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Z REDAKCE
Opravujeme, vylepšujeme, rozrůstáme se
Chybami se člověk učí, je důležité se z nich poučit a mít chuť se zdokonalovat.

Ihned po prvním vydání jsme si všimly několika chybiček (asi nějaký šotek?) a na další schůzi si vše vyjasnily.
Jaké nastaly změny?

Nové logo
grafickém
Kája vytvořila logo v
hezké
programu. Zmizelo ne
po tisku
šedé pozadí, které se
se
objevilo, a zvýraznily
y.
barvičk

Ilustrace
Naše grafičky jsou tak šikovné,
že ilustrace k tématu měsíce
nakreslily samy. Dle mého
názoru, vlastní ilustrace jsou
mnohem krásnější než stažený
obrázek z internetu. J

Více zábavy
Jedna křížovka a pá
r vtipů
je málo! Proto se v
tomto
vydání můžete těšit
navíc
na komiks, vánoční
sudoku
či trochu jinou váno
ční
koledu.

Poslední změny, které čtenáři zaregistrují, bude pár grafických úprav a důkladnější kontrola před tiskem,
s čímž souvisí méně chyb v textu. Další změny už jsou jen v zákulisí redakce.
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členkou redakce Miroslavovin:
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TÉMA MĚSÍCE
Mikuláš, advent, Vánoce, Nový rok …
V prosinci je toho tolik, co slavíme a máme rádi. Kdo by se netěšil na ježíška a vánoční prázdniny?

Advent
Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, zahajuje nový liturgický rok. Adventní věnec je
pomůcka k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Každou adventní
neděli se zapaluje další svíčka. Tento rok připadne první adventní neděle na 28. 11. 2021.
Svíčky a jejich významy:
1. svíčka: Nese jméno Naděje. Letos ji zapálíme 28. listopadu
na první adventní, tedy železnou neděli. Od ní postupujeme proti
směru hodinových ručiček.
2. svíčka: Mír. Zapalujeme ji na druhou, tedy bronzovou neděli.
Letos 4. prosince.
3. svíčka: Přátelství. Zapalujeme ji na třetí adventní, tedy stříbrnou
neděli. Letos vyjde na 11. prosince.
4. svíčka: Ta se jmenuje Láska. Zapalujeme ji na čtvrtou, tedy
poslední adventní, neboli zlatou neděli. V letošním roce to bude
18. prosince. Tato svíčka bývala podle tradice růžová.

Ilustrace: Eliška

5. svíčka: Do věnce můžete přidat i pátou svíci. Ta se dávala doprostřed a měla bílou
barvu, symbolizovala samotného Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den po západu slunce.
Adventní kalendář
Je zvláštní druh kalendáře ukazující 24 dní spojených s křesťanskými Vánocemi a dobou adventu.
Rozšířená je papírová verze, ve které se nachází 24 políček vyplněných malou sladkostí, často
čokoládou různého tvaru. Dříve než se jejich podoba ustálila na obrázky s otevíracími okénky naplněnými
kouskem čokolády nebo jinou drobností, bývaly adventní kalendáře uměleckými díly.
zdroj: Wikipedie a https://www.frekvence1.cz/clanky/adventni-venec-podle-tradice-co-ktera-svic

Týna
Svatá Barbora (4. 12.)
Svátek sv. Barbory se datuje na 4. prosince. Stará pověra praví, že svobodné dívky si do vázy s vodou tento
den řezaly třešňové nebo višňové větvičky. Které
do Vánoc vykvetly, ta se v příštím roce vdala. Až
do 19 stol. nadělovaly Barborky dětem. Děti si
3. prosince daly za okno talířek, ve kterém našly
druhý den nadílku od Barbory. Dnes už Barborky
nechodí, nahradil je o dva dny později Mikuláš.
Ilustrace: Kája
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TÉMA MĚSÍCE
Sv. Barbora žila ve 3. a 4. století v Nikomédii, byla dcerou bohatého kupce Diosura (odpůrce křesťanů).
Barborka se zaslíbila Kristu a byla tajně pokřtěna, odmítla se provdat za ženicha, kterého jí vybral otec.
Ten to ovšem zjistil a udal dceru soudci, který ji nechal umučit a zabít. Dnes je sv. Barbora patronkou
mnoha profesí, především horníků, pokrývačů, stavebních dělníků, tesařů, architektů, kuchařů nebo
řezníků. Podle legendy je také patronkou týraných a opuštěných dětí. Sv. Barbora byla uctívaná jako
„přímluvkyně“ za dobrou smrt, modlitba k ní měla zabránit nečekaným nebo tragickým úmrtím.
zdroj: www.zeny.iprima.cz

Kája

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Podle zdrojů z historie měl Mikuláš jména i jako Ágios, Nikólaos a Mikola. Narodil se kolem roku 270
ve městě Patara (území dnešního Turecka). Byl biskupem ve městě Myra, kde také zemřel 6. 12. mezi lety
345 – 352. Po smrti rodičů získal všechen majetek
a rozhodl se jej darovat chudým. Aby unikl
projevům vděčnosti, vydal se na pouť do Palestiny.
V té době ve městě Myra zemřel biskup a podle
tehdejších pravidel se měl novým biskupem stát
první člověk, který následujícího rána vstoupí do
chrámu. A tím byl právě svatý Mikuláš. Nejprve
nechtěl, ale nakonec biskupský úřad přijal a
vykonával jej až do své smrti.
Ilustrace: Kája
Sv. Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí.
Svátek svatého Mikuláše byl také spojován s vírou v bohatství. Proto se tento den uzavíraly důležité
obchody a také svatby, neboť se věřilo, že pod jeho patronací bude manželství šťastné.
Najdeme o něm několik legend:
První legenda praví, že dal za okno měšec se zlaťáky a zajistil třem sestrám dobré ženichy,
Druhá legenda praví, že vzkřísil tři děti, které zlý hostinský naložil do sudů se solí,
Třetí legenda praví, že zachránil tři námořníky na rozbouřeném moři.
zdroj: Wikipedie, Velká kniha lidových obyčejů a nápadů, M. Bestajovský, 2020

Linda
Štědrý den (24. 12.), první a druhý svátek vánoční (25. 12. a 26. 12.)
Štědrý den je nejoblíbenějším dnem roce, na který se těší především děti.
K obědu by se nemělo jíst maso, ale třeba hrách, čočka nebo houbový Kuba, abychom viděli zlaté prasátko.
Ke štědrovečernímu stolu se usedá s první hvězdou na noční obloze, která zvěstuje narození Ježíška.
Po večeři, která se skládá z rybí polévky, bramborového salátu a kapra, cinkot zvonečku volá děti
ke stromečku, kde už na ně čekají dárečky.
Ke Štědrému dni neodmyslitelně patří mnoho tradic jako:
- lití olova – roztavené olovo se ukápne do mísy se studenou vodou, podle tvaru, které olovo vytvoří, se
pak předpovídá, co komu příští rok přinese,
- rozkrajování jablíčka – podle jádřince v rozkrojeném jablíčku se hádá budoucnost. Hvězdička
uprostřed předpovídá rok plný štěstí a zdraví, naopak červavý jádřinec pak špatný rok a nemoc,
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TÉMA MĚSÍCE
-

-

ořechy – do skořápek vlašských ořechů se
umístí svíčky, ty se pak posílají po vodní
hladině. Pokud se skořápka převrhne, znamená
to smůlu, pokud zůstanou skořápky u sebe,
zůstane pohromadě i celá rodina,
házení pantoflem – nezadané dívky se tak
snažily zjistit, zda je následující rok čeká svatba.
Dívka se postaví zády ke dveřím, pravou rukou
hodí pantoflem a sleduje, kam míří špička – ke
dveřím znamená svatbu, ode dveří značí, že
zůstane i příští rok na ocet.

Závěr Štědrého dne pak patří půlnoční mši, kdy
do kostela míří i nevěřící, aby si společně se svými
známými užili tuto magickou noc.

Ilustrace: Eliška

První svátek vánoční (Boží hod)
Na Boží hod by se nemělo uklízet, tento den měl sloužit především k rozjímání. Dnes je tento den věnován
především návštěvám rodiny a přátel, kteří se sejdou u dobrého jídla a pití. Tradičně se k obědu podává
svíčková s houskovým knedlíkem nebo vepřová pečeně.
Druhý svátek vánoční (svatý Štěpán)
Svatý Štěpán, patron koní, ministrantů, zedníků a kameníků, je jedním z nejznámějších a nejctěnějších
světců. Od dávných dob se v souladu s pranostikou: „Na svatého Štěpána každý se má za pána.“,
ve většině domácností podává k obědu husa nebo kachna s bramborovými knedlíky a se zelím.
zdroj: Tradiční český rok, K. Dufek, J. Lada, 2018

Adámková
Silvestr (31. 12.) a Nový rok (1. 1.)
Silvestr v dnešní době je oslavou konce roku a
přivítáním nového roku. Silvestr se slaví vždy
poslední den v roce - 31. prosince. Společně se
odpočítávají poslední minuty končícího roku. Nový
rok se vítá přípitkem šampaňským, vínem a dalším
pitím. O půlnoci se odpalují ohňostroje a jiná
zábavní pyrotechnika.
Svatý Silvestr byl papežem za vlády císaře
Konstantina, podle legendy pokřtil samotného císaře (a jeho ženu) a vyléčil jej
z malomocenství. Ke dni svatého Silvestra se pojí lidové pověry a zvyky:

Ilustrace: Kája

1. Tento den byl velký úklid a lidé se pečlivě umývali, aby do nového roku vkročili čistí a zdraví.
2. O silvestrovské noci nesmělo viset prádlo, jinak by podle pověry další rok někdo ve stavění zemřel.
3. Staré ženy „ometačky“ chodívaly po vsi a ohlašovaly se třikráte zaťukáním na dveře, po vpuštění
do světnice březovou metličkou třikrát přejely plotnu. Obřadné ometání kamen ochraňovalo po
celý nadcházející rok plotny od všeho nezdravého a nečistého.
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Symbolem štěstí pro nový rok byly podkůvky, kominíčci, prasátka a čtyřlístky.
Nový rok je svátek začátku nového roku. Nový rok je nejen v ČR, ale i v dalších zemích světa státním
svátkem. Na Nový rok se brzy vstávalo, kdo byl dlouho v posteli, stal se lenochem. Hlavní pověrou na Nový
rok je bezesporu ta, která upomíná, že tento den má vliv na celý rok. Proto lidé chodili v novém oblečení,
snažili se vyhnout hádkám a být co nejlépe naladěni. Kdo měl u sebe tento den nějaký peníz, podle pověry
se jej peníze držely pak celý rok. V tento den se také nesmělo vynášet nic ze stavení, jinak by se vyneslo
štěstí.
K novoročnímu obědu se podával uvařený prasečí rypáček. Každý, kdo z něho kousek snědl, se nemusel
obávat bídy. Také hovězí vývar s krupisí, tzv. milionová polévka, měl zajistit hojnost.
Dnes si mnoho lidí dává novoroční předsevzetí. Víš, co to znamená? Dáváš si také nějaké? A splníš je?
zdroj: Velká kniha lidových obyčejů a nápadů, M. Bestajovský, 2020

Adámková, Míša

Z REDAKCE
Některé doplňující informace
Co by vás mohlo zajímat.

Noviny budou vycházet každý měsíc (poslední čtvrtek).
Z důvodu vánočních prázdnin bude lednové číslo vydáno 4. 1. 2022.

Můžete také využít místo pro svou inzerci (viz inzerát vpravo),
informace předáte osobně p. uč. Adámkové, nebo zašlete na její
e-mail: adamkovav@zsmiroslav.cz.

Své poznatky můžete posílat na e-mail „paní redaktorce“ na tentýž
e-mail uvedený výše. Budeme rády za jakoukoliv odezvu.

INZERÁT
Hledám jakýkoliv dřevěný
hudební nástroj (flétna, kytara,
housle …), který poslouží jako
„výtvarné plátno“ a následně
bude vystaven ve škole.
Pokud tedy máš nějaký
dřevěný hudební nástroj
doma, co už nikdy ke hraní
nebude, neváhej a dones jej
do školy.
Adámková
Kolektiv
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CO BYLO, CO BUDE …
Barborková sobota
Vánoční dílničky pro žáky i veřejnost. V dnešní těžké době však můžeme jen vzpomínat na minulé
ročníky.

Epidemiologická situace si opět vybírá svou daň. Barborková sobota, tak jak ji z minulých let znají starší
žáci a učitelé, se bohužel konat nebude. Jak tato akce probíhala? Alespoň přiblížíme tuto akci nově
příchozím žákům.
Žáci druhého stupně se na akci připravují téměř od začátku školního roku. V pracovních činnostech nebo
výtvarné výchově tvoří výrobky na prodej, nejčastěji vánoční ozdoby, šperky nebo adventní věnce. Také
si připravují dílničky pro malé děti.
Během Barborkové soboty se pak školou line vůně vánočního čaje a cukroví, které upečou žáci ve škole
nebo donesou rodiče. Návštěvníci obdivují vánoční výzdobu školy, zapojují se se svými dětmi
do připravených dílniček, nakupují výrobky žáků a užívají si začínající adventní čas.
Adámková
Fotky z Barborkové soboty z roku 2019

zdroj: https://www.zonerama.com/ZSMiroslav/Album/5817003

Mikuláš ve škole
Mikulášský průvod v naší škole nesmí chybět a děti se na něj vždy těší.

Dne 6. 12. 2021 navštíví žáky prvního stupně Mikuláš se svojí družinou. Hodné a poslušné děti odmění
sladkostmi a ty neposlušné se budou muset polepšit, aby si je neodnesli čerti.
Linda

Vánoční strom řemesel
Akce pořádaná městem a Střediskem volného času Miroslav.

Dne 11. 12. 2021 od 8.00 hod. se bude konat tradiční Vánoční strom řemesel před kulturním domem. Těšit
se můžeme na tvořivé dílničky, doprovodný program s hudbou a občerstvením. Přijďte s dětmi strávit
pěknou sobotu (snad se epidemiologická situace nedotkne i této akce) a vyrobit si něco hezkého
v předvánočním čase.
Na této akci naši žáci bohužel zpívat nebudou, snad jim vyjde vystoupení na akci „Česko zpívá koledy“ ve
středu 8. 12. 2021.
Linda
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CO BYLO, CO BUDE …
Pomáháme srdcem
Velká výtvarná soutěž, do které jsou zapojeni téměř všichni žáci.

Naše škola se zapojila do velké celostátní výtvarné soutěže „Každé srdce má své jméno“, kterou pořádá
ZŠ a MŠ Ježov. Žáci kreslí, malují, lepí a stříhají, vytváří koláže. Svými díly se připojí k pokusu o rekord
„Nejdelší řetěz seskládaný ze srdcí z největšího počtu míst v České republice“.
Co je tématem? Svět kolem nás, ať jde o minulost, přítomnost či budoucnost. Jak si žáci představují
budoucí svět, co je trápí v této době (opakujícím se prvkem je všudypřítomný koronavirus) nebo
srovnávání zmíněných období. Díky širokému tématu se „vyřádí“ i milovníci fotbalu či seriálů, protože
každý vidí svět kolem sebe jinak.
Adámková

Foto: Adámková

7

MINIROZHOVORY NA TÉMA
Vánoční minirozhovory
Kdo se na co těší v prosinci? Dodržuje někdo tradici na svatou Barboru?

S pár otázkami jsme se obrátily na pana učitele Dostála a děvčata ze šestého ročníku.

Pan učitel Marek Dostál
Co si přejete k Vánocům?
Co si přeji k Vánocům? Hlavně zdraví a dobrou náladu.
Sledujete na Štědrý den pohádky?
Určitě, to k tomu patří. Velice rád.
Co děláte na Vánoce?
Co dělám? Sleduju pohádky, baštím cukroví, občas s něčím pomůžu, když je potřeba. Ale spíš lenoším,
tak jak většina. Užívám si pohodu.
Ohledně svaté Barborky, dodržujete svátek svaté Barborky? Dáváte si na Barborku do vázy větvičky?
No jeden čas jsme to dělali, ale letos už ne, teda.
No takže to už je konec.
To je všechno? J
Ano, děkuji za rozhovor. Na shledanou.
Na shledanou.

Kája

Rozálie a Lucka ze 6.A
Co si přeješ k Vánocům?
Rozálie: Přeju si mobil.
Lucka: Já si přeju segway.
Kupujete si adventní kalendář?
Rozálie: Ano. Kosmetickej.
Lucka: Ano. Čokoládovej.
Sledujete na Štědrý den pohádky?
Rozálie: Vždycky.
Lucka: Ano, vždycky.
Co děláte na Vánoce?
Rozálie: Jíme a rozbalujeme dárečky a díváme se na pohádečky.
Lucka: Dívám se na pohádky, jíme kapra a polévku kaprovou.
Máte na Mikuláše připravenou nějakou básničku nebo písničku?
Rozálie: (smích) Ne.
Lucka: Ne.
Dáváte si na Barborku do vázy větvičky?
Rozálie: Joo.
Lucka: Ano, vždycky.
A to je všechno! Děkuji za rozhovor.
Míša
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ZÁBAVA
Křížovka

1.

Á

2.

Č

3.

Ě

4.
5.
6.

Y

V
7.

K

8.

H

T

9.
10.

Á

Ř

11.

1. Když je zima, tak na krku nosíme …
2. Dárky od ježíška jsou pod …
3. Jsou na něm 4 svíčky, které se zapalují
každou adventní neděli. Je to adventní …
4. Období čekání na Štědrý den.
5. Divoká kočka, která žije v lesích.
6. Největší sova v ČR.
7. Polární expres je … (dopravní prostředek)

8. Anglicky slon.
9. Dává se na topinky a je ochranou proti
upírům.
10. V každém políčku ze 24 je jedna odměna,
odpočítáváme ním dny do Štědrého dne. Je
to adventní …
11. Kapr je …

Tajenka:

Ě
Týna
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ZÁBAVA
Vánoční sudoku
Doplňte symboly Vánoc tak, aby se v řádku, sloupci a vyznačeném čtverci neopakovaly.
Snadná obtížnost

Střední obtížnost

Správné řešení sudoku najdete v dalším čísle novin.
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Ilustrace: Eliška

Týna

ZÁBAVA
Vánoční katastrofy
Pokáč

[REF]
Krásný čas vánoční tu s námi je,
zapomeň na všechny tragédie,
co se přes rok staly a na svět se směj,
a když ti hoří stromek, tak si něco přej!
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Vánoce jsou vážně krásný čas!
Díky bohu, že jsou tady zas
Mámě už se z trouby valí dým,
jenže jsou Vánoce tak netrápí se tím.
Taťka loví kapra ve vaně,
počíná si neohrabaně,
ale vše dopadlo dobře, díky bohu!
Má ho a zpřelámal si pouze jednu nohu.
[REF]
Nazdobený smrček v koutě stál,
než nám od prskavky celý vzplál.
Žádná katastrofa to však není,
strejda je rád že ušetříme za topení!
Když jsem pixlu ozdob z půdy táh,
hrozně jsem se rozmáz o náš práh,
spousta střepů teď v krabici chřestí,
no asi budeme mít hodně velké štěstí.
[REF]
Babička polívku vařila,
pak s ní celej ubrus polila.
Dědovi to ovšem přišlo vhod,
stejně se těšil mnohem víc na hlavní chod.
Honzíček co autodráhu chtěl,
pod stromečkem pouze svetr měl.
Přesto Ježíškovi děkoval,
ne, kecám, zavřel se do pokoje a řval!
Krásný čas Vánoční tu s námi je,
ač občas dějí se tragédie,
tak když mě dáví kost či vzplál mi dům celý,
jsem rád, že budu mít co sdílet s přáteli.
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Děti, dnes vám
odpadá výuka!
Budeme péct
perníčky na
Barborkovou
sobotu.

Páni! Náš příspěvek
má úspěch! Musím
odpovědět na
všechny komentáře!

* Žáci s paní učitelkou jdou do kuchyňky.

Paní učitelka:

Já mezitím dám
pár fotek
z našeho
projektu na
Facebook.

Můžete začít dělat
perníčky, tady máte
recept a suroviny.

* Žáci se radují.

Kdo
udělal to
?!?!?!

* Pepan tvoří svůj vlastní perníček.

Tak jdeme
do
kuchyňky.

KOMIKS

* Perník se
zasekne ve
dveřích.

P… P…
Pe…

Běžte na přestávku, já
tu mezitím uklidím, ale
nejdřív ještě pošlu
rodičům pozvánky na
Barborkovou sobotu.
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Ty perníky
jsou ale
tvrdý!

*Mezitím se
vkradla
zlodějka.

Tak ještě
zapíšu všem
známky a Há!
uklidím.

Perníky jsou
fuč!

Tos byl
ty!

Zlodějka:

Pepan:

Vždyť na
něm byly
hvězdičky!

TO
POTVRZUJU!

Sakra
práce!

*Paní učitelka se lekla Pepana a vypadl ji mobil z ruky

Máte dělat
vánoční
perníčky!
Ne tohle!

To bylo
za co?

Eliška

Paní učitelko,
Marek fňu…
Jste
v pořádku?

Chceš další
flákanec?

KOMIKS
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