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Milí učitelé, spolužáci… 

Poprvé nás napadlo, že bychom si pro Vás mohli připravit 
zvláštní číslo Kameňáčku - Vánoční speciál. Připravili jsme si 
pro Vás něco o krásných českých vánočních tradicích, zvycích, 
vánoční básničky, vánoční recepty, vtipy a obrázky s vánoční 
tématikou.  
  

 
 
Celý redakční tým Vám přeje šťastné a veselé Vánoce a 

hodně úspěchů v novém roce 2013! 
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Rozhovory s dětmi z 1. stupně aneb Jak vypadá Ježíšek? 
Jak si 
myslíš, že 
vypadá 
Ježíšek? 

Už jsi psal 
Ježíškovi? 

Co si přeješ 
k Vánocům? 

Stavíte 
sněhuláky?
  

Zpíváte 
vánoční 
koledy?
  

Už máte 
vánoční 
stromeček?
  

1. třída  
Ilonka: Má 
červenou 
čepici, je 
vysoký. 
Pavlík: Má 
určitě hlavu, 
bílé vousy.
  

1. třída 
Ilonka: Ne. 
Chystám se 
Pavlík: Ne
  
 

1. třída 
Ilonka:  Židli 
ke stolu. 
Pavlík: Auto 
na dálkové 
ovládání. 
 

1. třída 
Ilonka: Ano 
Pavlík:  Ne, 
neumím. 
 

1. třída 
Ilonka: Ano 
Pavlík: Ne
  
 

1. třída 
Ilonka: Ne 
Pavlík: Ne
  
 

2. třída 
Anetka: Je 
červenej a má 
červený 
oblečení. 
Filip: Má bílý 
plášť. Má 
korunu. 

2. třída 
Filip: Ne 
Anetka: Ne   
 

2. třída  
Filip :  Stojan 
na noty. 
Anetka: 
Křečka 
 

2. třída  
Filip:  Ano 
Anetka: Ano 
 

2. třída  
Filip: Ne 
Anetka: Ne   
 

2. třída 
Filip: Ano 
Anetka: Ne   
 

4. třída 
Zdeněk: 
Normálně, 
kožený plášť, 
má zrzavé 
vlasy je 
oholený. 
Adélka: Je 
průhledný a 
malý. 

4. třída 
Zdeněk: Ne 
Adélka:  Ano
  
 

4. třída 
Zdeněk: 
Playstaion 3 
Adélka:  CD 
Xindl X   

 

4. třída 
Zdeněk: Jak 
kdy 
Adélka:  
Nerada, 
jenom 
s mamkou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. třída 
Zdeněk: Ne 
Adélka:  Ano

  

4. třída 
Zdeněk: Ne 
Adélka:  Ne
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Vánoce 

Vánoce jsou oslavou křesťankou oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a
Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do slavnosti Křtu 
Páně.            
 V Česku je však vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosince, coby předvečer samotné 
slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se 
pojí nejrůznější tradice, k  nimž patří např. Vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které 
nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 

 Některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, 
který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní náboženský význam Vánoc vytrácí a 
Vánoce se považují i za jeden den z nejvýznamnějších občanských svátků. Větš ina českých rodin si 
na vánoce pořídí stromeček, který ozdobí skleněnými, třpytivými řetězy, vločkami, nebo slaměnými a 
jinými ozdobami. Na štědrý den lidé podle tradice nesmí celý den jíst, aby viděli zlaté prasátko. Ke 
štědrovečerní večeři se většinou podává smažený kapr s bramborovým salátem. Po večeři zazvoní 
zvoneček, a pokud jsme byli celí rok hodní, pod stromeček najdeme dárky od Ježíška. 

Všem přeji krásné prožití Vánočních svátků.
 

         Autor: Bürgerová T., 9. r. 
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Vánoční symboly 
Vánoční symboly každoročně již od začátku prosince všem říkají, že celoročně očekávané 

slavnosti, na které se všichni těší, j iž zakrátko přijdou. Mezi ně samozřejmě patří i vánoční dárky. 
Vánoční symboly především uvidíte už od první adventní neděle, která je mezi 27. listopadem a třetím 
prosincem. Vánoční symboly jistě dobře znáte. My si popíšeme, co znamenají a proč se symbolem 
Vánoc a štědrého dne staly. 

 

Nejznámější vánoční symboly 
• Vánoční stromeček – Vánoční stromeček je hlavním vánočním symbolem, bez kterého si Vánoce 

jistě ani nedokážete představit. Vánoční stromeček má ochranitelskou funkci. Dříve, v dávných 
dobách, se vánoční stromeček zavěšoval vzhůru nohami nad štědrovečerní stůl, aby chránil celý dům 

i jeho obyvatele. Ozdobený stromeček, jak jej známe nyní, byl prvně zaznamenán v kronice v 
Německých Brémách. V našich krajinách chodívali koledníci se svazkem chvojí, který zdobili. 

• Adventní věnec – Adventní věnec se čtyřmi svícemi, je další vánoční symbol, jenž k našim 
Vánocům patří. První svíčka se zapaluje o první adventní neděli a každou další se pak zapaluje další. 
Na štědrovečerním stole pak hoří všechny svíce. Tento vánoční symbol odpočítává týdny, za jak 
dlouho přijde narození Ježíše Krista. 

• Vánoční koledy – Vánoční koledy jsou rovněž typickým vánočním symbolem. Původně je zpívali 
koledníci, kteří chodili od chalupy k chalupě a koledovali si o výslužku. Dnes jsou koledy hudebním 
symbolem vánoc. V textech však teologická témata zůstaly a zazpívat si je můžete i o půlnoční mši. 

• Vánoční tradice – Vánoční tradice, jako symboly vánoc dodržujeme dodnes, i když pocházejí z dob 
našich babiček. Házení střevíce, zlaté prasátko, lití olova, či krájení jablka. To vše jsou vánoční 
symboly, které k Vánocům patří dodnes. 

• Vánoční dárky – Vánoční dárky je rovněž vánoční symbol. Tento však vychází z koledování si o 
výslužku. Dnes si již koledovat nechodíme, ale dáváme si vánoční dárky pod vánoční stromeček. Ale i 
v dobách, kdy se koledovat ještě chodilo, si lidé z blízké rodiny dávali pod stromeček různé vánoční 
dárky. Jablka, ořechy, či mamince na trhu koupený šátek, nebo dívkám střevíčky. 

Zdroj: http://www.vanocni-darecky.com/vanocni-symboly.php

Okopírovaly: Holá N. , Zmrhalová A. , 8. r.
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Vánoční tradice a zvyky 
 

ZLATÉ PRASÁTKO  
Zlaté prasátko se podle tradic zjevuje za odměnu o Štědrém večeru těm, kdo se po celý den 

až do východu první večerní hvězdy postí. tento zvyk patří k těm nejtajemnějším a dodnes není tato 
vánoční tradice zcela objasněna. Prase však bylo v předkřesťanských dobách symbolem slunce a o 
zimním slunovratu, na který připadají křesťanské Vánoce, se sluneční kotouč ujímá vlády a noci se 
pomalu zkracují. Protože půst o Štědrém dni se dříve nebral na lehkou váhu, pomáhaly prasátku hlídat 
děti i méně laskavé vánoční bytosti. Dohlížel na ně "svatý šprech", který by prý nezaváhal nezbedovi 
provrtat bříško, aby se přesvědčil na vlastní oči, že je skutečně prázdné. 
ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK  
 U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se zdravím jednotlivých členů 
rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud se po rozkrojení objevila 
hvězdička, znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic 
dobrého. Vánoční tradice a zvyky - ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK 
Po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra vypadají jako pěticípá hvězda, sejdou 
se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy, pak někdo z přítomných těžce 
onemocní nebo zemře. 
LITÍ OLOVA  
 Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože však za obou 
světových válek byl nedostatek tohoto materiálu, tento zvyk málem upadl v zapomnění. Ani dnes není 
tak jednoduché získat olovo. Nejsnadněji si je opatříme v prodejnách rybářských potřeb. Tam můžeme 
nakoupit olůvka, která se používají jako zátěž na vlasec. Olůvka roztavíme v kovové nádobce s 
dřevěnou rukojetí nad plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou. 
Olovo ztuhne asi po 5 minutách a teprve potom je můžeme vyjmout z vody a zkoumat, co nám věští. 
Stejně jako u lodiček je důležité položit jasně a srozumitelně formulovanou otázku.  
POUŠTĚNÍ OŘECHOVÝCH LODIČEK  
 Tento zvyk ocení spíše mladší děti. Je to tajemný, ale především krásný zvyk a také ukrácení 
chvíle při čekání na Ježíška. Do půlek vlašských ořechů nakapeme vosk a připevníme tak do nich 
malou svíčku. Každý z rodiny dostane jednu takovouto lodičku, kterou následně pouštíme v kbelíku 
nebo umyvadle. Pokud naše lodička zůstává u břehu, říká se, že nás v příštím roce nečeká žádná 
výraznější změna. Pokud lodička pluje bok po boku s j inou, čeká nás údajně tolerance, láska od toho 
druhého nebo někdo nový v životě. Pokud pluje lodička spolu s ostatními, symbolizuje to vzájemnou 
úctu a semknutost. Když se loďka potopí, nevěstí to nic dobrého.  
VÁNOČNÍ BETLÉM  
 Mezi další z vánočních obyčejů patří výroba betlémů a jesliček. První jes le údajně posvětil při 
vánoční mši v roce 354 papež Liberius. Jiná legenda říká, že jesličky poprvé vytvořil o Vánocích v roce 
1223 svatý František z Assisi.  
HÁZENÍ STŘEVÍCE  
 Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. 
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou..  
 
 
 

Zdroj: www.vanoce-2011.eu
Přepsala: Šerá K., 8. r.
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Básnička Ježíšek 

Vánoční den přichází, 

léto za zády odchází. 

Den snad plný sněhu, 
Ježíšek dává se do běhu. 

Aby vešel se do Santova oděvu, 
dává se při tom do zpěvu. 

Sobi vozí spřežení, 

je to skvělé svezení. 

Ježíšek dárky rozdává, 

vánoční píseň v hlavách se přehrává. 

Všichni dárky chcete, 

a ani autem mě nesvezete. 

Vánoce každý miluje, 

nikdo ničeho ten den nelituje. 

Stromeček děti s rodiči zdobí, 

dárky dostane i ten kdo zlobí. 

Každý něco očekává, 
nikdo už moc nedospává. 

Schránky jsou plné dopisů s přáním, 

já zas nervózně rybu sháním. 

 

Šťastné a Veselé Vánoce.

Autor: Lávičková K., 8. r.
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Autor: Kalkušová B., 6. r.  

 

Autor: Moravík M., 6. r.  
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Autor: Egnerová N., 6. r. 
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VÁNOČNÍ VTIPY 
 
 
 
 
 
 

1. Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu. Na Vánoce chtějí rodiče děti 
vyzkoušet. Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu koňského 
hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty se ozývá pláč. 
"Tolik  dárků, všichni mi budou závidět, hračky se budou kazit a tolik baterek do nich." Z pokoje 
optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a říká: "Tolik  hnoje, 
to tu musí být někde koník!".  
 
2. Setkají se Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to rudé Ferrari? To jsem dostal k 
Vánocům!“ Rus kontruje: Vidíte to zelené Porsche? To jsem dostal pod stromeček já!“ A Čech kysele: 
„A vidíte to modré Lamborghini? Tak takové barvy jsem dostal manšestráky! 
 
3. Paní Nováková chvíli váhala, ale nakonec si dítě vzala. Bylo zrovna před Vánocemi, klid, pohoda. 
Uplynul rok a ve stejnou dobu, zase o Vánocích, přišla cikánka za paní Novákovou s dalším děckem a 
znovu říká, jak je ten její divoký a že se to zase stalo a ona, že si to děcko nemůže nechat.  
Paní Nováková opět váhá, ale nakonec se rozhodne a dítě si vezme. Uplyne další rok, opět před 
Vánocemi, tatáž situace, další děcko. Cikánce už to je trapné jít za paní Novákovou, a tak pošle 
cikána, ať jí ho zkusí vnutit.  
 
4. Tři kamarádky si povídají, co dají manželům k Vánocům. „Pořídila jsem mu věc, která udělá stovku 
za deset vteřin – je to Honda.“ „To já mu koupila věc, která udělá stovku za pět vteřin – je to Porsche!“ 
A třetí povídá: „Pche, já mu koupila věc, která udělá 200 za sekundu - je to osobní váha!“ 
  

Autor: Hlach T.,Krásný J., 8. r.
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VÁNOČNÍ RECEPTY 

Kapr na slanině a cibuli: 

Ingredience: 
- 6 menších kousků kapra 

- 1 rajče 

- 1 cibule 

- sůl, mletý kmín a zelená cibulka podle chuti 

- 1/2 citronu 

- 6 plátků másla (i více) 

- asi 5 plátků anglické slaniny 

- cca 50 ml vody na podlití 

Postup: 
Na dno pekáče rozložíme slaninu, nasypeme půlku rozkrájené cibule, kapra, kterého jsme 

omyli, osušili, pokapali citronovou šťávou, osolili a okmínovali. Dosypeme cibulku, přidáme na kolečka 
nakrájené rajče a na každý kousek kapra dáme plátek másla. Dáme péct do předehřáté trouby. 
Pečeme v odkrytém pekáči asi na 180°C a během pečení můžeme přidat máslo. Kapr je rychle 
upečený, to určitě poznáte, tak že kousek ochutnáte. V troubě kapra necháme cca 25 minut. Kapra 
podle kapra podlijeme. 

Autor: Jelínková M., 9. r.
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Lehké kokosové kuličky 
 

Ingredience: 
 
200 g kokosu 
4 bílky 
1 lžíce citronové šťávy 
1 lžíce citronové kůry 
40 g piškotů 
6 lžic sorbitu 
 
 
Postup: 
 
Kokosovou moučku, 3 bílky, citronovou šťávu i kůru a 20 g strouhaných piškotů zpracujeme v těsto. Dáme 
do chladna ztuhnout. Když je hmota téměř tuhá, vmícháme zbylé bílky a piškoty. Z kokosové hmoty tvoříme 
kuličky a obalujeme v kokosu. Pokud se nám podaří koupit barevný kokos, je hezké kuličky rozdělit na 
několik dílů a obalit je v různobarevném kokosu. 
 

 

Punč pro děti 
 

Horký nápoj z hroznové šťávy, malinového sirupu a rozinek. 
 
Ingredience: 
 
3 lžíce malinového sirupu 
2 lžíce citronové šťávy 
2 lžíce rozinek 
1 ks skořicové tyčinky 
3 ks hřebíčku 
700 ml bílé hroznové šťávy 
 
Postup: 
 
1. Smícháme hroznovou šťávu, malinový sirup, rozinky, citronovou šťávu, skořicovou tyčinku a 
hřebíčky, ohřejeme, ale nevaříme. 
2. Směs necháme asi 5 minut táhnout. 
3. Rozdělíme do 4 šálků a podle chuti můžeme osladit 2 lžícemi medu nebo cukru. 
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Autor: Vaníková N., 4. r. 
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Autor: Šebelková A., 4. r. 

 

 

 

Autor: Kardošová K., 9. r. 
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Horní obrázek Cibulka L., 8. r. dolní obrázek Kardošová K., 9. r. 
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Autoři z 1. B: Prokeš M., Švarc M., Herrmann J. 
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Autor: Cibulka L., 8. r. 
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