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Blíží se nám Vánoce, a proto toto číslo věnujeme především tomuto křesťanskému svátku. 

A jelikož jsou Vánoce svátky klidu, míru, lásky a radosti, začneme recepty našich žáků na 

trvalý a spokojený partnerský vztah.  

 Anna Lipanská (9. B) 

Potřebujeme: 4 kg lásky 

                      4, 5 kg věrnosti 

                      1 kg hezkého vzhledu 

                      0, 5 kg zábavy 

                      2 kg sexu 

                      3 kg porozumění 

→ Všechny ingredience smícháme v misce a elektrickým šlehačem mixujeme do 

doby, až se vše propojí a vznikne láskyplný vztah. Namažeme na 2 plátky zázemí a 

necháme minimálně 6 měsíců tuhnout. Hotovo, šťastný život! 

                       

 Karel Mareš (9. B) 

Potřebujeme: 500 g laskavosti 

                      špetku hádek 

                      1 kg radosti 

                      trochu česneku 

                      0, 5 l lásky 

                      10 dkg komunikace 

→ Do mísy nasypeme 500 g laskavosti, 1 kg radosti, přidáme rozmačkaný česnek a 

špetku hádek. Dobře rozkvedláme a dáme péct na 200°asi na 30 minut. Poté vyndáme 

z trouby, vyklepneme na talíř a posypeme nastrouhanou komunikací. Dobrou chuť!  

 

 Jeden nejmenovaný talentovaný žák, který si nepřál být jmenován (9. B) 

Potřebujeme: 2 stroužky komunikace 

                      3 polévkové lžíce laskavosti a ochoty 

                      1 plný hrnec pravdy 

                      10 polévkových lžic lásky 

→ Nejprve si vezmeme hrnec pravdy a položíme ho na plotýnku. Počkáme, až pravda 

začne vařit. Postupně přidáme 2 nakrájené stroužky komunikace a 3 polévkové lžíce 

laskavosti a ochoty. Necháme povařit a přitom mícháme asi 5 minut. Nakonec 



přidáme nejdůležitější přísadu: 10 lžic lásky. Všechno to promícháme a necháme 

dovařit. Toť jednoduchý recept na partnerský vztah 

 

 Martin Volf (9. A) 

Smícháme 5 kg důvěry, 3 kg tolerance, 2 kg podpory a 0, 5 kg trávení času společně 

→ uválcujeme těsto, dáme do trouby, necháme péct a poté pocukrujeme dobrou 

náladou. 

 

 Nikola Váchová (8. A) 

Potřebujeme: 5 kg lásky 

                      4 kg důvěry 

                      3 kg tolerance 

                      2 hrnečky štěstí 

                      2 l rozumu 

                      1 vajíčko obětavosti 

Postup: Najdeš slečnu / chlapce svých snů. 

             Nejprve ucítíš vůni lásky, kterou postupně budeš zvyšovat. 

             Přidáš 2 hrnečky štěstí. 

             Poté důvěru, která dosáhne patřičných rozměrů. 

             Rozklepneme 1 vajíčko obětavosti. 

             Za stálého míchání přilijeme 2 l rozumu. 

             Na závěr přidáme 3 kg tolerance. 

  



Vánoce 
Vánoce si připomínáme každý rok 24. prosince. S Vánocemi jsou spojené čtyři 

adventní neděle. Každou neděli si zapalujeme jednu ze čtyř svíček na 

adventním věnci. Během těchto čtyř týdnů rodiny pečou cukroví, dávají si 

vánoční výzdobu na dům a do pokojů ve svém domě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecně se Vánoce v církvi slaví již od 7.století. Vánoce se žačaly slavit od 

25.prosince do slavnosti křtu Páně. U nás v České republice však Štědrý den 

připadá na 24.prosince, jak všichni víme. 

Vánoce jsou o přátelství, usmiřování, dávání si dárků, o lásce a hlavně o tom, 

aby všichni byli spolu… 

Užijte si krásné Vánoce….!!!!! 

                                                             

 

 

(Táňa Ryantová, Simona Ševčíková) 

  



KŘÍŽOVKY OD DĚTÍ Z DRUŽINY 

 

Mařenka a  
      

            
 Manka a 

 
          

 
  

      Zvíře, které má dlouhý krk 
    

          
  Házím si s 

     
  

 
      

    Káťa a  
       

              

Do školy se nechodí v sobotu a v 
   

          
  Kreslím si s  

  
      

 
    

                                                

                                                     (Natálka Kukačková, 4. A; přepsala Nikola Váchová) 

 

    

   
 

      1. Zvíře s bodlinami 
  

          
  2. Domácí zvíře 

 
      

     3 . Noční oblečení             
   4. Do sešitu se 

 
        

    5. Kluk chodící do školy 
 

            
 6.Všude dobře, doma               
 7. Jezdecké zvíře 

  
      

    

           
 

          

  

 

                              (Marcela Kovářová, 4. B; přepsal Dominik Peterka) 

 

 

 

 

1 černý pták 
 

          
  2 bitva           

   3 čínský bojovník           
  4 orangután je 

 
          

  5 římský vládce 
 

          
  6 název sýra 

 
              

 

 
   (Zdeněk Slivka, Michal Drga, Michal Nguyen, 4. A a 4. B; přepsal Daniel Nemec) 
   

    



  

1 ková 
podkovy 

    
          

 2 chodí s ním anděl a čerti               
  3 černý pták 

   
          

  4 plave po vodě 
    

          

5 hora= 
  

      
 

  
   6 samec kozy 

   
          

    

(Eliška Netrvalová, 5. A; Vanessa Dvořáková, 4. B;  Lucie Kratochvílová, 5. A; přepsal Daniel Nemec) 

 

 

 

1. černý pták 
    

          
   2. jinak slovo pytlík 

   
          

    3. Oči, uši, pusa, 
    

      
     4. Vidím tě svým 

    
        

    5. Hanlivé slovo ke slovu kočka 
  

        
    6. Po dni je 

    
      

     7. O Vánocích padá 
 

        
      

  

             8. Noční pták je 
    

        
    9. Pijeme 

     
        

    10. Pátý den v týdnu 
  

          
    11. Koukáme se na 

    
                

12. Samička od býka 
   

          
   

 13. Ryby plavou v 
   

              
   

( 

          (Matouš Pinc, Matouš Větrovec; přepsali Michal Podliska a Vojtěch Hejna) 
   

    

     

  



1 Hračka na provázku 
     

        
  

2 Domácí mazlíček 
    

      
    

3 Zvíře s dlouhým krkem 
     

            

4 Dělají se z toho bábovičky 
    

          
  

5 Roste na stromě 
     

  
 

      
 

6 Bydlím v tom 
  

            
  

7 Pouštím to na obloze 
   

      
      

                                                                        (Dominik Kotrba, 4. A; přepsal Petr Hanzl) 

 
                1. Jehličnatý strom 

   
                

    2.opak slova velká 
    

              
    3.ukazují čas 

   
            

      4.spíme na tom,ležíme na tom 
     

            
   5.hrají si s tím holky,vozí se v tom mimča 

   
              

   6.má chobot 
    

        
       7.mají to ptáci 

    
        

       

                 

                 8.mažeme to na chleba 
    

          
     9.létá do vesmíru 

   
            

      10.365 dní v…. 
       

        
    11.v zimě se hraje ….. 

    
          

     12.byl Hallowen a měli jsme na sobě….. 
     

          
   13.domácí mazlíček 

      
      

      14.divoké prase 
   

              
     15.Česká …. 

      
                  

16. část těla 
     

        
       

(Vanessa Dvořáková, 4. A; Eliška Netrvalová, 5. A; Lucka Kratochvílová, 5. A ;  

přepsala Barbora Malá, Linda Přibylová) 

  



Grinch aneb Každý může mít rád Vánoce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (Lucie Hejhalová, Sandra Patkaňová) 

Konečně se zbavím 

těch Vánoc! 

HAHAHAHAHAHA 

Vzal jsem jim všechny 

dárky a oni si zpívají 

vánoční koledy? 

Nemám rád Vánoce! 

Miluju 

Vááááááánoce 

Veselé 

Vánoce pane 

Grinchi. 



Lidové prosincové zvyky na Milevsku podle 

knihy Štěpána Dvořáka 

 Barborky: Děti věřily, že před svátkem sv. Barbory spouštěl sv. Petr z nebe žebříky, 

po kterých Barborky sestupovaly na zem a hodným dětem dávaly dárky, zlobivé 

vyšlehaly. Děti jejich příchod napjatě očekávaly, a jakmile na okno zašlehaly metly a 

zazněl cinkot zvonků, věděly, kdo přichází. Do místnosti vcházelo 3–6 Barborek – 

dívek dospělého věku – v bílých šatech, z nichž každá měla kolem pasu modrou nebo 

červenou (někdy i jinou) pentli s dlouhými převislými konci na levém boku. Aby 

nebylo poznat, kdo se za Barborku vydává, nosily dívky přes obličej rozčesané vlasy. 

Na hlavě měly květinový věneček či korunku, v pravé ruce svíraly metlu a v levé 

uzlík nebo košík s dárky. Jedna z nich nosívala v ruce zvoneček. Říkanky se většinou 

lišily podle vsí, jako příklad si můžeme uvést tuto: „Přišly jsme k vám my čtyři 

Barborky, neseme vám rozličné dárky. Nepřišly jsme k vám jen zdarma dárky dát: 

neb kdo je obdrží, modliti se musí rád.“  Děti musely kleknout, pomodlit se 

(Barborky přitom neustále kývají hlavami a říkají: „Mulise!“) a poté dostaly ořechy, 

jablka, cukroví, ale také mohly dostat bramboru, mnohdy i nahnilou. V polovině 19. 

století chodily Barborky skoro v každé vesničce na Milevsku. Před rokem 1900 byly 

zaznamenány v Bernarticích, ale dnes už si je většinou nepamatují ani nejstarší 

pamětníci. Snad jen Borovany se snažily o udržení zvyku.   

 Mikuláši: Chovali se podobně jako Barborky, ale výrazně se lišili vzhledem. Na 

Milevsku míval Mikuláš ornát, biskupskou čepici, berlu, vousy z česání a obličej 

vynikal červeně nabarvenými tvářemi. Doprovázel ho bíle oblečený anděl s křídly a 

zamoučněnými tvářemi, jenž v ruce nesl košík s dárky. Doprovod mu činil i 

poustevník, čert a smrt. Poustevníkův oděv se skládal z hnědého pláště, přepásaného 

bílou šňůrou, a na hlavě měl usazený široký klobouk. V ruce držel kříž a růženec. 

Smrt s pomoučněným obličejem byla oděna bíle a v ruce třímala kosu. Čertův oděv (i 

obličej) byl naproti tomu černý a kolem boků měl zavěšený řetěz, jež při chůzi řinčel. 

Jeho hlavu zdobily rohy a v ruce nesl metlu. Zatímco Mikuláš s andělem, 

poustevníkem a smrtí vcházeli do místnosti, zůstal čert stát za dveřmi. Mikuláš 

pravil: „Pochválen Pán Ježíš Kristus! My k vám přicházíme s uctivostí a pozorností, 

zda-li vaše dítky rády se modlívají a do kostela chodívají. Ne-li mám právo na ně 

poslat ty černé.“ Poté byly děti „vyslýchány“, pochváleny, obdarovány za dobré a 



pro výstrahu před zlem byl nakonec vpuštěn čert. Mikuláš chodil po staveních, kde 

byly děti, v předvečer svého svátku, tedy 5. prosince, a dodnes chodí Mikuláš se 

svým průvodem téměř po všech vesnicích na Písecku. Na rozdíl od dřívějších 

Mikulášů by se však ti dnešní dali rozdělit na Mikuláše komerční, sídlištní a rodinné. 

Dokonce existuje i Mikuláš po telefonu. Je tedy vidět, že jejich tradice má skvělou 

budoucnost.  

 Lucie: Večer před svátkem sv. Lucie, tj. 12. prosince, si lidé na Milevsku obchůzkou 

Lucie znázorňovali výchovnou moc užitečné práce. Podle lidového podání se Lucka 

kála za svůj bývalý život, který trávila v jeskyni jako „přadlice". Snažila se na radu 

poustevníka odolat všem svodům a útokům světa, které by ji navrátily do dřívějšího 

života. „V lidové tradici byly postavy Lucek pojaty jako tajemné bytosti, nemluvné, 

dozírající na zákaz předení a draní. Na sv. Lucii se totiž nesmělo příst, ba ani drát 

peří.“ Lucie mívala obličej zahalený bílým závojem, na hlavě měla věneček a v ruce 

rozsvícenou lucerničku. Bíle oděná nechodila sama, záleželo na přičinlivosti chasy, 

ale za přadlenu byla označována pouze Lucie a zbylé aktérky nazývali děvečkami či 

kuchařkami. Doprovázeli je vousatý poustevník, kominík, řezník, krajánek 

(mlynářský cestující pomocník) a celou skupinu doplňovala cikánská rodina (a někdy 

ještě dráteník s plechy). Po vstupu do světnice se slova chopil poustevník a pravil: 

„Jak se máte? Jdeme vás navštívit a opravit.“ Nato se Lucie usadila ke kolovratu a 

předla. Kuchařky obsluhovaly plotnu, děvečky uklízely a šlehaly domácí svěceným 

proutkem, aby nebyli líní. Poustevník nabádal děti k dobrému, řezník smlouval 

s hospodářem o dobytek, kominík házel děvčatům do obličeje saze, krajánek prosil 

cestovní podporu a odpočinek a oběloval, co začernil kominík. Cikáni hádali z dlaně, 

naoko kradli a žebrali. Pokud se účastnil dráteník, spravoval hrnce. Obecně by se 

dalo říci, že návštěva Lucek byla jakýmsi upozorněním, že už je čas dokončit vánoční 

úklid. Tento zvyk se však dnes dodržuje jen ojediněle. Výjimkou je Pechova Lhota, 

kde tato tradice probíhá odnepaměti. Dnešní Lucie chodí stejně jako předchůdkyně 

v dlouhých bílých šatech, obličej mají zahalený závojem a snaží se během pochůzky 

dodržovat přísně mlčení. Oproti dřívějším jsou však „hodnější“ (místo sazí a mouky 

rozhazují pouze nastříhané papírky, svěcenou vodu stříkají pomocí mašlovaček, 

dávají pochovat dítě a žebrají a peníze na kašičku).   



 Perechty (klibny)
1
: Chodily před Třemi králi. Zvyk se provozoval v 19. století 

v mnoha vesnicích a každá měla své osobité podání. Na Milevsku probíhal 

následujícím způsobem: napřed šel pacholek s bičem v ruce a za ním kobyla, jejíž 

hlava byla zhotovena ze sena a prostěradla. Kobyla byla přikryta dvěma prostěradly a 

na sobě měla sukni bílé barvy. Pacholek ji za uzdu přivedl do síně, pozdravil a optal 

se hospodáře, zda-li by nechtěl koupit valacha a že ho vede až z hustopečského trhu. 

Když se začal hospodář o zvíře zajímat, vešli do světnice, kočí práskal bičem, kobyla 

běhala po místnosti a koho mohla, uhodila hlavou. Poté jí kočí zavedl do kouta a na 

scénu přišla děvečka v kroji, která vedla kozu. Koza měla dřevěnou hlavu a stejně 

jako u kobyly se jednalo o převlečeného, prostěradlem přikrytého člověka, který 

držel tyč s hlavou a tahal za provaz visící od kozí hlavy. Vypadalo to pak, jako když 

koza klape čelistmi. Děvečka si kozu vychvalovala, jak je hodná a hodně dojí. V tom 

však koza vyskočila a potrkala každého, kdo ji vstoupil do cesty.  Pak už konečně 

děvečka kozu podojila, ale místo mléka měla v dížce pivo, které podávala hospodáři 

k napití, aby mohl ohodnotit, jak dobré mléko koza dává. Milevský kraj zmiňoval 

obchůzku po hostincích ještě roku 1936, kdy už se klibna objevovala jen sporadicky, 

nejdéle se držela v Kovářově.  

 

                                                           
1
 Název klibna odvozuje Čeněk Zíbrt ze slova „chlipna“, což je východočeské pojmenování kobyly, a perechta 

by mohla souviset se starým německým názvem Tří králů „Berchtentag“. V lidovém podání měla maškara 

představovat velblouda, na kterém přijel k Ježíškovi král Baltazar z „mouřenínské země“. Zvyk strojit se za zvíře 

je předkřesťanského původu a je znám téměř po celém světě (Prášek. 2001: 81, 84)  


