svatý Martin byl důstojníkem římské armády, a proto bývá na četných obrázcích a ilustracích 

zobrazován ve vojenské zbroji a v sedle koně. Také v lidovém vyprávění se jeho jméno často 

zmiňuje v souvislosti s koněm, jako třeba "Přijede – li Martin na bílém koni, metelice za 

metelicí se honí". Možná i u vás doma babičky nebo maminky připravují na jeho svátek      

11. listopadu u příležitosti svatomartinského posvícení husu s knedlíkem a zelím. Dříve se 

ještě mohly péct rohlíčky plněné mákem, povidly nebo tvarohem nazývané martinské 

podkovy. 

 

Legenda o sv. Martinovi 

Narodil se ve 4. století, většinu svého života prožil ve Francii. Na přání otce se stal vojákem. 

Vypráví se, že jednou v zimě projížděl na bílém koni městskou branou a potkal chladem se 

třesoucího žebráka. Martin neměl u sebe nic než svůj červený vojenský plášť. Rozťal ho svým 

mečem na půl a jednu polovinu žebrákovi daroval. Rozdělil se s ním o teplo. Následující noci 

měl vidění, v němž se mu zjevil Kristus s polovinou pláště. To bylo důvodem jeho odchodu 

od vojska. Přijal křest svatý a žil životem skromným a zbožným jako poustevník. Přestože byl 

později zvolen biskupem v Tours, svůj způsob života nezměnil a tím si získal oblibu. Po smrti 

byl prohlášen za svatého. Jízdní vojáci uctívali Martina jako ochránce svého a svých koní. 



Později se stal patronem kovářů i dalších řemeslníků. Prostý lid ho považoval za ochránce 

domácích zvířat, zejména hus. 

 

Za zavřenou branou – legenda o svatém Martinovi  

Za zavřenou branou – 

co by tam mohlo být?  
Chceš –li se za ni podívat, 

můžeš ji otevřít. 

 

Ta cesta k městské bráně vede 

 a kdosi po ní nocí jede. 

Tmou dusot koňských kopyt zní, 

to voják z Říma jede k ní. 

On Martin jmenuje se. 

Snad stihne dojet do města,  

než brána uzavře se. 

 

Větve se lámou, vítr fouká 

a někde v dálce sova houká.  

Tak jeď, koníčku, ze všech sil, 

už abych u té brány byl. 

 

Martin ke světlu spěchá tmou, 

ale kůň stojí najednou. 

U městské brány žebrák sedí 

a s obavami na něj hledí. 

Jsem tady sám, ve tmě, zimě… 

Co stane se, když všimne se mě? 

 

Martin seskočí, neváhá 

a rozpůlí plášť, který má. 

Srdce mu říká, nespěchej, 

chudáka mrznout nenechej! 

Zpěv: Když se mnou rozdělíš se o svůj plášť a svůj čas. 

Svět kolem rozzáří se.  

Zahlédneš nebe v nás. 

Když se mnou rozdělíš se o své místo a čas. 

Svět kolem rozzáří se. 

Zahlédneš nebe v nás. 

 

Skloní se a říká 

- obavy pusť z hlavy. 

Pod teplým pláštěm dobře je 

i polovina zahřeje.  

 

Martin přijíždí do města, 

kde v bezpečí končí cesta. 

Jen chudák zůstal u brány, 

venku, kde světlo nechrání. 

 



On venku je, já uvnitř jsem. 

Chrání plášť také před hladem, 

zlým slovem, ranou, samotou? 

Martin se dívá temnotou… 

 

Pojď se mnou dovnitř, neboj se, 

neublížím ti, s tebou jsem. 

Když nepomůže pláště půl, 

rozdělím se o chléb a stůl. 

 

Zpěv: Když se mnou rozdělíš se o svůj chléb a svůj čas. 

Svět kolem rozzáří se. 

Zahlédneš nebe v nás. 

Když se mnou rozdělíš se i své místo a čas. 

Svět kolem rozzáří se. 

Zahlédneš nebe v nás. 

 

V noci měl Martin zvláštní sen 

hlas svého srdce slyšel v něm. 

Vezmi svůj meč a odlož jej, 

mezi ubohé pospíchej! 

Vezmi svou helmu, odlož ji, 

pomáhej chudým raději!  

 

Nový den začal Martinovi. 

Odcházím – říká koníčkovi. 

Sílu už nemám ze zbraní,  

Teď víra s láskou mě chrání 

a pláštěm bude naděje, 

že Bůh na straně chudých je. 

 

Zpěv : Když se mnou rozdělíš se o své místo a čas. 

Svět kolem rozzáří se. 

Zahlédneš nebe v nás. 

 

 

Hlavní smysl a význam legendy: 

Časově se příběh váže k podzimnímu období, kdy v přírodě ubývá světla a současně i 

vnějšího tepla. V dohledné době jsou však Vánoce – doba, kdy se v lidských srdcích hromadí 

láska a štědrost (vnitřní světlo a teplo). Toto je symbolizováno v Martinově dobrém skutku. 

 

Poselství o lásce k bližním, která je pro svatého Martina mnohem cennější než meč a vojenská 

hodnost, je stále aktuální a příběh o tom, jak se Martin rozdělil o svůj plášť, si lidé vypravují 

po celé generace. 

 

Na závěr jsme si zazpívali píseň Prosinec. 

 

 

 



K tradičním předvánočním akcím patří adventní koncert ZUŠ Morava Zlín v místním 

kostele, pořádaný letos 16. prosince. V programu vystoupili naši žáci navštěvující hudební 

obory pod vedením svých učitelů. 

ZUŠ využila slavnostní příležitosti a předala ocenění žákům za výborná umístění ve 

výtvarných soutěžích.V ústředním kole 13. soutěžní přehlídky výtvarného oboru Základních 

uměleckých škol České republiky "OČI DOKOŘÁN 2017" získali:  

Anna Malaníková a Ondřej Malaník v kategorii jednotlivých prací stříbrné pásmo, 

Jindřiška Miklová a Miroslav Fottera čestné uznání. 

 

V Mezinárodní soutěži dětské tvorby "ALWAYS 

GREEN, ALWAYS BLUE" v polské Toruni 

získali diplom za účast na výstavě: Anna 

Malaníková, Jindřiška Miklová, Tereza 

Řezníčková, Jan Šulek, Anežka Svízelová, 

Alžběta Zábojníková. 

 

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně 

dalších kreativních nápadů. 

 

 

 

Programu třetího setkání 19. prosince se 

zhostili žáci 5. ročníku.  

Úvodního slova se ujala A. Kubicová - Doba 

adventu se nesla také v duchu půstu a 

odpočinku od namáhavých prací. Držet půst 

znamenalo nejíst maso, nepřejídat se a pro 

dospělé také nepít alkohol. Nekonaly se ani 

žádné zábavy, slavnosti a tancovačky. Lidé se 

připravovali na vánoční čas a narození 

Ježíška, Spasitele světa. 

Zpěv písně: Drapte, drapte, drapulenky 

 

Z. Mastešová a J. Richtr popsali, jak to bylo     v dřívějších dobách.  

I když začala mrazivá zima a venku byla brzy tma, lidé se navzájem setkávali a scházeli, třeba 

ženy při draní peří a spřádání lnu. Právě přástky, jak se předení lnu říkalo, byly důležitou 

činností v době od posvícení až do Popeleční středy. Hospodyně pozvala do svého domu 

sousedky a připravila jim malé pohoštění. Ženy přišly až po večeři, přinesly si své přeslice, 

kolovrátky i len a byly rády, že jim společně půjde práce pěkně od ruky. Spřádalo se za svitu 

svící a loučí do pozdního večera, někdy až do noci. Přadleny 

si zpívaly nebo vyprávěly různé příběhy a pohádky. Na tuto 

dobu se těšily hlavně děti, protože si mohly zalézt na vyhřátou 

pec a za drnčení kolovrátků poslouchaly, co dospělí povídají a 

zpívají. 

 

Zpěv písně: Kolovrátek 

 

Tátové věnovali svůj čas opravám rozbitých nástrojů, někdy 

spravovali i sáně, štípali dříví či pletli nové košíky a ošatky. 

Zpěv písně: Zvony zvoní 



M. Kieryk přednesl báseň Zimní láska.  

 

K. Chmelová uvedla následující písničku říkankou: 

Před Vánoci dlouhé noci, 

dlouho můžem spát, 

není slyšet vlaštoviček, 

jen vítr foukat. 

 

Zpěv písně: Při Vánoci dlouhé noci 

 

Následovaly hádanky o zimě a Vánocích, které si připravily A. Hanáčková a K. Chmelová. 

Která voda je tak tvrdá, že se o ni můžeš uhodit? 

Kdy můžeš nosit vodu v košíku? 

Běží kolem košiláček,všude sype bílý máček. 

Pět pelíšků vedle sebe všechny prsty zahřeje.  

Co roste kořenem vzhůru? 

Na kterém stromě rostou zároveň jablka i ořechy? 

 

Přísloví a rčení o zimě přednesl Filip Vlk.  
Přijde čas, že se zima zeptá, co jsi dělal v létě. 

Co se v létě rodí, pro zimu se hodí. 

Je zima, že by psa nevyhnal. 

Je zima jako na Sibiři. 

Je mráz jako křen. 

Mrzlo, až hřebíky na střechách praskaly. 

Když v prosinci mrzne, sněží, úrodný rok na to 

běží. 

  

Zpěv písně: Stojí vrba košatá 

 

J. Mahďáková a B. Žváčková vybraly ukázky z lidové slovesnosti. 

 

Do Vánoc hej,  
po Vánocích ouvej. 

 

 Pověz ty mně, milý Kriste Pane, 

kdy Tvoje narození bude? 

„Bude mi ho na ty slavné hody, 

až zamrznú po všem světě vody, 

budú zimy praštět, metelice, 

neuvidíš ptáčka, křepelice.“ 

 

Vánoce, Vánoce, 

jste jednou v roce, 

máte krátké trvání, 

dlouhé máte noce. 

 

Zpěv písně: Na Vánoce dlouhý noce 

 

Na závěr zarecitoval D. Bednařík báseň Večerní krajina. 



Ryze vánoční náladu jsme zažili během čtvrtého setkání 21. prosince. V programu na úvod 

vystoupily děti z kroužku country tanců.  

 

 

Další vystoupení si společně připravili žáci 1. - 

4. ročníku se svými třídními učitelkami. 

Červeno-bílé oblečení dodalo vystoupení i 

slavnostní ráz. 

 

Na flétnu zahrál Patrik Mikel vánoční koledu 

Tichá noc. 

 

Žáci 1. třídy přednesli báseň Stromečku, 

vstávej a všichni si od srdce zazpívali písničku 

Vánoce na míru od Ewy Farné. 

 

Následovalo pásmo básniček a koled: 

 Lucie Chmelová – Těším se na Vánoce 

 Anička Malaníková – Hvězdička stříbrná  

 Pavel Vrána – Chumelí se, chumelí 

 Valérie Lacinová – Vánoce   

Zpěv: Pásli ovce Valaši 

 Aneta Miklová – Padá sníh 

 Adam Gregůrek – Venku tiše nasněží 

 Filip Zábojník – Na Vánoce dlouhý noce 

 Ondřej Tománek – Až zazvoní zvoneček 

 Tereza Ondroušková – Štědrý večer už je tady  

Zpěv: Půjdem spolu do Betléma   

 Barbora Hořáková – Dva kapři 

 David Ševčík – Roste, roste, jedlička 

 Barbora Holčíková – Vánoční stromeček  

Zpěv: Štědrej večer nastal   

 Šimon Jurák – Na nebesích hvězdička 

 David Gregor – Vánoční stromeček 

 Vanesa Štachová – Za oknem se vločky honí  

Zpěv: Když Vánoce jsou za dveřmi   



 Alžběta Zábojníková  – Vánoční recept 

                        Silvestrovská báseň - 4. třída 

 

Pěkným dárečkem byla písnička Hallelujah. 

 

Závěr programu patřil přáním, která zazněla od paní ředitelky a od vyučujících 1.stupně. 

 

Žáci v tento den dostali i dáreček v podobě 

programu canisterapie. 

Paní canisterapeutka přijela do školy spolu se 

svými pejsky, kteří jsou pro tuto léčebnou 

metodu kontaktu mezi psem a člověkem 

speciálně vycvičeni.  

Děti získaly spoustu informací o této terapii a 

zároveň se mohly s těmito vycvičenými pejsky 

pomazlit. Terapeutka přivezla nejen speciálně 

vycvičenou fenku, ale i její dvě malá štěňátka, 

což byl pro děti nevšední zážitek.  



Na plátně byl dětem promítán vzdělávací program, který především formou obrázků dětem 

přiblížil problematiku, kterou se canisterapie zabývá. To, že pes dokáže svojí přítomností 

vyvolat dobrou náladu a úsměv, o tom se mohly děti prakticky přesvědčit právě osobním a 

velmi blízkým kontaktem s přítomnými pejsky.  

 

 

Poté si každá třída připravila třídní besídku. Třídy si  žáci společně pěkně vánočně vyzdobili, 

uvařili si vánoční čaj a na talíře naskládali cukroví, které s maminkami upekli. 

Před besídkami ve třídách si ještě společně žáci 1.stupně zazpívali koledy u stromečku a poté 

se rozešli do tříd provoněných vánočním kořením. Zde si navzájem předali vánoční dárky. 

Dětské oči se leskly radostí a očekáváním z nadcházejících dnů. Popovídali si o vánočních 

tradicích, o dětských přáních, která se snad v den sváteční vyplnila. 

S přáním klidných a šťastných Vánoc se rozešli do svých domovů. 

 



V tomto předvánočním čase jsme nezapomněli ani na naše kamarády ze zahraničních škol. 

Žáci v praktických činnostech vyrobili velmi pěkná přáníčka, která jsme jim zaslali. 

 

 

 

Děti ze školní družiny s paní vychovatelkou  

M. Dudovou vytvořily pěkné andělíčky pro 

babičky a dědečky z Domova pro seniory       

v Luhačovicích, které jim předali naši žáci  

Barbora a Ondřej Žváčkovi.  

 

 

 

Dle poděkování, které nám 

zaslaly pracovnice domova, 

vlastnoručně vyrobení andílci 

udělali všem v domově velkou 

radost a přispěli tak ke krásné 

vánoční atmosféře.  

 

 



Naši žáci se prezentovali i na každoročním předvánočním jarmarku organizovaným místní 

knihovnou v neděli 26. listopadu v tělocvičně. V programu vystoupili žáci z tanečního 

kroužku 1.stupně pod vedením paní učitelky Kateřiny Janků, děvčata navštěvující taneční 

kroužek 2.stupně pod vedením paní učitelky Miroslavy Balajkové a děti z country tanců s 

paní Alenou Šturmovou a Radomírou Juříkovou.  

 

 

Návštěvníci jarmarku si mohli prohlédnout i výstavku prací dětí z 1. - 5. roč. a školní družiny. 

Děvčata ze 7. ročníku prodávala napečené vánoční cukroví.  

 

Také v letošním roce jsme na začátku adventního času navštívili Vídeň. Počasí nám tentokrát 

nepřálo, z nebe na nás padal déšť a pohrával si s námi i studený vítr. Rozmary počasí jsme 

přijali s úsměvem. Provázela nás příjemná vánoční nálada, zahřáli jsme se punčem, ochutnali 

výbornou vídeňskou kávu a místní speciality. Kouzlo vánoční Vídně je úžasný a 

nezapomenutelný zážitek, účastníci zájezdu byli skvělí.  



Nový rok nastává..... tato písnička zazněla na úvod Tříkrálového 

setkání v pátek 5.ledna 2018. Po vánočních svátcích jsme se všichni opět 

sešli, abychom si společně připomněli nadcházející svátek Tří králů. 

Tímto svátkem je završeno období Vánoc a končí doba vánoční. 

 

Tři králové přišli s novoročním přáním: 

                                  Vinšujem Vám nový rok, 

                                 šťastnou ruku, šťastný krok, 

pevné zdraví, lásku, svornost, 

v domě hojnost 

a deváťákům moudrost! 

 

 

 

Smyslem Tří králové obchůzky je 

předat požehnání všem domům a 

lidem, kteří v nich přebývají.  

A tak jak bývá zvykem, že při 

odchodu píší Tři králové nade dveře  

K + M + B + příslušný letopočet, 

zanechali toto poselství i u nás ve 

škole. 

 

„Kristus nechť požehná tento 

příbytek.“ 



Společného setkání jsme využili i k natočení video pozdravu do německé partnerské školy 

u příležitosti slavnostního otevření jejich školy v Marlishausenu po rekonstrukci. 

Tři králové vyslovili přání pro děti, učitele i rodiče žáků.  

Přejeme všem hodně úspěchů v nové škole. 

Celý záznam je možné zhlédnout na webových stránkách školy. 

 

Kašpar: Hello kids, I wish you unique moments  

             with your teachers, be good friends and 

             be proud of your new school. 

 

Melichar: Dear teachers, I wish you a lot of             

      new ideas at school, power and  

                opened heart for your pupils. 

 

Baltazar: Dear parents, I hope your kids like 

               this school. I wish you a big  

               satisfaction with such unique school  

              in Marlishausen.  

 

 

Alles Gute für die neue Schule! 

 

 
Všechna setkání byla pro nás velkým darem. Darem proto, že každé takto připravené 

setkání bylo naplněno velkým množstvím lásky, prožitků, radosti a očekáváním, 

vnímáním, obohacením vědomostí a uvědomění si pravých hodnot vánočních svátků. 
 

A proto velké poděkování patří vyučujícím, kteří jsou schopni taková setkání 

připravit, a žákům, kteří se dokázali aktivně a s prožitkem zapojit a přenést radost 

dále do svých rodin. 

 
Velký Ořechov 5.1.2018                          Zpracovala: Mgr. Jitka Lišková 


