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VÁNOCE VE SVĚTĚ
Jak se slaví Vánoce u nás, to všichni
dobře víme. Ale jak je slaví jinde?
ČTĚTE NA STRANĚ 3

SPOLEČNĚ SI ZAZPÍVEJME
Dnes rozezpívala školu třída 9.A.
Pojďme si společně zazpívat i doma.
ČTĚTE NA STRANĚ 6

úvodník

 
 
 
Nemůžeme změnit celý svět, ale
můžeme změnit svět z pohledu
jednoho člověka. Čeká nás
kouzelné období roku - Vánoce.
Darujme mezi sebou radost
a buďme k sobě milí, hodní
a plní vzájemného pochopení.
A to nejen nyní, ale po celý rok.
 
 
 
 
 
 
 
Za žáky základní školy
v Předmostí přejí členové
redakce školního časopisu
Gejzír požehnané Vánoce
a šťastný nový rok 2022.

autor článku:
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Zima
Zelenej se, jedličko,
narovnej se maličko,
líbíš se mi, vezmu si tě,
budeš vonět v našem bytě.
 
Dám ti hvězdu na čelo,
večer bude veselo.
Můžu ti to předem slíbit,
bude se ti u nás líbit.
 
(Jiří Žáček - Vánoční stromeček)
 
Zimní slunovrat neodvratně
ohlásil zimu ...
 
V prosinci se všechny děti těší
na Vánoce.
 
A víte, jak nazýváme
předvánoční čas? Podle
křesťanské tradice adventním.
Jedná se o dobu čtyř týdnů
před Štědrým dnem. Každou
adventní neděli postupně
zapalujeme jednu svíčku
na adventním věnci (naděje,
víra, přátelství a láska). Poslední
zapalujeme v neděli
před Štědrým dnem.
 
Představme si zimní svátky,
které se k předvánočnímu času
vztahují.
 
30. listopad - svatý Ondřej
 
Den, kterým začíná advent. Lidé
věštili svou budoucnost pomocí
hrnečků, pod které schovali čtyři
předměty. Každý předmět

symbolizoval nějakou událost:
prstýnek – svatbu, hlína – smrt,
hřeben – nemoc, chléb – hlad.
 
4. prosinec - svatá Barbora
 
Dívky, které se chtěly vdát,
dávaly do vázy větvičky z třešně
(barborky). Pokud do Štědrého
dne vykvetly, znamenalo to, že
se vdají. Větvička se prý otočila
tím směrem, ze kterého měl
ženich přijít. Jindy dala dívka
větvičkám jména chlapců.
Ženichem měl být ten, jehož
větvička rozkvetla první.
 
6. prosinec - svatý Mikuláš
 
Předešlý den večer obchází
domovy v doprovodu anděla
a čerta a obdarovává děti.
 

13. prosinec - svatá Lucie
 
V podvečer chodily v našich
zemích zlé Lucky, které trestaly
nepořádné a líné hospodyně
a strašily zlobivé děti.
 
 
K Vánocům se vztahuje mnoho
tradic. Některé zanikly, některé
se stále dodržují. V rodinách se
často různí. Jaké tradice doma
dodržujete?

autor článku:
SIMONA NOVÁKOVÁ

ANKETA
S jakou rubrikou byste se rádi
setkávali v našem školním
časopise?
 
 
 
 
a) sport
 
 
b) věda
 
 
c) zajímavosti ze světa hudby
 
 
d) jiná, můžete sdělit našim
redaktorům
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Školní vánoční stromeček na 
horním náměstí

Doba adventu a s ní i těšení se
na Vánoce je definitivně tady
a tak nastal čas pustit se i do
předvánoční výzdoby.
 
 
 
Šikovní žáci a žákyně tříd 4. A,
4. B, 5. B, 5. C a šestých ročníků
se spolu se svými paními
učitelkami nezalekli letošní nové
výzvy pro přerovské základní
školy. Ty dostaly možnost
nazdobit každá svůj stromeček
a přispět tak k vánoční atmosféře
v centru města.
Žáci naší školy se inspirovali
tradiční podobou vánoční
výzdoby a vyrobili řadu ozdob
převážně z přírodních materiálů
– z šišek, oříšků či sušeného
ovoce, nechyběly také řetězy
z korku a dřevěných korálků,
malé stromečky z větviček
nebo zdobené „perníčky“ z plsti.
 
Všem zapojeným třídám

a paním učitelkám patří
poděkování za milou spolupráci.
Náš předmostský stromeček je
po celý advent a vánoční období
k vidění spolu s ostatními
na nádvoří před Galerií města
Přerova na Horním náměstí.
 
 
 
 
 
zdroj: web školy

Návštěva Mikuláše 2021

Mikuláš nás nevynechal, přišel
i k nám do školy!
Nebeská návštěva v čele
s Mikulášem, anděly i s čertím
doprovodem zavítala v pátek 3.
prosince do naší školy.
Chodbami jednotlivých pavilonů
se hned první vyučovací hodinu
ozývalo řinčení řetězů a čertí
blekotání. Kvůli zhoršené
pandemické situaci nemohl
Mikuláš se svou suitou
do jednotlivých tříd. Promluvil
proto ke všem žákům
prostřednictvím virtuální sítě.
Všechny třídy se připojily
do Teams, tak jak jsme byli
zvyklí v době distanční výuky,
a Mikuláš nám předal své
poselství. A komu vděčíme
za zachování mikulášské tradice
v naší škole? Tentokrát se jí ujali
žáci 9. A a 9. B. „Pro mě to byla
čertí premiéra. S líčením jsme

začala už v 5.30, pak jsem se
navlékla do čertího kostýmu. Jen
mě mrzelo, že jsme
kvůli hygienickým opatřením
nemohli do tříd,“ uvedla
deváťačka Anna Otáhalíková.
Páteční den s čertím strašením si
užil i její spolužák Daniel
Vymazal. „Měl jsem na sobě
velký kožich, paruku a v ruce
obří řetěz, spolužačka Anna mi
pomalovala obličej. Byl jsem
hrozný čert,“ svěřil se Daniel.
Naopak andělský klid vnášeli
mezi děti čtyři andělé. „My jsme
je uklidňovali, aby se nikdo
nebál,“ doplnila Anna
Klempárová. Mikuláš se svými
věrnými obešel celou školu, děti
jim mávaly ze tříd a ve dvoře
školy i několika hříšníkům čerti
pomalovali obličej. A dobrá
zpráva na závěr – čerti si z naší
školy nikoho neodnesli…
Foto: Mikuláš, andělé a čertí
parta zavítala do naší školy
v pátek 3. prosince. Deváťáci,
děkujeme! Byli jste fakt dobří.
 
zdroj: web školy

Vánoční punč 8.B
Vážně budou Vánoce? S vůní
cukroví, jehličí a atmosférou
tajemna kolem nás. Co si
vlastně přát?
 
Předvánoční punč 8.B
 
 
Štěstí, zdraví, naději … A co
takhle vánoční punč? Nebojte se,
bez alkoholu. Ale přerovské
náměstí je většinou prázdné
a stánky opuštěné. A tak napadlo
nás, vlastně paní asistentku, že
bychom si mohli uvařit
„osmipunč“ Snažili jsme se o to
vlastně už v sedmé třídě. Člověk
míní, ale covid to změnil. A tak
se to naší 8.B povedlo až letos.
Sice ne v přírodě, ale ve školní
kuchyňce. Aby nevznikl zmatek,
rozdělili jsme se na dvě
skupinky. Jedna si poslechla
zajímavosti o stolování, přípravě
vánočního punče a věcech
kolem těchto svátků. Poté
následovalo vlastní vaření
punče. Druhá získala informace
z historie vzniku nápojů, jejich
přípravy a také recepty
na vánoční punče. Poté došlo
na přípravu vlastního nápoje.
Všem hodně chutnal. Poté ještě
foto a společný úklid. Nakonec –
podívejte se sami.

 
 
zdroj: web školy

Vánoční dárky od 9.B - Návštěva 
Městského útulku v Přerově

Vánoční dárky od 9.B
Návštěva Městského útulku
v Přerově
Nemůžeme změnit celý svět, ale
můžeme pomoci změnit svět
z pohledu jednoho člověka –
pomocí tam, kde si to zaslouží.
Čeká nás kouzelné období roku,
Vánoce. My, třída 9.B, jsme se
domluvili, že se pokusíme udělat
hezké Vánoce alespoň pár
zvířátkům. Do třídy každý, kdo
se chtěl zúčastnit, přinesl
libovolnou peněžní částku. Za tu
potom paní třídní učitelka
nakoupila různé jídlo a hračky
pro pejsky a kočky z Městského
útulku v Přerově. Někteří žáci

přinesli navíc další pamlsky,
konzervy, granule, pro kočičky
také hračky nebo deky. Dnes
jsme se společně vydali
do místního útulku, kde jsme
všechny dárky předali. Prošli
jsme si areál, seznámili se s jeho
obyvateli a dozvěděli se, jak
takový útulek funguje. Jak se
starají o nalezená zvířata, jakou
mají péči, jaký je jejich běžný
den a jaké jsou podmínky
pro adopci. Jsme moc rádi, že
jsme mohli maličko pomoci, aby
měli také krásné Vánoce.
 
Anna Otáhalíková
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Vánoce ve světě
 
 
Blíží se čas Vánoční a s ním
i chvíle strávené s rodinou
a našimi blízkými. Ale ne všude
se Vánoce slaví stejně. Pojďme
se tak společně podívat
do různých zákoutí světa
a prozkoumat zvyky a tradice
zemí jako je například
Španělsko, Rusko, Japonsko
nebo třeba jižní Amerika.
V Česku známe Vánoce jako
svátek plný radosti a dárků.
Nazdobený stromeček, kapr
nebo řízek s bramborovým
salátem je pro nás
neodmyslitelnou součástí Vánoc.
Stačí ale zajet na jih Evropy
a všechno je najednou jinak.
V Itálii patří k vánočním
pokrmům špagety
s ančovičkami.
 
Španělské Vánoce jsou spojené
s “Lotería de Navidad” - velkou
loterií, která se losuje
22.prosince a dělá tak na Vánoce
z řady Španělů milionáře. Volno
však ve Španělsku mají až 25.
a na dárky si děti musí počkat až
do Tří králů, kdy jim je donese
Papá Noel (podobný Santa
Clausovi) či samotní tři králové.
 
Rusové mají hned dva termíny
vánočních oslav - pravoslavné
Vánoce, které se slaví 6. a 7.
ledna a světské Vánoce na Nový
rok. Ty pravoslavné jsou
především náboženskou
událostí, dodržuje se půst,
po městě chodí koledníci, kteří
svým zpěvem přejí štěstí
a hojnost, a na štědrý večer se
v televizi vysílá slavnostní
liturgie. Po této bohoslužbě se
Rusové pouští do bohatého
hodování. Na slavnostní tabuli
se objevuje pečená plněná
vepřová hlava, ryby v aspiku,
taštičky z kynutého těsta, plněné
zelím, rýží, bramborami
nebo nakládanými houbami,
sladké polévky, koláče, ovoce
a mnoho dalšího. Pije se pivo
i vodka. Světské Vánoce jsou
pak ve znamení pohádkových
postav Dědy mráze
a Sněhurečky, kteří roznáší
dětem dárky, tak jak u nás
Mikuláš s andělem.
 
V Japonsku oslavy nastávají 1.
ledna, a to hned o půlnoci. Lidé
se scházejí u buddhistických
i šintoistických svatyní, ženy se
slavnostně oblékají do kimon.
Až do 6. 1. je ve všech firmách
volno a konají se novoroční
návštěvy. Během těchto návštěv
se navštěvují rodinní příslušníci,
předávají se dárky a pojídají se

novoroční pokrmy - mochi
koláčky, rýže s fazolemi azuki
nebo sashimi z ryby tai.
O Štědrém večeru ale patří
v mnoha rodinách na stůl kyblík
z KFC, protože Japonsko
poznalo naše Vánoce až v době
médií a komerčních reklam jako
svátek nákupů.
 
Podobně jsou na tom třeba
v Brazílii, kde milují Vánoce
po vzoru USA. Jen s tím
rozdílem, že u nich zrovna
panuje léto. Oslavy tedy vrcholí
v nočních hodinách. Stoly se
prohýbají pod horami jídla -
často se podává krocan s rýží,
hrozny, sýry všeho druhu,
italský vánoční dezert Panettone
i bramborový salát, popíjí se
ledově vychlazené nápoje
a během oslav se setkají celé
široké rodiny. Dárky zde roznáší
Papá Noel, stejně jako
ve Španělsku.
Zajímavé zvyky mají
i v ostatních jihoamerických
zemích v Chile nosí dárky
Viejito Pascuero čili Vánoční
stařík. V Argentině jedí
pečeného páva a ve Venezuele
jezdí na vánoční mši
na kolečkových bruslích
a v pestrých kostýmech.
 
Podobně různorodá je i Afrika.
Ve válkou zmítaném Kongu
Vánoce znamenají rodinu
a hodně jídla. V Nigérii se lidé
sjíždí k rodinným stolům, které
se prohýbají pod smaženým
kuřetem, rýží, ragú, rybí
polévkou a dalšími dobrotami,
jako je třeba i palmové víno.
V Etiopii se oslavy soustřeďují
v kostelech, kde každý dostane
při vstupu svíčku, se kterou
třikrát kostel obejde. Mše trvá až
tři hodiny a všichni po celou
dobu stojí. V Jihoafrické
republice rodiny pořádají
sváteční hostinu venku na pláži,
přitom se koupají, baví se hrami,
tancem a zpěvy.
 
Dokonce i muslimské země
podléhají kouzlu komerčních
Vánoc, takže ač neslaví tento
svátek jako my, objevují se
u nich dekorace Santa Clausů
a ozdobené stromečky.
Ať už tedy na naší planetě
zabloudíte kamkoliv, kouzlo
Vánoc tam na vás dýchne svým
jedinečným způsobem. Pojďme
si jej tedy vychutnat všemi
smysly a třeba i světově.
Šťastné a veselé!

autor článku:
PAVLÍNA VRÁNOVÁ



STRANA 4 / 6

3. VYDÁNÍ 2021 VÁNOČNÍ SPECIÁL, ŠKOLNÍ ČASOPIS GEJZÍR DOBROVOLNÁ

Vánoce v Norsku
 
 
Před Vánoci 
 
 
 
Norové říkají, že Vánoce trvají
až do Velikonoc
nebo alternativně 13 dní
po Štědrém dni. Vánoce začínají
jakmile slunce přestane být vidět
o půlnoci, to se objeví první
náznaky toho, že Vánoce budou
i letos. Když se dostaneme
do poloviny listopadu ,téměř se
denně koná slavnostní rozsvícení
elektrického osvětlení vánočních
stromů. Hodně Norů si kácí svůj
vánoční stromek z vlastního lesa
, popřípadě příbuzných
nebo známých .Často je otec
rodiny, který si vybere stromek
,zatímco děti tvoří jen takový
slavností doprovod. Ti se
postupně naučí jak má asi
vypadat stromeček , který bude
ozdobou obyváku. .Lidé se
před Vánocemi nebo během nich
vydají postavit pochodně, svíčky
či lucerničky s obyčejným či
čajovými svíčkami
při náhrobním kameni
nebo připevnit k němu věnce
z mechu, šišek , někdy
i umělými bobulemi
.,houbičkami atd. pomoci
motouze. Pár zpěváku
a hudebníku si před Vánocemi
chce namastit kapsy
prostřednictvím narážek
na Vánoce. Obvykle si oblékají
čepici vánočních skřítků,
nastoupí do kostelů , domů
kultury, společenských domů
a zazpívají něco , co alespoň
obsahuje slovo Vánoce.
 
 
 
 
 
 
Vánoční skřítek
 
Jedna tradice přišla z nedalekého
Švédska. Ve Švédsku naděluje
stařeček Jultomten, kterého
doprovázejí skřítci , ale ještě
dříve se velmi rušně slaví sv.
Lucie. Tento svátek připadá
na 13.prosince a mladé dívky se
oblékají do bílých šatů, na hlavě
mají věnečky s hořícími
svíčkami a jsou doprovázeny
skřítky. Kdo tento zvyk nezná
nebo je příliš unavený , může si
připadat v ráji a bude si myslet,
že viděl anděli popř. strašidla.
Vánoční tradice jsou v Norsku
natolik silné, že se nejde od nich
odchylovat , to je společensky
nepřípustné.

 
 
 
 
A máme tu ještě jednoho...
 
Tento skřítek se jmenuje
Rampenisse, má asi deset
centimetrů a obvykle nosí
červenobílý obleček s malou
vánoční čepičkou podobnou té,
co nosí Santa Klaus. O Vánocích
norské domácnosti nenavštěvuje,
ale rovnou se v nich často
zabydluje a neplechu tam
provádí celý prosinec.
 
 
 
 
Na Štědrý den
A jak může vypadat v nejedné
norské rodině Štědrý den? Ráno
24.prosince děti po probuzení
hledají ve velkých ponožkách
visících na postelích nadělované
dárky v podobě rozinek ,fíků,
datlů , čokolády a dalších
dobrot. Rodina se sejde v devět
nebo deset hodin na snídani(
v Norsku se o Vánocích vyspává
než všichni vstanou. Snídaně se
skládá z mnoha druhů domácích
zavařenin ,pevné místo zaujímají
pomazánky z ryb , korýšů,
skotu, sobího a zvěřiny ,oblíbená
je taká drůbež a jiné saláty.
Příprava na pokrm na večeře
trvá většinou několik hodin
a hlavně se musí hlídat ,co je
v troubě. Proto mnoho rodin
nestihne dopolední bohoslužby ,
nýbrž se jim vyplatí stihnout ty
odpolední . O Vánocích , a to ne
jenom v Štědrý den , bývají
o mších chrámy ,kostely a kaple
některou z těch odpoledních.
V 17 nebo 18 hodin se sejdou
nad štědrovečerní večeří
.Stromek bývá zdoben bud večer
před Štědrým dnem nebo ještě
dříve a to částečně nabilo
do grilandů napodobujících
sněhových vloček , podomácku
vyrobené košíky z papíru,
figurkami jako andílky ,skřítky
atd. O Štědrém dni po jídle se
všichni přesunou do kuchyně
nebo obyváku, kde Vánoční
skřítek přijde a rozdá dárečky
,načež se je začne rozbalovat,
chodí se kolem stromečku
zatímco jeden drží druhého
za ruce, zpívají se koledy
a přitom se někdy podle textu
koled otáčí a kloní, tleská aj.
Jakkoli jsou Norové v jiných
hlediscích moderní , houfně
píšou vánoční pohlednice
nebo dopisy. Někteří si
pohlednice ofotí a ozvláštní
ozdobami v podobě samolepek
s vánočními motivy.

autor článku:
ŠTĚPÁNKA BŘENKOVÁ
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Čas na pohádku
Paní Zima
 
 
Bratři Grimmové
 
 
Byla jedna vdova a ta měla dvě
dcery, ze kterých byla jedna
krásná a pilná a ta druhá ošklivá
a líná. Ale tu ošklivou a línou
měla daleko raději, protože to
byla její vlastní dcera, tu druhou
jen proháněla, aby zastala
všechnu práci a v domě byla jen
za popelku. Ubohá dívka denně
sedávala na studni u cesty, kde
předla tak usilovně, až jí prýštila
krev z prstů. Jednou se stalo, že
měla přadeno celé krvavé a tu se
sklonila nad studni, aby je
vyprala ve vodě, ale ono ji
vypadlo a spadlo dolů. Děvče
plakalo a běželo k maceše
a vyprávělo jí o tom neštěstí. Ale
macecha mu hrubě vyčinila
a pravila nemilosrdně: „Když ti
přadeno spadlo dolů, tak ho
pěkně přineseš zpět!“ Tak šla
dívka zpět ke studni a nevěděla
si rady, až nakonec ze strachu
před matkou do studny skočila,
aby přadeno přinesla. Ztratila
vědomí, a když přišla opět
k sobě, ležela na jedné krásné
louce, na které rostlo tisíce
květů, a na nebi zářilo slunce.
 
Dívka se po té louce vydala, až
přišla k peci, která byla plná
chleba a ten na ni zavolal:
„Vytáhni mne, děvče, ven, ať se
nespálím!“ Tak přistoupila
k peci a bochníky jeden
po druhém vytahala ven. Potom
šla dál, až přišla k jabloni, která
byla jablíčky zcela obsypaná
a volala na ni: „Setřes ze mne ta
jablíčka, děvče, už jsou zralá!“
Tak stromem zatřásla a jablíčka
padala, jakoby pršela a třásla tak
dlouho, dokud na jabloni
nezůstalo jediné. Když jablíčka
posbírala na jednu hromadu,
kráčela dál. Konečně přišla
k nějaké chaloupce, ze které
vykukovala jakási stařenka a ta
vám měla tak velké zuby, až
z toho bylo jednomu úzko a dal
by se na útěk. Ale stařenka
zavolala: „Čeho se bojíš milé
dítě? Zůstaň u mne.
Když v domě řádně zastaneš
všechnu práci, dobře se ti
povede. Zvláště musíš dbát
na to, abys mi řádně natřásla
peřiny, až z nich budou létat
pírka, to potom na světě sněží,
neboť já jsem Paní Zima.“
Protože k ní stařenka promluvila
tak přátelsky, dívka se zmužila
a souhlasila a do služby
nastoupila. O vše pečovala
k stařenčině spokojenosti

a natřásala peřiny, že z nich
pírka létala jako sněhové vločky.
Díky tomu si u stařenky žila
spokojeně, neslyšela od ní
za celé dny žádné ošklivé slovo
a jídla i pití měla dostatek.
Jak běžel čas, jak bývá jeho
zvykem, neúprosně a bez ustání.
 
Za nějaký čas dívka posmutněla
a zprvu sama nevěděla, co jí
schází, ale nakonec pochopila,
že se jí stýská po domově,
i když tady se má tisíckrát lépe
než doma, přece se jí po lidech
stýskalo. Nakonec pravila Paní
Zimě: „Matičko Zimo, sednul
na mne stesk po domově, a i
když se u vás mám tak dobře,
nemohu tu déle zůstávat, musím
nahoru za svými.“ Paní Zima
odvětila: „To se mi líbí, že si
přeješ vrátit se domů, a protože
jsi mi tak věrně sloužila, já sama
tě vyprovodím.“ Vzala ji za ruku
a vedla k vysoké bráně. Brána se
před nimi otevřela, a když pod ní
dívka procházela, tu se spustil
zlatý déšť a celou ji pokropil
zlatem od hlavy až k patě. „To
máš za to, že jsi byla po všechen
čas tak pilná.“ řekla Paní Zima
a podala jí přadeno, které jí
tenkrát spadnulo do vody. Potom
se brána zavřela a dívka se
ocitnula zase nahoře na Božím
světě, nedaleko od domu
macechy. Když přišla na dvůr,
seděl na studni kohoutek
a zavolal: “Kykyryký, naše
Zlatěnka se nám vrátila.“ Vešla
dovnitř do domu, a protože
přišla celá pokrytá zlatem,
macecha i sestra ji dobře přijaly.
Vyprávěla jim, co se jí přihodilo
a když matka slyšela, jak k tomu
velkému bohatství přišla,
nepřála si nic jiného, než
podobné štěstí opatřit i své
ošklivé a líné dceři.
 
Ta si musela také sednout
na studnu a přísti, aby i její
vřetánko zkrvavělo, píchla se
do prstu a k tomu ještě ruce
strčila do šípkových růží. Potom
přadénko hodila do studny
a sama skočila za ním. Jako její
sestra se ocitla na překrásné
louce a toutéž stezkou kráčela
dál. Když přišla k peci, volal
na ni chleba: „Vytáhni mne!
Vytáhni mne! Jinak se spálím,
peču se už moc dlouho!“ Ale ta
lenošivá dívka odpověděla: „To
tak, abych se celá ušpinila!“
a šla pryč. Potom přišla
k jablůňce, která na ni volala:
„Zatřes mnou! Zatřes mnou! Ta
jablka jsou všechna zralá!“ Ale
dívka odvětila: „Ty jsi mi dobrá,
ještě mi nějaké spadne
na hlavu!“ a šla pryč.

Když přišla k chaloupce Paní
Zimy, nebála se, protože o jejích
obrovských zubech už slyšela,
a rovnou se k ní přihlásila
do služby. První den se
přemohla a byla pilná
a poslouchala Paní Zimu, když jí
něco poručila, neboť myslela
na zlato, které bude její
odměnou. Ale druhého dne si už
trošku zalenošila, toho třetího
ještě o trochu více, to už se jí
ráno moc vstávat nechtělo.
A postel Paní Zimy taky
nepopravila, jak se patřilo,
a peřinu řádně nenatřásla,
nelítala z ní žádná pírka.
 
To se Paní Zimě znelíbilo, a tak
dívce službu vypověděla. Ale ta
byla spokojená, neboť se těšila,
že teď na ni poprší zlatý déšť.
Paní Zima ji zavedla k bráně, ale
když pod ní dívka stála, místo
zlata se na ní vylil celý kotel
smůly. „To je odměna za tvoji
službu!“ řekla Paní Zima a brána
se zavřela. Tak přišla dívka
domů, ale byla celá pokrytá
smůlou, a kohoutek, který seděl
na studni, zavolal: „Kykyryký,
naše Smolka je opět doma.“
A smůla na té zlé a lenošivé
dívce ulpěla na celý její život
a nikdy se jí už nezbavila.
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Společně si 
zazpívejme
Poslední školní den v tomto
kalendářním roce školu
rozezpívala třída 9.A. Koledy
k Vánocům neodmyslitelně
patří, zazpívejme si ty, které
všichni známe.
 
Rolničky
 
 
Rolničky, rolničky, kdopak vám
dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda
Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní
v nich?
Maminčiny písničky Vánoce
a sníh.
Sláva už je sníh, jedem
na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom
táta ztich.
 
Kouká na syna, uši napíná,
co to slyší v rolničkách? Na co
vzpomíná?
Rolničky, rolničky, kdopak vám
dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda
Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní
v nich?
Maminčiny písničky Vánoce
a sníh.
 
Zvonky dětských let, rozezvoňte
svět,
těm co už jsou dospělí, ať je
znova pět!
Zvoňte z lehýnka, stačí
chvilinka,
vzpomínka jak rolničky, v srdci
zacinká.
Rolničky, rolničky kdopak vám
dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda
Mráz?
Rolničky, rolničky co to zvoní
v nich?
Maminčiny písničky Vánoce
a sníh.
 
 
 
 
Vánoce, Vánoce přicházejí
 
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni
a pak běda, marně hledá
kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na Vánoce
vánočku,
nereptáme aspoň máme něco
pro kočku.

Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé,po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s Minimaxem
zavlažoval byt.
 
Tyhle ryby neměly by maso míti
samou kost,
říká táta vždy, když chvátá
na pohotovost.
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce
přicházejí,šťastné a veselé.
Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
 
 
Strejdu vida děda přidá „Neseme
vám noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky
večer rodinný,
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
A když sní se,co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.
 
Mně se taky klíží zraky, bylo
toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas
až do Vánoc, jé
Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí,
šťastné a veselé.
 
 
 
Tichá noc, svatá noc
 
Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.
Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země
stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!“
Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.
 

 
 
Narodil se Kristus Pán
 
Narodil se Kristus Pán, veselme
se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.
Z života čistého, z rodu
královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme
se,
ten na svět poslán jest, radujme
se.
Z života čistého, z rodu
královského,
nám, nám narodil se.
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu
královského,
nám, nám narodil se.
Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme
se.
Z života čistého, z rodu
královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu
královského
nám, nám narodil se.
 
 
 
Pásli ovce Valaši
 
Pásli ovce valaši
pri Betlemském salaši.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/
Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/
Běžte lidé, pospěšte,
Ježíška tam najdete.

/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/
 
On tam leží v jesličkách,
zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/
Maria ho kolébá,
svatý Josef mu zpěvá.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/
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