
        

  
  

  

  

  

  

  

 

Advent: Advent zahrnuje období přibliţně čtyř týdnů 

před Štědrým dnem. Věřící křesťané se připravují na příchod 

Mesiáše. Proto také slovo advent (adventus) lze přeloţit jako 

příchod. V tuto dobu mají věřící dodrţovat půst, chodit 

pravidelně do kostela, zachovávat střídmost v pití a jídle a 

dodrţovat zákaz tance, zpěvu a zábavy. Přesto se postní 

pravidla během adventu často porušovala. V současné době 

pro některé znamená obnovení náboţenského smyslu, pro jiné 

představuje pouze zábavu, kterou přinášejí tradiční zvyky, 

jako je například mikulášská obchůzka. Pro všechny je však advent časem příprav na 

Vánoce, vymýšlení dárků a třeba i speciálního jídelníčku na štědrovečerní stůl. 

V mnoha městech a obcích se počátkem adventu rozsvěcuje velký vánoční strom a 

přitom se koná malá slavnost s hudbou a koledami, případně ohňostrojem. Zahajují se 

vánoční trhy, prodávají stromky a vánoční zboţí. Čtyři adventní neděle (nazývané 

ţelezná, bronzová, stříbrná a zlatá) stále ukrajují čas, který zbývá do Vánoc. 

 

Zdaravíme vás. Tentokrát jsme pro vás připravili: 
 

o Co nás čeká v prosinci 

o Pozdrav od Vildy 

o Křížovka  

o Vánoční ostrov 



Sv. Barbora: V 19. století chodily v mnoha vesnicích po 

domech Barborky – ţeny a dívky zahalené do bílých prostěradel 

či šatů, přes obličej měly závoj, aby vypadaly pokud moţno 

strašidelně. V jedné ruce drţely košík s ovocem a sladkostmi pro 

hodné děti, ve druhé metlu nebo vařečku na ty zlobivé. Před 

domem zazvonily na zvonek nebo zaklepaly na okno a tiše 

vstoupily. Zazpívaly píseň o sv. Barboře, podělily děti a šly o dům 

dál. Ţeny maskované za Barborky uţ dnes obvykle nechodí. 

Jejich obchůzku s odměňováním hodných a trestáním zlobivých 

dětí nahradil Mikuláš.  Oblíbený zvyk na barborky je řezat třešňové nebo višňové 

větvičky, nazývané barborky. Dávají se do vody a na teplé místo. Měly by rozkvést 

bílými květy na Štědrý den, ale často vyraší dříve. Rozkvétající barborky přinášely 

lidem v minulosti různé náznaky.  Jejich květy znamenaly pro dívku štěstí, případně 

lásku a moţná i vdavky.  

 

Mikuláš: Od počátku přisuzovala legenda sv. Mikuláši 

hlavně štědrost. Proto se děti těší na mikulášskou nadílku 

v předvečer jeho svátku. V některých zemích však Mikuláš 

nenaděluje dárky začátkem prosince jako u nás, ale aţ o 

Vánocích. Dnes ho totiţ ve světě znají pod jménem Santa Claus. 

Malé děti se vţdy třásly strachem před čertem v huňatém 

koţichu, s řetězem, případně i pytlem, ve kterém si ty zlobivé 

odnášel. 

 

Vánoce: Pro většinu lidí jsou nejkrásnějšími svátky 

v roce. Staré tradice se mísí s novými zvyky, a tak mají 

vánoční dny zvláštní atmosféru štěstí a rodinné pohody, ale 

také rozjímání a nostalgie. Doprovází je dobré jídlo a radost 

z dárků, ozdobený vánoční stromek a světla svíček. A také 

betlémy a koledy. Pro křesťany jsou Vánoce oslavou narození 

Boţího syna, vyvrcholením adventního půstu. Dny zimního 

slunovratu byly odpradávna důvodem k oslavám, avšak teprve 

křesťanství dalo konci roku podobu vánočních svátků. Zpočátku se slavily obvykle jako 

bujaré a veselé svátky s průvodem masek, zpěvem a tancem, bohatými hostinami 

s mnoţstvím jídla a pití. Od poloviny 17. století se vánoční svátky začaly slavit ve větší 

míře v rodinném kruhu. Tento trend se projevoval v celé Evropě a lidé si postupně 

zvykali na styl domácích oslav. Hlavním dnem Vánoc je Štědrý den (24. 12.), na něj 

přímo navazuje Boţí hod vánoční (25. 12.) a svátek sv. Štěpána (26. 12). K nim se 

připojují ještě následující dva dny, svátek sv. Jana Evangelisty (27. 12.) a svátek 

Mláďátek (28. 12.). Potom následuje Nový rok (1. 1.) a celé vánoční období uzavírá 

svátek Tří králů (6. 1.). 

          Příspěvek Kačky Malcové (z knihy České zvyky a obyčeje) 
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Ahoj kamarádi, 
 měsíc utekl jako voda a já Vás znovu zdravím s trochou povídání o nás pejsulkách. 

Tak co bych asi tak dneska prozradil? Třeba něco o tom, kde se nám dobře spinká a 

kde je naše místečko? Tak jo - jdeme si povídat. Nebo lépe - já budu povídat a Vy 

pozorně čtěte.  

Kaţdý dospělý a dobře vychovaný pes má mít svoje "místo". Toto místečko by mělo být 

vybrané ještě dříve, neţ si nás donesete domů. Vybrané místo by pro nás mělo být po 

celý náš psí ţivot takovou oázou klidu, bezpečí a jistoty. Nemáme rádi průvan, příliš 

velké horko a suchý vzduch. Tak asi pod oknem nebo pelíšek nalepený u radiátoru – ne, 

to, děti, ne-e!!! A nemyslete si, ţe Vaše postýlka je to pravé. Ano, určitě se nám v ní 

bude líbit, ale není to hygienické a hlavně - co kdyţ nás zalehnete??? Tak jedna dobrá 

rada, aţ nám najdete ideální místečko, nechte nám ho a bezdůvodně neměňte a 

pamatujte, ţe nám stačí párkrát důrazně říct - "místo" a my si ho pak budeme 

pamatovat. Zapamatovat si povel - místo - je to základní, co se musíme naučit. No a 

jaký pelíšek vybrat? To je úplně jedno - polštářek, domeček, kukaň pro pejsky. Jen o 

jedno prosím. Jsme štěňátka, tak pamatujte, rozkoušeme, co můţeme, počůráme, co 

můţeme. Pamatujte na údrţbu našeho pelíšku.  

Tak to by bylo o bydlení a co probereme nebo proňafeme příště? Uvidíme. Nebo víte 

co? Nechcete se třeba na něco zeptat? Klidně se ptejte, jestli chcete a pokud budu 

vědět, povím nebo poradím. Své otázky můţete poloţit Aničce a ona, pokud bude 

vědět, odpoví hned nebo se zeptá doma mě a já napíšu. Milé děti - pac a ňaf ňaf ňaf 

      

 

Váš Vilda 
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         Příspěvek Aničky Honešové 



 

 

Z    A   K   Š   U   R   A   M   S   K   Y   Š            

A   Á   V   E   N   K   K   V    I    L   K   A             

S    K  V   A   N    I    L    K   A  O   O   M           

O   Á   S    I    H    Í   U    K   L   B   R   A            

M   I   M   I    N    O  B    K   L   O   Ý   N             

E   A   U   L   M   K   A   E    B   U   V   V             

M  U   Š   K   A    R   T   Á    Ř   K   Y   A                        

B   A   L   Ď   A    A   Z   Z    Á   H   O  N                  

R   O   E   J    K    V   Á  M    N   K   Á  A                      

Á   A  U    I    Y     I    A   A    O  M   K  D                      

N   F   N   R    G    N   N   L    E   N   E   R                      

A   A  O   E    E     E    P   L    Í    C   E  A                

P   P  M   T   C     C    L   Ž   Á    R   A  G 
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             4.       

   

 
             5.       

  
             6.       

   
                            

 

        
 

       

1. Potřeby lyţaře 

2. Nejlepší přítel člověka      

3. Vojenské vozidlo 

4. Plaz 

5. Barák 

6. Kšandy 

7. Zvíře, které dává vlnu             Příspěvek Adély Vachalovské 
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BOUREC     KRAVINEC  MISKA       PLÍCE       VILKA 

FUJARA      LEGIE           MOSAZ       PORYV    VYHNA- 

GARÁŽ       MAMINKA   MUŠKA      RANEC        -NEC    

GARDA      MANET         MUŠLE       ŠAMAN     VÝROKY 

GENOM      MARUŠKA   NÁMEL      ŠKOLKA   ZÁBOR  

HŘEBÍNEK   MEM-          OBLET      TABULKA  ZÁHON 

KAVALÍR    -BRÁNA        OHAVA     VANAD       ZÁVIN 

KLOBOUK  MIMINO      PANIKA    VANILKA    ŽÍNKA 

Pan Novotný si zašel ke 

kartářce. Ta se podívala do 

karet a povídá: „měl byste si 

dávat pozor, pane! Někdo se 

vám postaví do cesty!“  „To by si 

měl dávat pozor on! Já jezdím 

…. 

 7. 

Nemá peří a přece 

umí létat. Co je to? 

Vyškrtej 

tahle slova v 

osmisměrce 



VVáánnooččnníí  oossttrroovv    

Vánoční ostrov (Christmas Island, Territory of Christmas Island) je zámořským 

územím Austrálie bez vlastní vlády (od roku 1984 je součástí Australského severního 

teritoria). Nachází se v Indickém oceánu, 2360 km severozápadně od Perthu 

v Západní Austrálii a 500 km jiţně od Jakarty v Indonésii. 

Přibliţný počet 1500 obyvatel ţije kromě hlavního města Flying Fish Cove (nebo také 

The Settlement) v dalších 4 městech (Silver City, Kampong, Poon Saan, a Drumsite). 

Ostrov má jedinečnou topografii s endemity, která láká vědce i amatéry. Ačkoliv tu 

byla dlouhá léta důlní činnost (fosfát), 65 % z celkových 135 km² je národním parkem 

s rozlehlými oblastmi původního deštného pralesa. 

Ostrov byl mezi mořeplavci znám od 17. století, název ostrova pochází od kapitána 

Williama Mynorse, jenţ tak ostrov nazval, protoţe kolem něj 25. prosince 1643 plul. 

Teprv v roce 1666 se ostrov poprvé objevuje na mapě Pietera Goose pod jménem Moni. 
Z března roku 1688 pochází první zaznamenaná návštěva (kapitán William Dampier 

s lodí Cygnet), ostrov byl nalezen neobydlený. 

Na území Vánočního ostrova je jeden z internačních 

táborů pro nelegální imigranty. 

 

 

                               Příspěvek Terky Kodetové (čerpáno z internetu) 
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hlavní město: 
Flying Fish 

Cove 

Rozloha: 135 km² 

Nejvyšší bod: Murray Hill 
(361 m n. m.) 

Časové pásmo: +7 

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel: 1 493 

Hustota zalidnění: 11,1 ob. / km² 

Jazyk: 
angličtina 

(úřední) 

Státní útvar 

Státní zřízení 

zámořské 

území 

Austrálie 

Správce Neil Lucas 

Měna 
australský 

dolar (AUD) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perth
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Flying_Fish_Cove
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silver_City&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kampong&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poon_Saan&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Drumsite&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endemit
http://cs.wikipedia.org/wiki/De%C5%A1tn%C3%BD_prales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1643
http://cs.wikipedia.org/wiki/1666
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Goos&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1688
http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Dampier
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cygnet&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Flying_Fish_Cove
http://cs.wikipedia.org/wiki/Flying_Fish_Cove
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozloha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_hor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Murray_Hill&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_%28lingvistika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_podle_st%C3%A1tn%C3%ADho_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%ADho_ostrova&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Neil_Lucas&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Australsk%C3%BD_dolar
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1. Mikuláš, čert a .....        

2. Jeţíšek naděluje ..... 

3. Svíčky se zapalují na adventním ..... 

4. 12.měsíc v roce     

5. Nejkrásnější svátky 

6. Ozdobený vánoční .....         

              

 

Rozluštění osmisměrky z minulého čísla: 

       … my boty nejíme. 

Několik důležitých informací na konec        
Vaše příspěvky nám můžete posílat na adresu: noviny.zdar@seznam.cz . 

Naše noviny si můžete prohlédnout i na školních stránkách 

www.skolabroumy.cz 
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Redakce: 
Kateřina Malcová, Adéla Vachalovská, Eliška Luňáčková, Tereza Kodetová, 

Anna Honešová 

Soutěž 

Podepsané soutěžní lístky 

odevzdejte do krabice pod 

nástěnkou s novinami. 

 

Soutěž bude trvat do 21. 12. 2009 . 
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