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Ježíšek 
  Ježíšek je zdrobnělina jména Ježíš Kristus, jehož narození     

křesťané o Vánocích slaví. Příběh jeho narození v Betlémě, 

v chudobě pocestných lidí a v přístřešku pro dobytek, 

„protože se pro ně nenašlo místo pod střechou“, přitahoval 

po staletí pozornost a patrně dal křesťanský ráz starším 

svátkům slunovratu. „Ježíšek“ je nadpřirozená postava 

malého, právě narozeného Ježíše Krista, která o 

Vánocích na Štědrý večer rozdává dárky pod vánoční 

stromek.  

Tradice, že dárky nosí Ježíšek, se vyskytuje v Česku a 

dalších středoevropských zemích (např. Slovensko - 

Ježiško, Německo, Rakousko a Švýcarsko - Christkind). 

České Němce žijící v Sudetech obdarovával Kristkind 

(také Krist Kindle nebo Kristkindl) čili „dítě Kristus“. 

Podle některých měl prý nevyzpytatelnou povahu a 

někdy prováděl různé žerty, které se jeho obětem 

nezamlouvaly. 

V některých českých rodinách Ježíšek „roznáší“ dárky 

tak, že po štědrovečerní večeři odejde celá rodina z 

pokoje, ve kterém se nachází vánoční stromeček. V 

pokoji zůstává (či se do něho nenápadně vrací) některý z 

dospělých, který rozmístí všechny dárky pod stromeček a 

zazvoní zvonečkem. Následuje příchod celé rodiny do místnosti, kde se začínají rozbalovat společně vánoční 

dárky (oproti západním zemím, kde se dárky rozbalují až ráno). 

Tradice Ježíška je velmi silná a zatím odolává všem cizím vlivům. V 50. letech 20. století se komunistická 

propaganda neúspěšně pokusila Ježíška nahradit ruským Dědou Mrázem s červeným kabátem a čepicí a bílým 

plnovousem. V současnosti Ježíšek zatím úspěšně odolává Santa Clausovi, který je komerčním symbolem 

Vánoc. 

 

 

 

 

 
 

 

Z knihy Šťastné a veselé zpracoval Zdeněk 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristkind&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon
http://www.vira.cz/img-obrazky/vanoce/o-dite-v-jeslich.gif


 

 

 
 

Vyhledal na www.google.cz/obrazky Patrik 

http://www.google.cz/obrazky


Vtipy o Vánocích     
 

„Heč, vím, co jsi dostal letos na Vánoce.” 

„A co jsem teda dostal?” 

„Nic, letos vánoce ještě nebyly.” 

 

Američan, Němec a Čech si povídají o tom, co udělají 

s vánočními odměnami. 

Američan říká: „Z vánočních odměn si koupím auto a 

za zbytek pojedu na dovolenou.” 

Němec povídá: „Já si za vánoční odměny nechám 

vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem 

světa.” 

Čech se zamyslí a praví: „Já si za vánoční odměny koupím svetr.” 

Američan a Němec se ho překvapeně ptají: „A co zbytek?” 

Čech odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!” 

 

„Milý Ježíšku, děkuji ti za dárek,” povídá Pepíček. 

„To je maličkost,” odpovídá Ježíšek, „nemáš 

zač.” 

„Taky si myslím, ale maminka mi přikázala 

poděkovat.” 
 

 

Strýčku, víš jaký vlak má největší zpoždění? 

Nevím. 

Ten, co jsi mi slíbil vloni k Vánocům. 

 

Ptá se paní učitelka Pepíčka: "Tak co jste měli pod stromečkem?" - 

"Prosím, paní učitelko, stejně jako loni, stojan!" 

 

"Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vyspal?" 

"Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali 

číšníci! 
http://vtipy.legrace.cz/vypis.php?k1=25&k2=1&priloha=vanoce&rad=1&jak=1&zo

br=10&zn=152&znm=2&dru=0&aut=1&ver=1 
vyhledal a zpracoval Honza 



 

 

 

 



  

Pro většinu z nás je vánoční stromek symbol vánoční tradice. Krásné ozdoby, 

dům provoněný vůní stromku a dárky pod ním vytvářejí tu správnou vánoční 

atmosféru. Ale co si vyberete tento rok? Stříbrný, vínový, korálkový, fialovo- 

zlatý, ozdoby z papíru, ze slámy,    lampionový, popcornový  nebo 

pestrobarevný?  

 

Dvě alternativy vánočních stromků: 

Borovice paprsčitá (Pinus 

Radiata) 

Tato borovice, která pochází z USA, je v 

posledních letech jedna z nejoblíbenějších 

možností na vánoční stromek. Používá se jako 

celý strom, nebo se do vázy dávají větvičky. 

Pokud ji máte doma, doporučil bych spíše 

variantu s větvičkami, protože nový strom roste 

velmi dlouho a tento druh se dorůstá výšky až 15 

metrů. 

Čerstvě uříznuté stromy 

Čerstvě seříznutý strom je hned po ,,konzervovaných“ stromech ta 

nejlepší varianta. Tyto stromy jsou totiž biologicky snadno 

odbouratelné. Pěstují se na farmách a po jejich uřezání jsou většinou 

nahrazeny novými sazenicemi. Než je usadíte do stojánku, snažte se je 

udržovat na temném a bezvětrném místě. Za prvních 24 hodin dokáže 

strom spotřebovat až 4 litry vody. To, že strom trpí nedostatkem vody 

poznáte, když začne opadávat. 

Recyklace vánočního stromku 

Je sice skvělé mít živý vánoční stromek, ale po skončení vánoc často končí 

vyhozené podél silnic nebo na přeplněných skládkách. Na místě, kde 

stromek koupíte, by vám měli později umožnit i jeho recyklaci. Takto 

správně zrecyklovaný stromek se využívá při pěstování nových a výrazně 

odlehčí skládkám. Bohužel pozdější recyklaci nabízí opravdu málokdo. 

Další možností je odvézt stromek do Lesoparku v Chomutově, pro 

zvířátka to bude pochoutka. 

Umělé vánoční stromky      
Umělý stromek můžete koupit v nesčetném počtu velikostí. Pro dlouhý život potřebují 

trochu péče a dobré skladovací podmínky. Tyto stromky se hodí převážně pro velmi 

vytížené lidi nebo pro ty, co mají v průběhu Vánoc ve svém domě opravdu vysokou 

frekvenci návštěv. Nejlevnější se dají pořídit asi za 400 Kč a nejvyšší umělýstrom na světě, šestimetrová 

skandinávská jedle, stojí více než 100 tisíc Kč. 

Queenslandská hnědá borovice 

(Podocarpus elatus ) 

 

Jak už název napovídá, původním domovem tohoto 

stromu je Austrálie. Je to velmi rovnoměrně rostený 

strom, který se dorůstá do výšky 2-3 metry. Jedna z 

největších výhod tohoto stromu je, že nemá ostré 

jehličí a dlouho vydrží, aniž by opadal. 

 

 

 
Z https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek zpracoval Zdeněk 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek


pranostiky 
 

Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod 
zimy to oznamuje.   

 
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá. 

 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí 

se honí. 

 

Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima 

levná; je-li jasno, bude zima tuhá. 

 
Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet. 

 
 

Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima. 
 

O Martině po ledu - o Vánocích po 
blátě. 
 
Na svatého Martina bývá 
dobrá peřina. 

 
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.  

 

Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá 

celý advent.                          

  
 Na Štědrý den po večeři přivazuje hospodář nití nebo 
provázkem na jednu stranu 
vyleštěného nože kousek chleba a 
na druhou kousek štědrovky. Nůž 
zapíchne do trámu ve světnici. Na 
Nový rok se nůž sejme, a je-li na 
některé straně rezavý, to obilí, ze 
kterého je na té straně nože pečivo, 
se neurodí.                              

zpracoval z www.pranostiky.cz Honza 

 

http://www.pranostiky.cz/


 

Povídala vána vráně, 

že si koupí nové sáně.          

Zapřáhnou si berana, 

Budou jezdit od rána. 

 

Povídala vrána vraně, 

že si spolu koupí sáně, 

že se budou spolu vozit, 

ve stodole na slámě.  

 

 

 

Mrazíci(J. Havel) 

Na zamrzlé ulici 
hrají si dva mrazíci. 
Jeden hopsá v závějích, 
pořád jenom mráz a sníh 
a ten druhý štípe děti 
pěkně ve tvářích. 

Teď k nim letí ještě třetí 
a má velký spěch. 
Cestou z mrazíkovských jeslí 
zmrzlou bílou křídou kreslí 
květy na oknech. 

Kam se ježek v zimě schoval? 

Neklouzal se, nesáňkoval, 

Zahrabal se do listí, 

od té doby spí a spí 

Zahrabal se do země, 

lidičky vzbuďte mě, 

až zavoní fialky, 

zapískají píšťalky.  

 

http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/

Zimn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky#

Pad.c3.a1.2c_pad.c3.a1_b.c3.adl.c3.a9_z_nebe 

zpracovala Karolína 

Starý medvěd vzdychá, 

že ho v tlamě píchá. 

Že ho bolí v zubu díra,  

od bolesti už už zmírá, 

a že prosí lištičku, 

ať mu půjčí mastičku. 

 

http://wiki.rvp.cz/Sborovna/4tydenni_plany/2.Zpracovane_tydenni_plany/1.Predskolni_vzdelavani/Poh%c3%a1dkov%c3%a1_zima/Poh%c3%a1dkov%c3%a1_zima_-_1._t%c3%bdden
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Lesn%c3%ad_zv%c4%9b%c5%99/Je%c5%beek_z%c3%a1padn%c3%ad
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_malphigiotvare/celed_violkovite/Violka
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Zimn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky#Pad.c3.a1.2c_pad.c3.a1_b.c3.adl.c3.a9_z_nebe
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Zimn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky#Pad.c3.a1.2c_pad.c3.a1_b.c3.adl.c3.a9_z_nebe
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Zimn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky#Pad.c3.a1.2c_pad.c3.a1_b.c3.adl.c3.a9_z_nebe
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/Aktivity_do_v%c3%bduky/OSV/Hry/Kdy%c5%be_se_medv%c4%9bd_boj%c3%ad


VÁNOČNÍ 

VÝZDOBA ŠATEN 

 





HISTORIE 
Prvním národem, který s největší 

pravděpodobností pěstoval kakaovník, byli 

Olmékové, kteří žili v tropických pralesích 

na území dnešního Mexika před třemi tisíci 

lety. Po zániku říše Olméků ve 4. stol. n. l. se 

na tomto území usazují Mayové, kteří jako 

první uvařili z kakaových bobů hořkou 

tekutinu – „xocolatl“ – odtud také název pro 

čokoládu. 

 Mayové měli pro kakaovník výraz „strom“ 

a věřili, že kakaové boby jsou poslány 

od božstev. Pití kakaa bylo pouze pro vyšší kruhy a bylo také součástí rituálů. Po pádu říše Mayů přichází 

Toltékové a po nich Aztékové. Vařili kakao tak, že boby nejprve upražili, rozemleli a pak přidali vodu a koření 

jako je vanilka, pepř, nebo chilli papričky. Boby používali také jako vykuřovadlo nebo opojný prostředek. 

Sloužily jako významné platidlo, v některých částech Mexika až do konce 19. stol. 

Prvním Evropanem, který se setkal s kakaovými boby byl v roce 1502 Kryštof Kolumbus, který také jako 

první uvařil kakao španělskému králi a královně. Nesetkal se ale s velkým úspěchem, protože tato „hořká voda“ 

jim vůbec nechutnala. 

A jak je to dnes? 

Mars Inc. (USA) –  vydělá na čokoládě a cukrovinkách 18,48 miliardy 

dolarů ročně 

Jedničkou v cukrovinkovém byznysu z pohledu čistých 

tržeb se loni stala americká společnost Mars Inc. Tento 

konglomerát založil v roce 1911 Frank Mars ve 

washingtonské Tacomě. Zpočátku se Mars věnoval 

domácí výrobě cukrovinek z máslového krému. Na 

počátku dvacátých let uvedl na trh tyčinku „Milky 

Way“, která sklidila obrovský úspěch a kvůli rostoucí 

poptávce se společnost musela dokonce přestěhovat do 

větších výrobních prostor. Ve třicátých letech se pak 

velké oblibě těšily například tyčinky „Snickers“ nebo „3 

Musketeers“. 

Frank Mars vsadil při svém podnikání na pět základních 

principů a hodnot: kvalita, odpovědnost, vzájemnost - 

respekt, efektivita a svoboda. Za svůj úspěch vděčí jak zakladatel firmy, tak i celá společnost právě těmto 

hodnotám.  http://www.montyrich.cz/novinky/byznys/2491-10-nejhodnotnejsich-producentu-sladkosti-a-

cokolady-na-svete                                                                                                                       zpracoval Patrik 

http://www.montyrich.cz/novinky/byznys/2491-10-nejhodnotnejsich-producentu-sladkosti-a-cokolady-na-svete
http://www.montyrich.cz/novinky/byznys/2491-10-nejhodnotnejsich-producentu-sladkosti-a-cokolady-na-svete


Jedním z nejčastějších předsevzetí do Nového roku je musím zhubnout! 
Jak tedy zdravě zhubnout? 

Klíčem k trvalému snížení váhy není 

pouze omezení přísunu kalorií, ale 

hlavně vyváženost stravy. Musíte si 

sestavit jídelníček tak, aby obsahoval 

vše co člověk potřebuje - dostatek 

(ne nadbytek) kalorií, vitamíny, 

stopové prvky, vlákninu a další látky 

potřebné pro bezproblémové 

fungování těla.  

 V první řadě zdravé 
hubnutí začíná zlepšeným 
pitným režimem, čímž 
pomůžete tělu zbavit se 
odpadních látek (zhubnete 
první kila). Pokud chcete 
zdravě zhubnout, vypijte 
denně alespoň 2 litry tekutin – vynechejte slazené nápoje. Káva, alkohol, mléko, … se 
nepočítají. 

 Je důležité přijímat dostatek živin a antioxidantů – pomůžete organismu při regeneraci a 
obnově buněk, a tím zlepšíte vitalitu svého těla. Pokud chcete zdravě zhubnout, resp. pokud 
chcete absolvovat zdravé hubnutí, měli byste sníst denně takové množství vitamínů, které 
odpovídá 5 kouskem zeleniny nebo ovoce – ale pozor na kalorie.  

 Jezte dostatek bílkovin – nejlepší rostlinných. Zkuste denně sníst alespoň 1 gram bílkovin na 
kilogram Vaší hmotnosti. Pokud Vážíte 80 kilo, zkuste denně sníst 80 gramů bílkovin. 

 Zdravé hubnutí, resp. zdravě zhubnout znamená, že do svého denního režimu zařadíte i 
pohyb – optimálně 3 krát v týdnu alespoň po 45 minut – viz “cvičení na hubnutí“ 
• Shrnutí – zdravé hubnutí znamená, že po jeho absolvování bude Vaše tělo nejen chudší ale i 
zdravější. Není to nejlehčí, ale dá se zdravě zhubnout. http://hubnuti.peknetelo.eu/zdrave-
ucinne-hubnuti 

Věděli jste například, že... 

 Byste měli jíst minimálně 5 ks čerstvého ovoce a zeleniny každý den (min. 0,5kg)?  

 Jíst alespoň 2x týdně ryby?  

 Při stresu Váš organismus spotřebovává až 10x tolik hořčíku než když jste v pohodě?  

 Byste měli vypít denně 0,3-0,4 l tekutin na každých 10 kg Vaší váhy?  

Alergií trpí každé třetí dítě v Česku, počty nemocných rostou 
 

Alergií trpí každé třetí dítě v Česku, za poslední desetiletí se počet alergiků a astmatiků zdvojnásobil. 

Novinářům to dnes řekla primářka Irena Krčmová z Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní 

nemocnice Hradec Králové. Podle ní bude pacientů s alergií dále přibývat. Příčinou je hlavně ovzduší zamořené 

prachovými částicemi. Více o alergiích na www.alergie.cz.                                             Zpracoval Zdeněk 

http://hubnuti.peknetelo.eu/cviky-na-hubnuti.html
http://zdravi.foodnet.cz/clanky/detail/?id=324


 



Továrna na energii 
Luštěniny byly vždy základem jídelníčku a je třeba je zase vrátit do hry. Jednak jsou nejlepším 

zdrojem rostlinných bílkovin, jednak z nich připravíte spoustu variací. Je škoda omezit se na 

čočku s párkem – podle nových výživových trendů by se naopak maso a jiné živočišné 

produkty k luštěninám příliš servírovat neměly. A proč také? 

Vždyť z nich vykouzlíte skvělá dušená jídla, pomazánky, vydatné polévky, karbanátky saláty… 

V Japonsku jsou dokonce základem cukrovinek. 

Vyplatí se je dlouho nemáčet, předejdete tím nadýmání. Většinu lze s úspěchem vařit 

v papiňáku. Luštěniny loupané (jako červená čočka), případně ty sterilované, pak připravíte 

,,expres“, velmi rychle. 

 

 

Jednoduchá polévka z červené čočky pro 
děti i dospělé 

 

Postup přípravy: 

Očištěnou zeleninu nakrájíme na velmi drobno, vložíme do hrnce. 

Přidáme propláchnutou čočku, bobkový list a zalijeme 8 dl studené vody, nesolíme. 
Přivedeme k varu a vaříme cca 15 minut. Odstraníme bobkový list, rozmixujeme. Uvaříme 
těstoviny (množství podle potreby), rozdělíme na jednotlivé porce, zalijeme polévkou a 
zakapeme olivovým olejem. Dospělí si přisolí podle chuti, dětem pod 1 rok nesolíme. 
Místo těstovin také můžeme použít rýži nebo kroupy. 
http://www.recepty.cz/recept/jednoducha-polevka-z-cervene-cocky-pro-deti-i-dospele-

146317                                                                http://st2.depositphotos.com/ 

 

 

 

 

Zpracoval Honza 

 

 

 

 

 

Ingredience: 

Červená čočka  160 g  

Brambory  

stredne velke  

2 ks  

Řapíkatý celer  

1 rapik bez listu  

1 ks  

Mrkev  1 ks  

Šalotka  1 ks  

Bobkový list  2 ks  

Panenský olivový olej     

Těstoviny  

rýže, písmenka...  
   

http://www.recepty.cz/recept/jednoducha-polevka-z-cervene-cocky-pro-deti-i-dospele-146317
http://www.recepty.cz/recept/jednoducha-polevka-z-cervene-cocky-pro-deti-i-dospele-146317


 



 

 

všechno nejlepší do nového roku 2017 
vám všem přejí redaktoři Honza, Patrik a Zdeněk. 

 Jezte hodně zeleniny, je prý zdravááááá  


