
 

  



Úvodník 
Ahoj, spolužáci, paní učitelky a páni učitelé. ☺ 

Tento měsíc, jak už všichni víme, proběhl DOD a jarmark. Naši redaktoři 
měli zadané jedno jediné téma a to DOD. Všichni pracovali na 
rozhovorech, které se týkaly jen tohoto dne. Dovíte se vše, co budete 
chtít vědět, od rozhovorů s panem ředitelem, až po rozhovory s učiteli a 
rodiči. A teď nějaké ještě lepší téma, za chvíli bude Štědrý den a to 
znamená spoustu lásky, přátelství, odpouštění, radosti, ale i dárků. 
Pokud by se někdo z vás - čtenářů chtěl něco více dozvědět o Vánocích, 
tak to nalezne též v tomto čísle. Za celé Tornádo vám všem přeji šťastné 
a veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014. Doufám, že na nás za 
prázdniny nezapomenete.(možná proběhnou nějaké úpravy Tornáda, tak 
se těšte). 

Příští rok na shledanou. VojVed☺ 

(Tornádo můžete zhlédnout na webových stránkách školy ) 

(www.zš gutova.cz) 

Obsah: 

1. Den otevřených dveří 

2. Vystoupení 1.C.(Vašek a lidojedi) 

3. Cvičná kuchyňka (štrúdly), výukové programy na PC 

4. Chemické pokusy 

5. Fyzikální pokusy, výukové programy – AJ 

6. Kroniky 

7. Otázky pro rodiče 

8. Prvňáci 

9. ČJ pani učitelka Ventové 

10. Pohádky 1.A., výukové programy na PC – matematika a 
angličtina, Gut dancers, 2.C. – matematika 

11. Rozhovor s rodiči, flipchart 

12. Kubáňské náměstí – vystoupení, Vánoce 



Den otevřených dveř í 
Den otevřených dveří pomalu skončil, a tak jsem se zašla zeptat pana 
ředitele, jaké z tohoto dne má pocity ☺. 

Tornádo: Dobrý den, máte chviličku, chtěla bych se vás zeptat na pár 

otázek týkajících se dnešního dne?? 

Pan ředitel: Samozřejmě, ptej se ☺ 

Tornádo: Kolik přišlo dneska hostů?? 

Pan ředitel: My to s panem zástupcem nepočítali, ale tak odhaduji 500 
hostů ☺. 

Tornádo: Můžete porovnat dnešní den i s minulými dny otevřených 

dveří?? 

Pan ředitel: Tak stejné je to v tom, že nás to stojí vždy velké úsilí. A jiné 
to je v tom, že se snažíme vymyslet vždy něco nového. A také byla 
mnohem lepší organizace než v minulých letech. 

Tornádo: Co si myslíte, že rodiče nejvíce lákalo(o co se zajímali)??? 

Pan ředitel: Především rodiče malých žáků lákalo podívat se do jejich 
tříd, jak se učí, potom tu byli rodiče budoucích prvňáčků. Také se všichni 
zajímali o jarmark a různá vystoupení -  jako taneční, betlém, divadla a 
pokusy, které se konaly v chemii a ve fyzice. 

Tornádo: Na čem jste se byl podívat a co se vám nejvíce líbilo?? 

Pan ředitel: Byl jsem se podívat všude, a nemohu říct, co se mi nejvíce 
líbilo, co mě nejvíce zaujalo, vše bylo pěkně připravené a zorganizované. 

A velice děkuji všem učitelům za organizaci všech 
akcí ☺☺☺☺ 

Nicclek ☺☺☺☺ 

  



Vystoupení 1.C – Vašek- 
cestovatel mezi lidojedy 

Vystoupení 1. 
C bylo o 
Vaškovi 
cestovateli, 
který zažil 
spoustu 
nebezpečných 
dobrodružství. 
Tentokrát 
ztroskotal na 
ostrově 
Mňamity 
papity, kde ho 
objevili 
lidojedi. 
Ostrovu vládl 
náčelník Rukafuč, který měl tlumočníka Matlahubu. Díky němu se mohl 
Vašek domluvit s náčelníkem. Bohužel to nepomohlo a náčelník rozhodl, 
že ho rozporcují a každý si vybere, co má rád. Svázali ho a začali se 
domlouvat, co si kdo vezme. Pak náčelník přikázal hodné kouzelnici 
Sóje, aby všem přinesla pití. Sója si Vaška oblíbila, a proto do pití 
přimíchala bylinky, které všechny uspaly. Poté Vaška rozvázala a utekla 
s ním do České republiky. Nakonec se vzali. ☺ 

Rozhovory: 

Tornádo: „Jak dlouho jste na vystoupení cvičili?“ 

P. uč Schifflerová: „Asi 3 týdny.“ 

Tornádo: „Jaký z toho máte pocit?“ 

P. uč Schifflerová: „Skvělý, bylo to úžasné.“            

Tornádo: „Kdo vystoupení nacvičoval? Vy?“ 

P. uč Schifflerová: „Ano, já.“ 



Tornádo: „Jak se děti snažily?“ 

P. uč Schifflerová: „Moc se snažily a moc se těšily, chtěly se rodičům 
předvést.“ 

Tornádo: „Tak děkujeme za rozhovor. ☺“ 

 

Tornádo: „Jak se vám líbilo vystoupení?“ 

Rodič: „Bylo nádherné, děti se moc snažily.“ 

Tornádo: „Líbily se vám kostýmy?“ 

Rodič: „ Ano, byly krásně propracované.“ 

Tornádo: „ Tak děkujeme za rozhovor. ☺“ 

Rodič: „Není zač, na shledanou.“  

 

Kiki, Lucka  

  



Školní cvičná kuchyňka  

Na otázky odpovídala paní učitelka Černá 

Kolik si myslíte, že sem přijde 

rodičů? 

Myslím si, že kolem 300.   

Na co se těšíte nejvíce? 

Na jarmark, na krásné výtvory. 

Co všechno se tu upeklo? 

Jen štrúdly. 

Kolik jste toho napekli? 

14 noh. 

Chutnalo rodičům? 

Ano, moc. Vše bylo za chvíli pryč. 

Vše se vám povedlo? 

Vše bylo v pořádku, nic se nespálilo. 

Mohli péct i návštěvníci? 

Ne  

Kolik přišlo rodičů? 

Přišlo jich hodně, byl obrovský zájem. 

Stala se nějaká nehoda? 

Naštěstí ne. 

Názor návštěvníků: Je to moc dobré. Doufám, že to tu bude i příští rok. 

VojVed, J.Krameš 

  



Výukové programy – PC 
Na otázky odpovídal pan učitel Sýkora. 

Kolik si myslíte, že k vám přijde rodičů? 

Mnoho. 

Co můžete rodičům nabídnout pro předškoláky a školáky? 

Poučné, naučné a zábavné programy pro1. a 2. stupeň. 

Kolik přišlo rodičů? 

Přišlo kolem 17 lidí. 

O co se rodiče nejvíce zajímali? 

O výukové programy pro 1. -2. stupeň a co se tady mohou děti na těchto 
programech naučit. 

Co jste doporučoval rodičům? 

Aby se podívali na ty- už jmenované programy. 

Jak dlouho se rodiče zdržovali? 

Sem chodili hlavně o přestávkách, takže se dá říci, že se zdržovali kolem 
15 min. 

Názor návštěvníků: Máte tu pěkné vybavení třídy. Líbí se mi výukové 
programy. 

VojVed, J.Krameš  

  



Chemické pokusy 
Na otázky odpovídala paní učitelka Krejčí 

Kolik si myslíte, 

že přijde lidí? 

Tak kolem 50. 
Přijdou se také 
podívat bývalí 
žáci. 

Jaké pokusy 

budete 

předvádět? 

Výroba 
zlata,indikátor 
z červeného 
zelí, jak hoří 
hořčík a železo, efektivní pokus s draslíkem, jak barví plamen kovy - 
sublimace, pokus s faraonovými hady a odhalení tajného písma. 

Na jaký pokus se nejvíce těšíte? 

Nejvíce se těším 
na faraonovy hady 

Jaké máte 

prostředky? 

Chemické nádobí, 
různé chemické 
směsi, chemickou 
laboratoř a 
přírodní materiál 

Kolik přišlo lidí? 

Měli jsme pokusy 
dvě hodiny a vždy 



bylo plno, takže se dá říci kolem 60 lidí. 

Stal se nějaký úraz? 

Naštěstí ne. 

Vše probíhalo podle plánů? 

Ano. 

Zdržovali se lidé dlouho? 

Rodiče zůstávali celou hodinu, někdy někdo odešel, protože se šel 
podívat ještě někam jinam. 

Co si myslíte, že se lidem nejvíce líbilo? 

Faraonovi hadi a draslík. 

Jak jste si tento den užila? 

Moc jsem si to užila, žáci byli výborně připraveni.  

 

VojVed, J.Krameš 



Fyzikální pokusy 
Na otázky odpovídal pan učitel Stejskal 

Jaké pokusy budete předvádět? 

Hydrostatický tlak, příklady páky 
a kladky, princip spalovacích 
motorů, magnety a indukční čáry, 
elektrické pokusy a elektrostatika. 

Na jaký pokus/věc se nejvíce 

těšíte? 

Na ukázku modelu parního stroje. 

Kolik si myslíte, že sem přijde 

lidí? 

Kolem 20. 

Kolik přišlo lidí? 

Kolem 70. 

Stala se nějaká nehoda? 

Ne, až na rozsypané kovové piliny. 

Mohli si rodiče něco vyzkoušet? 

Mohli si vyzkoušet pokus s magnety a indukčními čarami. 

O co se nejvíce zajímali? 

O model parního stroje. 

Jak dlouho se lidé zdržovali? 

Kolem 10 a 15 minut. 

Názor návštěvníků: Nejvíce se mi líbil ten model na páru. 

VojVed, J.Krameš 

  



Výukové programy – Aj 
Na otázky 
odpovídala paní 
učitelka Zůnová 

Kolik si myslíte, 

že sem přijde 

rodičů? 

Kolem 30- 40 lidí. 

Jaké výukové 

programy můžete 

rodičům 

nabídnout? 

Pro 1. stupeň máme zde Project 1 a pro 2.stupeň Project 2.Dále tu 
máme Dobrodružnou angličtinu a Haty House. 

 Kolik přišlo rodičů? 

Přišlo jich 32. 

O co se nejvíce zajímali? 

Jak se na naší škole vyučuje Aj a jaký další jazyk se zde učí. 

Měli návštěvníci možnost si něco vyzkoušet? 

Mohli si vyzkoušet vše. Děti i rodiče pracovali s programy na interaktivní 
tabuli. 

Jak byste celkově zhodnotila toto stanoviště? 

Myslím si, že toto stanoviště je velmi zajímavé, že zde mají rodiče šanci 
seznámit se se všemi programy anglického jazyka. 

VojVed, J.Krameš 

  



Kroniky 
 Ve školní knihovně byla uspořádána výstava kronik.  Každá škola má 
svou kroniku a neustále se do ní zaznamenávají důležité informace o 
historii školy.  

nejstarší 1939 

nejnovější 2005 

počet knih na výstavě 10   

 Rozhovor: 

Tornádo: „ Odkdy se začaly psát kroniky strašnických škol?“  

P. uč. Dvořáková: „Od poloviny 20. století po současnost.“ 

Tornádo: „Kdo nyní sepisuje kroniku naší školy?“ 

P. uč Dvořáková: „Paní učitelka Zvěřinová.“ 

Tornádo: „Znáte nějakou zajímavost z těchto kronik?“ 

P. uč. Dvořáková: „No, z těch kronik jsou asi nejzajímavější stránky, kde 
se nějak reaguje na nějakou důležitou událost, která se stala. Takže 
máme třeba zaznamenaný rok 1989 nebo třeba kdy se stal současný 
pan ředitel Voneš naším ředitelem.“  

Tornádo: „Jaký byl váš poslední článek?“ 

P. uč. Zvěřinová: „Byl samozřejmě o dnešním Dni otevřených dveří.“  

Tornádo: „Co tam píšete nejradši?“ 

P. uč. Zvěřinová: „No, rozhodně jsou zajímavé úspěchy naší školy,  
olympiády, sportovní soutěže, když mohu napsat, jak někdo z našich 
žáků výborně uspěl.“ 

Tornádo: „A píšete kromě kroniky i něco jiného?“ 

P. uč. Zvěřinová: „Mě psaní samozřejmě moc baví, píši básničky, různé 
dětské příběhy, dělala jsem i na několika scénářích. Psaní je tedy můj 
velký koníček.“ 

Tornádo: „ Tak proto to psaní do kroniky?“ 



P. uč. Zvěřinová: „ No, nevím, jestli úplně proto, možná v tu chvíli jsem 
byla na tom správném místě, znáte to… ☺“ 

Tornádo: „A baví vás psaní do kroniky až do současné doby?“ 

P. uč. Zvěřinová: „Tak samozřejmě mě psaní jako takové moc baví. 
Něco jiného jsou články z různých akcí, ale když tam člověk prostě 
tvořivě může přenést svoji myšlenku, tak to je samozřejmě velmi 
zajímavé.“ 

Tornádo: „Děkujeme za rozhovor. ☺“ 

P. uč. Zvěřinová: „Není zač, na shledanou. ☺“  

 

  



Otázky pro rodiče 
1.Máte zde děti? 

a) Ano, 2. 

b) Ano, 1 a další půjde příští rok.    

c) Ne, ale doufám, že příští rok budu. 

2.Byl/a jste se podívat na nějakých výukových programech? Jestli ano, 

na jakých? 

-a) Ano, na výukových programech Aj 

-b) Ne, ale chystám se, že půjdu na chemické pokusy 

-c) Ano, na chemických pokusech. 

3.Byl/a jste se podívat na ukázkových hodinách? 

-a) Ano  v 1. b 

-b) Ne. 

-c) Ano, v relaxační místnosti na představení 1. c 

4. Jak se vám líbí letošní Jarmark/DOD? 

-a),Moc. 

-b),Moc dobrý. 

-c),Velmi pěkný. 

5.Koupil/a jste si něco na Jarmarku/Burze knih? Po případě co? 

-a) Ano, koupila jsem si krabice,korálky,mandalu 

-b) Ano, lucerničku, andělíčky a knížky. 

-c) Ano, knihy a CD 

6. Zaujala vás tato škola? 

-a) Je to tu moc pěkné, jsem tu už potřetí. 

-b) Moc se mi tady líbí, jsem tu poprvé. 

-c) Je to tu výborné, jsem tu už popáté. 



Návštěva u prvňáků  
Dne 11.12.2013 proběhl na naší škole tradiční Den otevřených dveří. 
První třídy (1.A, 1.B) měly ukázkové hodiny českého jazyka, matematiky 
a angličtiny, u čehož Tornádo samozřejmě nesmělo chybět! 

Na první hodinu (český jazyk) přišla spousta rodičů, prarodičů a 
sourozenců našich prvňáčků, a tudíž tam nebylo k hnutí. Všichni chtěli 
samozřejmě vidět a vědět, co a jak se jejich děti, vnuci a vnučky, 
sestřičky a bráškové učí – a všichni na ně byli samozřejmě i velice pyšní! 

Na začátku hodiny si děti opakovaly písmenka a docela jim to šlo. 
Jediné, co jim dělalo problém, bylo písmenko E - pořád ho psaly 
obráceně. 

Po písmenech si daly „běhací diktát“ (spíš chodicí). Děti se rozdělily do 
dvojic, v nichž byl vždy jeden zapisovatel a jeden, co chodil (neběhal) po 
třídě. (Každému je jasné, že vzhledem k již zmíněným prostorovým 
podmínkám se ani moc běhat nedalo.) 

V matematice se nic moc zajímavého nedělo. Děti celou hodinu sčítaly a 
odčítaly čísla do deseti. (Rodičů už bylo méně.) 

Tady je rozhovor s paní učitelkou Ventovou (i přes značnou časovou 
tíseň si naštěstí našla chvilku na pár otázek pro náš časopis): 

Dobrý den! 

Dobrý den! 

Pracuje se vám s prvňáčky dobře? 

Ano, i když někdy je to trochu těžké. 

Nezlobí vás? 

Někdy ano, ale většinou ne. 

Jaký předmět vás s nimi baví nejvíc? 

Matematika. 

Jak se těšíte na Vánoce? 

Moc! 



Na shledanou! 

Na shledanou ! 

V hodině angličtiny si děti procvičovaly slovíčka a číslovky. Dále hrály 
pexeso v angličtině a zpívaly. Evidentně je to moc bavilo. 

Tady je rozhovor s dětmi z 1. A: 

Ahoj! 

Ahoj! 

Líbí se ti ve škole? 

Ano. 

Baví tě angličtina? 

 Jo, trošku. 

Nezlobíš? 

Neeee! (doprovázené vehementním vrtěním hlavy) 

Těšíš se na Ježíška? 

Hrozně moooc!!! 

Jak je vidět, moc výřeční nejsou, ale na Ježíška a vánoční svátky se těší 
určitě všichni – ostatně, kdo ne? ☺ 

  



 

Český jazyk u paní učitelky 
Ventové 

Rozhovor s rodiči: 

Tornádo: Dobrý den, mohu vám položit pár otázek? 

Rodič: Ano, určitě. 

Rodič: Jistě, co chcete. 

Rodič: Ano. 

Tornádo: Líbilo se vám představení? 

Rodič: Hrozně se mi líbilo. 

Rodič: Ano, bylo pěkné. 

Rodič: Moc se mi líbilo, jsem hrozně spokojený. 

Tornádo: Máte zde syna/dceru? 

Rodič: Ano, mám zde syna. 

Rodič: Mám tu dceru. 

Rodič: Ano, mám zde syna. 

Tornádo: Jste rád/a, že sem chodí váš syn/dcera do školy? 

Rodič: Určitě ano. 

Rodič: Ano, jsem s tím spokojená. 

Rodič: Jsem hrozně rád. 

Tornádo: Je tu váš syn/dcera spokojený/á? 

Rodič: Je tu moc spokojený. 

Rodič: Ano, baví ji to. 

Rodič:Určitě je tu šťastný. 

Tornádo: Jak se vám celkově líbí jarmark? 

Rodič: Moc se mi líbí. 



Rodič: Ano, je pěkný. 

Rodič: Ještě jsem si ho nestačil prohlédnout. 

Tornádo: těšíte se na Vánoce? 

Rodič: Ano, těším. 

Rodič: Moc se netěším. 

Rodič: Ano, těším se. 

Tornádo: Děkuji, na shledanou. 

Rodičové:Na shle….. 

Rozhovor s dětmi: 

Tornádo: Líbila se ti hodina? 

Žák: Ano. 

Žák: Moc se mi líbila. 

Žák: Jo, byla dobrá. 

Tornádo: Máte hodné paní učitelky? 

Žák: Ano, jsou na nás hodné. 

Žák: Jo, máme. 

Žák: Ano. 

Tornádo: Těšíte se na Vánoce? 

Žák: Hrozně. 

Žák: Jo, moc. 

Žák: Ano, těším. 

Zebras7 

  



Pohádkové vyprávění – 1.A 
1.A si pro nás připravila pohádky: 

Sněhurka a sedm trpaslíků 

Bylo to moc pěkné, zahráli to bez chyb. Celá třída byla zaplněná rodiči, 
kteří fotili a natáčeli. Moc se povedli hlavně zajíčci a myslivec, který 
vypadal jako vodník ☺. Nakonec dal princ Sněhurce polibek. 

Zvířátka a opuštěná budka. 

Tato pohádka byla o zvířátkách, která našla opuštěnou budku, kde pak 
žila. Ale přišel za nimi medvěd, který chtěl s nimi bydlet, ale nevešel se 
dovnitř, a tak zničil celou budku. Tato pohádka byla taky pěkná, moc se 
povedli ježeček a kočička. 

Angličtina a matematika na PC 
Ve velké učebně informatiky si děti 
mohly zkusit matematiku a hru 
Dobrodružná matematika. Sem tam 
udělaly nějakou tu chybu, jinak ale 
byly chytré. A aby někdo pomohl 
dětem, přišli tam čtyři rodiče a dva 
prarodiče.  

O čem ta  hra je?  Stanete se v ní 
detektivem hledajícím diamanty 
z korunovačních klenotů a jeden 
diamant dostanete za každý splněný 
úkol. A pokud se vám povedlo 
dokončit hru i matematiku, tak za 
odměnu jste si mohli kreslit na 
programu malování. 

 

  



Gut dancers 
Gut dancers jsou taneční skupina naší školy.Na jejich představení přišlo 
hodně rodičů, žáků i učitelů. Tančili např. Labutí jezero, deštníky, 
gymnastiku, tanec z talentů a další. Jejich představení bylo opravdu 
nádherné, byly to tance z jejich předešlých vystoupení. Nejdelší tanec 
byl Gang tedy na Michaela Jaksona a 4 tance v mixu písní Thriller, 
Escape, Bad. Celkem ale měli 21 tanců. 

DOD – 2.C Matematika  

Byla jsem se podívat na hodinu matematiky do 2.C.  Byli ve velké 
učebně počítačů a ukazovali rodičům, jak pilně se učí. Na některých 

žácích byla vidět 
nervozita, nechtěli nic 
zkazit, aby si před svými 
rodiči neudělali ostudu.  

Paní učitelka si připravila 
velmi hezký program, 
jako je matematika hrou a 
dětem to šlo a rodičům se 
hodina velice líbila. ☺ 

Po skončení hodiny 
rodiče své děti chválili, 
jak jim to pěkně šlo a jak 
se snažily ☺. 

 

 

 

Nicclek ☺☺☺☺ 

  



Rozhovory s rodič i 
Po kolikáté jste tady? 

po prvé ☺ 

tento rok již po páté 

po třetí 

po druhé 

Přišel/la jste sem jen tak se 

podívat na jarmark, nebo zde 

máte své dítě? 

mám tu své nevlastní dcery ☺ 

mám zde vnučku  

jen tak 

mám tu syna 

Líbí se vám tady? 

ano moc ☺ 

jistě! 

ano, líbí 

ano 

Koupil/a jste si 

zde něco? 

ještě ne, teď 
jsem přišel ☺ 

ano, knížky 

ano, koupil 

zatím ne, byl jsem se podívat na 
syna 

Kde jste se dozvěděl/a o našem 

jarmarku? 

od dcer ☺ 

od vnučky 

na internetu 

od syna 

Nezdržujeme vás? ☺ 

ne, nepospíchám ☺ 

ne 

ne  

ne  

 

Anne, Evča, Nika, Anička, Pája 

  



Flipchart ☺☺☺☺  
Na Dnu otevřených dveří jsme měli mezi přízemím a 1.patrem „flipčák“, 
na který  rodiče, prarodiče a bývalí studenti psali své názory na  tento 
den ☺. Objevila se tam spousta vzkazů, jako tyto ☺: 

Já jsem tady šestý rok a pořád je to zajímavé. 

Jako každý rok perfektní a ten štrúdl!!! 

Krásné, předvánoční, pohodové. 

Příjemný jarmark a velmi přirozená, „ neumělá“ hodina Čj v 5.a. 

Výborný štrúdl a moc milý zážitek z celého jarmarku. Děkuji za 
zorganizování a péči o naše děti. 

Opět krásná atmosféra, šikovné děti. Skvělý zážitek, moc děkuji. 

Nejlepší je taneční skupina, fandíme jim! 

Super škola, ale moc dětí ve třídách! 

Jsem na této škole moc ráda! 

Chybíš nám!  Od bývalých studentek Štěpánkové a Kaprálové. 

Máme tě rádi, školo! ☺ Chodím sem už šestým rokem a moc se mi tu líbí 
☺  Tak zase příští rok! ☺ 

Tak zase příští rok! - Janča Pavlíčková (9.C rok 2012/2013) a Adéla 
Bílková (9.C rok 2012/2013) 

Nicclek ☺☺☺☺ 

  



Kubáňské náměstí – vystoupení 
Jako každý rok, tak i letos, se konalo na Kubáňském náměstí 
předvánoční vystoupení. Naše škola vystupovala 12.12. 2013 v 15:30. 
Vystupovaly tam například i ZŠ Rybníčky, ZŠ Hostýnská, ZŠ Karla 
Čapka a další základní školy. A nechyběly ani mateřské školky. 

Myslím, že skoro z každé třídy se zúčastnil jeden žák. Nechyběli ani žáci 
z 9.A a 9.B. 

Zpívaly se vánoční koledy a hrál se Betlém. Na tomto představení, které 
hráli žáci 9. a 8. tříd, se zúčastnilo asi 7 žáků. Představení bylo dobré a 
mělo i hodně diváků, mezi které patřili i žáci, učitelé a zástupci ředitele i 
ředitel naší školy. 

Je škoda, že my deváťáci, co jsme účinkovali i letos, si už v příštím roce 
s nimi nezazpíváme. Ale určitě se přijdeme podívat. 

A tímto bych chtěla poděkovat paní učitelce Paškové a Schifflerové za 
úžasnou organizaci vánočního představení, protože bez nich, by to 
nebylo takové, jaké bylo ☺ 

 

Marry 



Vánoce  
Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu 
narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k 
nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do 
slavnosti Křtu Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). Již ve 3. 
století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum 
Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě 
kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. 

 V Česku je však za vrchol Vánoc považován především nevěřícími 
omylem Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do 
Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. 
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí 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 z nejvýznamnějších 
občanských svátků. Většina českých 
rodin si na Vánoce pořídí vánoční 
stromeček, který ozdobí skleněnými 
koulemi, třpytivými řetězy, vločkami, 
nebo slaměnými a jinými ozdobami. 
Na Štědrý den lidé podle tradice 
nesmí celý den nic jíst, aby viděli zlaté 
prasátko. Ke štědrovečerní večeři se 
většinou podává smažený kapr nebo 
řízek s bramborovým salátem. Po 
večeři zazvoní zvoneček, a pokud 
jsme byli celý rok hodní, pod 
stromečkem najdeme dárky od 
Ježíška. 

Křesťanské slavení Vánoc 

Křesťané berou celé svátky jako druhý nejdůležitější svátek, hned po 
Velikonocích a Vánoce slaví jakožto svátek narození Krista. Takto se 
Vánoce chápou i v původně křesťanských českých zemích. Celé Vánoce 



se berou u křesťanů po celém 
světě jako počátek Ježíšova 
putování a rozšiřování evangelia, 
ale k celému vánočnímu času 
patří i advent a vánoční svátky. 

Přípravu na samotné Vánoce 
představuje advent, období čtyř 
týdnů před Vánocemi. První 
adventní neděle (připadající na 

neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem) označuje počátek církevního 
roku. Čtyři adventní neděle bývají někdy označovány postupně jako 
železná, bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem tato označení nemají s 
křesťanskou tradicí nic společného, mají čistě komerční význam, spojený 
s předvánočními nákupy dárků. 

V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, např. sv. Ondřej 
(30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec) a sv. 
Lucie (13. prosinec). 

Tzv. Štědrý den ještě 
není součástí Vánoc, ale 
poslední den adventu, ve 
kterém vrcholí přípravy na 
Vánoce. Dříve byl tento 
den dnem nařízeného 
přísného postu, což 
někteří katolíci dodnes 
dodržují, byť již to církev 
nestanoví jako povinnost. 
Odtud pochází i řada 
zvyklostí, jako jsou pověsti o zlatém prasátku, které měly zpříjemnit půst 
dětem, či postní složení štědrovečerní večeře, kterou se po západu 
Slunce (objevení první hvězdy) začínají vánoční oslavy. Štědrovečerní 
večeře je produktem toho, že na jedné straně podle liturgických zvyklostí 
přísluší doba po západu slunce už následujícímu dni (po západu slunce 
je tedy již možno oslavovat zítřejší svátek), na druhé straně postní 
pravidla se mají dodržovat až do půlnoci. 

VojVed 



Krásné Vánoce  

a mnoho úspěchů v novém roce 
přeje redakce Tornáda 


