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VÁNOČNÍ SPECIÁL 

 

Milí čtenáři,  

vítáme Vás u dalšího čísla Sovích rozhledů.  

Tušíte správně, celé toto číslo je věnované nadcházejícím svátkům, 

kterými jsou VÁNOCE. Připravili jsme si pro vás články o vánočních 

tradicích, hodnocení vánočních filmů, české i anglické básničky a také si 

zaluštíte i se zasmějete.  

Tak se rychle pusťte do čtení, ať se co nejdříve vánočně naladíte!   

 

Děti o Vánocích 

Když vánoční časy přijdou, 

všechny děti se sáňkami vyjdou, 

jdou s tatínkem pro stromeček,  

moc se těší na dáreček. 

Už vychází první hvězda, 

radost dětí meze nezná. 

Salát s kaprem už se nesou 

a pak celá rodina, 

otvírat dárky začíná. 

Denisa Janáková, Klára Havlová, Matěj Svatek 
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Jak vidí Vánoce ozdoby 

Ahoj! Já jsem vánoční ozdoba a 

mám docela nudný život.  

No, vlastně nuda je jen do té 

doby, než přijdou Vánoce. Celý 

rok jen tak ležím ve sklepě, ale na 

Vánoce mě konečně používají, to 

visím na stromečku, dokud 

neuschne. O Vánocích je to vážně 

dobrý. Hlavně, když 

jsem na stromečku 

vepředu. To pak vidím 

Ježíška, jak nese dárky 

pod stromeček a taky 

radost, když ty dárky 

děti rozbalují. Lidé 

říkají, že Ježíška ještě 

nikdo neviděl, ale já 

ano. Dokonce každý 

rok.  

Když je po Vánocích 

uloží mě zase do 

sklepa, tam to sice není 

tak super jako na stromečku, ale 

s ostatními ozdobami pořádáme 

různé soutěže - jako třeba kdo se 

nejrychleji dostane na spod 

krabice a tak… No, a hlavně se 

těšíme na další Vánoce, až nás 

zase vyndají.  

Sára Paris

KOLEDY V KOMIKSU 
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English poems – anglické básně 

Christmas tree is not for free 

When we buy a Christmas tree 

Jesus could be once a year free 

When start falling snow 

Children could also grow 

When you look under the Christmas tree 

your eyes start shining like torch under the sea 

You can get a hoodie 

or you can watch a movie 

Adéla Formánková, Natálie Tůmová

 

 

 

 

 

Snowflake 

By the lake it’s snowing 

and the lights are glowing 

I’m buying the gifts 

with bracelets on my wrists 

Trees aren’t growing 

and it starts snowing 

Snowflakes fall from the sky 

Snowballs are about to fly  
Šimon Neuwirt, Karel Sedmík, Matouš Trnka 

 

 

 

 

 

 

Christmas time 

Oh, Christmas 

Oh, Christmas 

It’s Christmas time 

It’s snowing for a long while 

Grandpa go for tree 

Grandma can’t wait to see 

Their son helps to cook 

His wife is screaming: Look! 

Grandpa is back 

He has snow around his neck 

Christmas is almost here 

It’s the best time of the year! 

On the table is dinner 

The joy is getting bigger 

The presents are under the tree 

I can’t wait to see! 

Tessa Pleier, Petr Grégr 
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Tipy na vánoční filmy 

Anděl páně 1 i 2 - NAŠE PRVNÍ VOLBA ***** 

Tři oříšky pro Popelku (1973) - NEODPUSTITELNÁ 

KLASIKA ***** 

Grinch – NEZKLAME **** 

Vánoční koleda - **** 

Sám doma 1 i 2 - JISTOTA ZÁBAVY *** 

S čerty nejsou žerty - NIKDY NEOMRZÍ *** 

Karlík a továrna na čokoládu - *** 

Polární expres - *** 

Marie Pelikánová, Adéla Kotounová

 

OSMISMĚRKA 

sníh, stromeček, dárek, Ježíšek, betlém, advent, hvězda, anděl, 

cukroví, sněžení, svíčka, 

věnec, sáně, kapr, sněhulák, 

ponožka, elf, jmelí, čert, sob, 

boby, vločka 

Tajenka: _ _ _ _ _ _  
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ZIMNÍ SPOJOVAČKA 

 

Vánoce 

O Vánocích chodím bobovat, 

brácha musí shrnovat, 

mamka balí dárky, 

táta hledá sáňky. 

Mám to ale pěkné boby, 

těším se, až sjedu schody. 

Babička už řízky smaží, 

při večeři všichni paří. 

Jindřich Tausch 

 

Hadr a Vánoce  

Jsem hadr a stal jsem se obětí vánočního úklidu.  

No, jak začít, jsem tak unavený, že ani nemůžu vymyslet pořádnou větu. 

Pořád na mě šahají, už jsem na to tak alergický, že to skoro nemůžu 

vystát. Přibližně po týdnu používání mě strčí do pračky, a to je teprve 

sranda, všude je voda, motá se mi hlava, ze všech stran se na mě lepí 

další hardy…  

Vánoce nemám rád, normálně v průběhu roku mě ani 

nevezmou do rukou, ale na Vánoce? To jsem pořád někde, 

jen ne v klídku v dřezu. A tak bych chtěl dát vzkaz všem 

lidem: Lidé, používejte houbičku, protože hadr potřebuje 

o Vánocích trochu volna.  

Adéla Šlesingerová  
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VÁNOČNÍ ZVYKY A 

TRADICE 

LODIČKY ZE SKOŘÁPEK 

Každý u stolu 

rozpůlí vlašský 

ořech, do jedné 

skořápky připevní 

maličkou svíčku a 

svou lodičku se zapálenou svíčkou 

vypustí do větší nádoby s vodou. 

Její plavba předznamenává 

životní dráhu toho, kdo ji vyslal. 

Když svíčka dlouho svítí, čeká vás 

šťastný a dlouhý život.  

Jestliže se lodička pustí na volnou 

vodu, značí to výlet do světa. 

Drží-li se svíčka u kraje nádoby, 

zůstanete doma.  

Pokud se skořápka při 

plavbě dotýká jiné 

skořápky, věští to lásku a 

přátelství.  

 

ŠUPINY POD TALÍŘEM 

Pod talíře se štědrovečerní 

večeří se dává několik kapřích 

šupin, které mají přinést všem po 

celý rok dostatek peněz. 

 

 

VÁNOČKA 

Vánočka svým tvarem připomíná 

Ježíška zavinutého v povijanu. 

Hospodyně podle tradice pekla 

obvykle většinou tolik vánoček, 

kolik měla rodina členů, plus jednu 

navíc na štědrovečerní stůl. Ta 

byla největší a rozkrajoval ji 

hospodář. Vánočka 

měla do domu přinést 

hojnost a štěstí. 
 

VOLNÉ MÍSTO PRO 

POCESTNÉHO 

Před zahájením štědrovečerní 

večeře se tradičně prostíralo 

také pro pocestného, který by 

mohl během večera zaklepat na 

dveře a požádat o jídlo a střechu 

nad hlavou.  
 

ZÁKAZ VSTÁVÁNÍ OD STOLU 

Mezi dávné zvyky patřil i zákaz 

vstávání od jídelního stolu. 

Všichni rodinní příslušníci museli 

po společném usednutí ke stolu 

počkat, dokud všichni nedojí. 

Teprve poté se najednou 

zvednout a zamířit ke stromečku. 

Věřilo se totiž, že v opačném 

případě by se rodina v příštím 

roce nesešla celá. 

 

https://www.stream.cz/tipy-pro-nadhernou-zahradu/vanocni-dekorace-na-vasi-slavnostni-stedrovecerni-tabuli-64259014
https://www.nabytek-forliving.cz/jidelni-stoly
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DOPLŇ K OBRÁZKU SPRÁVNÉ POPISKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK MŮŽEŠ VYMALOVAT 

VÁNOČNÍ DOPISY 3. B 
   

Milá babičko,  

Posílám Ti vánoční pozdrav. Na Štědrý den budeme každý u svého 

stromečku, ale 25. prosince se všichni sejdeme společně u jednoho 

stromečku. Užij si pěkně nadílku od Ježíška. Už se na Tebe moc těším. 

Všichni Tě moc pozdravují. 

                                                               Tvoje vnučka Adélka 

 

Milý Dane, 

Koupil jsem Ti malý dárek k Ježíšku. Vybíral jsem ho s mamkou a 

s taťkou. Už se těším, až Ti ho dám ve škole u stromečku. Doufám, 

že se Ti bude líbit. 

                                                                                      Matěj 

hat 
boot 

glove 

beard 
trousers 

coat 
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SNĚHOVÁ VLOČKA VYPRÁVÍ 

Je prosinec, a to znamená, že začíná sněžit. Já 

jsem vločka a povyprávím vám něco o svém životě.  

Jsem vlastně nesmrtelná, protože vždycky spadnu 

z nebe. Na louce přežiji většinou týden, teda pokud je 

zima a nelyžuje se na mně. Když spadnu do města, roztaju za 

den nebo dva. No, ale to vlastně není důležité, vraťme se k té 

nesmrtelnosti. Když roztaju, objevím se znova v nebi a čekám, až 

dostanu povolení zase padat. Za svůj život jsem spadla už mnohokrát. 

Takže je možné, že jste mě už viděli nebo mě uvidíte, protože 

zrovna padám.  

Co si vážně nepřeju je setkat se se psem. Ono totiž někdy, když spadnu 

do města, tak mě lidi shrnou na stranu. No a když hodně mrzne a 

zůstanu tam s ostatními vločkami na hromadě, může se stát, že jde 

kolem pes a … No, asi tušíte, co se stane. Přála bych si spadnout třeba 

na boby nebo na lyže, to je potom jízda. Mám ráda rychlost…  

Takhle nějak probíhá můj život. Je krásný, viďte? Tak si mě rychle 

běžte užít, než roztaju.  

Eliška Jelínková  
 

DESET RAD PRO POHODOVÉ VÁNOCE

1. Ježíškovi napište včas, aby 

měl dostatek času dárky sehnat. 

2. Napečte 

cukroví. 

3. Vánočně 

vyzdobte dům. 

4. Koukejte na 

pohádky a vánoční 

filmy. 

5. Buďte s rodinou. 

6. Běžte na procházku. 

7. Užijte si sněhu – postavte 

sněhuláka, koulujte se. 

8. Zajděte se podívat na betlém. 

9. Zpívejte koledy. 

10. Mějte se rádi a užívejte sebe 

navzájem. 

Sára Paris, Justýna Palovčíková 



 
zima 2022, školní časopis ZŠ Batelov 

9 
 

   KOLEDY V KOMIKSU 

 

 

Vánoce 
Kapr plave ve vaně, 

těšíme se, až dojde na něj, 

těšíme se na svátky 

a děkujeme za dárky, 

dopis už jsme napsali, 

u toho se zasmáli, 

já si přeju autíčko, 

sestra zase sluníčko, 

táta přinesl staré sáně, 

vrhneme se rychle na ně, 

u toho si zazpíváme 

a všichni se rádi máme. 

Hynek Šprincl, Jáchym Venkrbec, 

Ondřej Klimeš 
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VYBARVI OZDOBY SPRÁVNOU BARVOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skákal pes – VÁNOČNÍ 

EDICE 

Skákal pes přes sáně, 

na kaprovi frajeřil, 

náhle blesk Ježíšek, 

vůbec tomu nevěřil. 

Filip Kočvara, Nikolas Hanzlík, 

Patrik Neuwirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VÁNOČNÍ BLUDIŠTĚ 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA - VYRÁBÍME, MALUJEME, BOBUJEME 

 

 

 

 

Tatínku, odkud k nám chodí 

Ježíšek? 

No, pokud můžu soudit podle 

původu dárků, tak asi z Číny.
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TŘETÍ TŘÍDY NA VÁNOČNÍ BESÍDCE 

Celý třetí ročník se moc těšil na vánoční spolupráci s mateřskou 

školou, ke které došlo ve středu 14. prosince. Děti z oddělení 

Motýlků nás pozvaly na návštěvu.  No, kdo by se nechtěl vrátil 

do školky, že? Všichni přeci! A jaké to ve školce bylo? Parádní! 

Byli jsme totiž na generálce vánoční besídky. Nám, jako prvnímu 

publiku, Motýlci předvedli připravené vystoupení, které si společně se 

svými učitelkami připravili pro své nejbližší. Slyšeli jsme více než 

dvacetiminutové pásmo vánočních písniček a básniček. Společně jsme 

si zazpívali například píseň: Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám 

letos nadělí? Copak asi dostanu od Ježíška? To bychom rádi věděli… 

Budeme doufat, že nic to nebude, i když jsme možná trošku zlobili. 

Však, jak se zpívá dále ve stejné písničce: Stačí svetr nebo knížka, 

všichni chceme od Ježíška jen, aby byl šťastný a veselý. 

Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští setkání.  

třetí třídy  

 

Za celý redakční 

tým vám přeji 

krásné Vánoce plné 

klidu, pohody i 

odpočinku a 

příjemné vykročení 

do nového roku. 

ŽIJTE JAKO PÚ!  

 


