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Adventu sluší fialová Čtyři týdny před Štědrým dnem začíná Advent. 
Jeho symbolem je zdobený věnec se čtyřmi svíčkami, které se vždy v ne-
děli postupně zapalují. Letos první adventní neděle připadne na 3. prosince 
a říká se jí zelená. Po ní přijde neděle bronzová, potom stříbrná a nakonec 
zlatá. Věnec se dříve zavěšoval na strop a visel na stu-
hách. Dnes ho mnohem praktičtěji pokládáme na stůl. 
Doba adventu je časem přípravy na vánoce. Pro naše 
předky to bývalo období půstu a zbožného rozjímání. 
Podle katolické zvyklosti se adventní věnec právě proto 
nejčastěji dělá v temně fialové barvě důstojnosti a čeká-
ní. Někdy se poslední, čtvrtá svíčka použije v růžové bar-
vě, která symbolizuje radost. Oblíbená červená barva vy-
chází z protestantské tradice. Barbora Oberreiterová, VI. třída 

I když první adventní neděle v letošním roce připadla na 3. pro-
since, již v pátek 1.12. se na hroznětínském náměstí rozsvěcoval 
vánoční stromeček. Probíhal zde také vánoční jarmark, kde i žáci 
naší školy prodávali svoje výrobky a v kostele sv. Petra a Pavla 
se uskutečnil vánoční koncert, který byl mimořádně úspěšný. 



„Čertí škola“ - netradiční vyučování žáků prvního stupně 28. 11. až 5. 12. 2017 Vyučování pro-
bíhalo podle rozvrhu hodin, bylo však tematicky zaměřeno na svátek Mikuláše. Děti se blíže sezná-
mily s postavou Mikuláše, četly příběhy o čertech, učily se čertovské písničky a básničky, počítaly 
zapeklité čertovské příklady. Za správně splněný úkol dostal každý malý čertík obrázek čerta, Mi-
kuláše nebo anděla. Z čertovských úkolů si každý čertík sestavil čertovskou knihu, kterou mohl 
předložit 5. prosince Mikulášovi.  

5. prosince byla 
škola plná čertů, 
kteří žákům dávali 
různé úkoly. Po 
splnění úkolů na 
ně čekal Mikuláš a 
Anděl s nadílkou. 

Čertovský týden  Celý týden až do Mikuláše jsme jsme chodili skoro všichni oblečení jako 
čerti. Já měl růžky, kolem pasu řetěz, na něm černou myš, černé kalhoty a triko a také černý ocá-
sek. Dostávali jsme čertovské, andělské a mikulášské obrázky. Poslední den byla i pekelná brána. 
Plnilo se tam sedm úkolů. Na konci nám dal Mikuláš balíček se sladkostmi. Byla to ta nejlepší ak-
ce, kterou škola vymyslela.               Filip Chomát, III. třída 

Pekelná brána 2017 



Svatý Martin 
Martin Tourský se narodil r. 316 n. l. jako 
syn pohanského římského důstojníka v 
římské provincii Horní Panonie (dnešní 
Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťan-
stvím se seznámil v severoitalské Pavii. 
Ve svých patnácti letech byl proti své vůli 
přijat k císařskému jezdectvu. 
Legenda říká, že v jedné chladné noci v 
Amiens viděl nahého pomrzlého žebráka. 
Svatý Martin neváhal a svým mečem roz-
seknul jeho plášť na dvě poloviny, z 
nichž dal jednu polovinu žebrákovi. 
Následujicí noc se mu zjevil Kristus, díky 
této události je vyzván k ochraně před 
chudobou, a tato událost měla následek, 
že se Svatý Martin nechal pokřtít. O něco 
později, když mu bylo dvaadvacet let byl 
z armády propuštěn, cestoval po celé Itá-

lii a Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil většinu svého živo-
ta. Deset let žil jako poustevník. Roku 372 přijal svatý Martin bis-
kupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem žil nadále jako 
mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství 
Marmoutier. Zemřel v 81 letech roku 397 n. l. v Candes u Tours. 
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčas-
těji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a žebrákem. 
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato prastaré pořekadlo značilo, 
že v době, kdy tento světec slaví svůj svátek padal sníh a neodvrati-
telně se blížila královna mrazivých večerů a dlouhých nocí – paní 
zima. 

Dle internetových odkazů zpracoval Petr Kvasnický, VII. třída 

Svatý Martin 
11. listopadu byl svátek Svatého Martina. Jednoho Martina máme 
v rodině, je to můj bratranec a určitě není svatý - je to správný rau-
bíř. Říká se, že by měl Martin přijet na bílém koni, to znamená, že 
by mohl napadnout první sníh. Letos sice o jeden den déle, ale pa-
dá. Já jsem si dnes udělala svojí první sněhovou kouli, studí stejně 
jako loňskou zimu!        Veronika Voslařová, III. třída 

 

Česko zpívá koledy   

Zpívání u vánočního stromu v 

Hroznětíně13.12.2017. 

Vánoční stromeček 
První vánoční stromeček ozdobili v německém Alsasku už začátkem 16. století. 
Nicméně již staří Keltové používaly jehličnany jako dekorace při slavnostech zimní-
ho slunovratu, protože v tmavých zimních dnech symbolizovaly život.   
              Barbora Oberreiterová, VI. třída 



VÝTVARNÁ DÍLNA 

Ve středu 13. 12. se ve škole od 15.00 konala výtvarná dílna. Mohli jsme vyrábět andílky, věnce a med-

vídky. Já jsem vyráběla medvídka a andílka. Andílek byl lehčí, ale ze začátku vypadal hodně těžce, proto-

že jsme museli zatlouct hřebík do dřeva. Ale pak už to bylo jednoduché. Ale vyrobit medvídka bylo těžší 

než vypadalo. Akce se mi velmi líbila.              Kristýna Jati, III. třída 
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