
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři,  

 

za pár dní jsou Vánoce, a proto jsme si pro vás připravili jako dárek další vydání 

časopisu Free Time. V tomto čísle jsme se hodně zaměřili na tématiku Vánoc. 

Můžete si přečíst článek třeba o tom, jak probíhá Štědrý den v Itálii, z čeho se 

skládá německá štědrovečerní večeře…Máme i tipy pro ty, kteří nakupují dárky 

na poslední chvíli. 

                                                                                                          Naty, Kláry a Mates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free time 
Občasník DDM Kojetín 

5. číslo 



 

 

 

 

Svatý Mikuláš byl biskup. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi. 

Proslul svou štědrostí, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce 

nespravedlivě obviněných. Legenda vypráví, že se jistý muž dostal do takových 

dluhů, že musel své tři dcery prodat do nevěstince. Když se o tom dozvěděl sv. 

Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek peníze, jimiž jejich otec 

splatil dluh, a ještě mu zbylo na věno. 

Mikuláš v České republice: 

 V Česku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován v 
biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly 
a čerty. Tato skupinka obchází domácnosti s dětmi, 
5. prosince v předvečer roznášejí dárky, čerti se se 
starají o symbolické trestání a strašení 
zlobivých dětí.  

Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a 
čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní policajt. 
Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. 
Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se 
nerozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo 
malé dárky pro štěstí. 

V Polsku: 

Polský Mikolaj navštěvuje děti v noci z 5. na 6. prosince a dárky jim "schovává" 
pod polštář, případně do velké ponožky. Hodné děti se mohou těšit na menší 
hračky, knížky nebo sladkosti, těm zlobivým rodiče vyhrožují, že dostanou 
rákoskou, nicméně v praxi zůstávají jen u tohoto varování.  

V Belgii a Nizozemsku: 

Svého společníka má i nizozemský Sinterklaas, kterého doprovází Černý Petr. 

Připomíná služebníka, jehož si v minulosti s oblibou pořizovali šlechtici a bohatí 

kněží na špinavou práci. V Belgii chodí s Mikulášem Taťka rákoska, ve Švýcarsku 

zase vousatá postava v dlouhé černé kápi zvaná Schmutzli. 

 

MIKULÁŠ 



 

 

 

Vánoce na Ukrajině 

Привіт, já jsem Tereza, bydlím tady v Kojetíně a mám přítele 

na Ukrajině. Sama jsem se na Ukrajinu už několikrát podívala. 

SVÁTKY 

Na Ukrajině se, stejně jako například v Rusku, slaví více než Vánoce 

Nový Rok. Dárky se dávají večer 31. 12. nebo ráno 

následujícího dne, místo na Štědrý večer. Nosí je děda 

Mráz. Oba dny jsou ovšem plné rodinné lásky, pohody a 

jídla. 

TRADICE                                                         

Vánoce se slaví podle pravoslavné církve tradičně 6. ledna, kdy se stejně jako v 

Česku, zpívají koledy „ščedrivky“, zdobí se vánoční stromeček „jalynka“. 

Ukrajinci také pečou cukroví nebo před svátky drží půst, který se nazývá 

Filipivka - „Pylypivka“. 

JÍDLO 

Jedním z hlavních vánočních jídel je kuťa - jedná se o pšeničnou nebo ječnou 

kaši s oříšky, rozinky, mákem a medem. Často se pije kompot. Někteří Ukrajinci 

vaří 12 druhů jídel (vzdávání úcty 12 apoštolům). 

PO VÁNOCÍCH 

7. ledna se lidé ráno  zdraví frází „Narodil se Kristus!“ a odpovídají si 

„Oslavujme jej!“. Obvykle se chodí na modlitby do kostelů a chrámů. Ukrajinci 

také zpívají koledy a koledníci chodí po domech, zpívají písně nebo odříkávají 

verše a dostávají za to sladkosti nebo peníze. 

VÁNOCE V CIZÍCH ZEMÍCH 



             

 

 

Vánoce v Itálii 

Ciao, já jsem Marcello a moje rodina bydlí v Itálii. Já sice žiju 

v Německu, ale teď vám povím něco o tom, jak probíhají Vánoce 

v Itálii.  

 

SVÁTKY 

V Itálii se začíná slavit už 8. prosince. Tento den je státní svátek a také se už 

začíná zdobit vánoční stromek a jesličky. 24. prosince nejíme maso a večer 

chodíváme na půlnoční mši. Vánoční dárky rozbalujeme až 25. prosince, na Boží 

hod. Zbytek dne jenom hodně jíme a hrajeme si s dětmi. 

JÍDLO 

Naše tradiční vánoční sladkost je panettone (pozn. autora – to je něco jako 

naše česká vánočka, akorát neobsahuje rozinky a mandle, ale 

všelijaké sušené ovoce a vypadá to jako velký muffin). Jako hlavní 

chod míváme různé druhy ryb nebo třeba pečená kuřata a 

polentu. 

PO VÁNOCÍCH 

Další svátek, který je pro nás důležitý a je krátce po vánocích, se 

koná 6. ledna. V ten den přichází čarodějnice Befana, která přináší hodným 

dětem sladkosti a různé dárečky a těm zlobivým uhlí.  



 

Vánoce v Chorvatsku 

Bok, moje jméno je Zoran a dneska se vám pokusím přiblížit, jak 

probíhají Vánoce v Chorvatsku, kde mám rodinu. 

 

TRADICE 

My, Chorvati chodíme celkově hodně do kostela, protože jsme asi z 90% 

katolíci, takže na Štědrý den to rozhodně není žádná výjimka. Vánoce začínají 1. 

adventem, a už v tuhle chvíli se začínáme chystat na vánoční svátky, tak, že si 

například dekorujeme dům.  

ŠTĚDRÝ DEN 

Vánoční stromek zdobíme až na Štědrý den. V tenhle den se také nejí žádné 

maso a ani jakékoliv jiné živočišné produkty. Někteří z nás dokonce pijí jenom 

holou vodu a jí pouze chleba. Pro nás Vánoce nejsou svátek komerce. Není to o 

tom, kdo dostane víc dárků. My tyhle svátky a hlavně narození Krista slavíme  

v našem srdci. Děti samozřejmě dárky dostávají, protože teď už se to bez té 

komerce neobejde. Stromek potom zdobíme až 6. ledna na Tři krále. 

JÍDLO 

25. prosince slavíme Boží hod a jíme hlavně tradiční pokrmy jako je například 

sarma (listy vinné révy plněné mletým mase zatočené do závitku), špan ferkel 

(grilované sele), pršut (šunka) nebo pečeme šape (medvědí pracny). 

 

Vánoce v Německu 

Hallo, já jsem Anita a žiju v Německu. Teď bych vám chtěla říct něco málo o 

našich typických Vánocích. 

TRADICE 

Naše taková tradice je to, že se všichni, tedy já, moje dcera a její 

rodina a můj syn, sejdeme u někoho doma, vždy u někoho jiného, 



a tam si společně užíváme Štědrý den a potom i Štědrovečerní večeři. Když 

dojíme, tak všichni jdeme k vánočnímu stromečku, a rozbalujeme dárky, které 

nám přinesl svatý Nikolaj (Mikuláš). Také jezdíme na vánoční trhy. Jedny 

z nejkrásnějších jsou Christkindlesmarkt V Norimberku. 

JÍDLO 

Jako štědrovečerní večeři míváme bramborový salát a různé druhy klobás a 

klobásek nebo třeba jakékoliv druhy ryb. Také je určitě známá naše tradiční 

máslová štola nebo třeba norimberský Lebkuchen (perník), který najdete na 

každém trhu stejně jako další sladkosti. 

OBLÍBENÁ KOLEDA 

Mezi moje nejoblíbenější vánoční koledy patří určitě O Tannerbaum (nebo Stille 

Nacht (Tichá noc). 

 

Vánoce v Austrálii 

Hallo ,já jsem Neal a pocházím z hlavního města Austrálie „Sydney,“ ale už 7 let 

žiju tady v Kojetíně. 

SVÁTKY 

Štědrý den se v České republice slaví 24. prosince, ale v Austrálii se slaví až 25. 

prosince ráno. Náš běžný Štědrý den začíná už velice brzy ráno, kvůli 

nedočkavým dětem, které hned po probuzení běží zkontrolovat stromeček, 

jestli jsou pod ním nějaké dárky.  Potom všichni zhruba dvě hodiny rozbalujeme 

dárky. Po obědě jdeme většinou všichni na pláž, kde se koupeme v moři. 

Vánoce na Slovensku 

 Čaute všetci, já jsem Robert a jsem ze Slovenska. Chcete vědět něco o našich 

Vánocích? Tak já vám teď něco řeknu. 

TRADICE 

Mezi naše tradice patří to, že celé dopoledne držíme půst, ale dříve děti 

chodívaly maminkám na cukroví a z toho vznikla tradice. Na štědrovečerní stůl, 

konkrétně pod ubrus do každého rohu stolu, se dávají peníze, které se tam 



nechávají až do konce svátků. Také se vždy prostírá o jedno místo navíc pro 

zesnulé nebo poutníky. Od stolu se neodchází, dokud všichni nedojí a 25. 

prosince se nesmí odcházet z domu a nesmí se přijímat návštěvy. 

JÍDLO 

Na oběd míváme rybí vývar s flíčky a na večeři boží tělo velké s medem, 

česnekem a ořechy. Boží tělo, to je oplatek, který je položen v hlubokém talíři. 

Na ten se dá med, česnek a ořechy a jí se to nad tím talířem. Drobky, které 

upadnou  do talíře, se zalejí zelňačkou s masem.  Jako předkrm jíme opékance, 

což jsou malé kuličky z kynutého těsta namáčené ve sladkém mléku s mákem, 

tvarohem podlité s máslem. Náš hlavní chod se skládá z klobásy nebo uzeného 

masa z té zelňačky.  

 

 

 

 

ADVENT doslova znamená „příchod“ a byl dobou očekávání příchodu Mesiáše 

na svět. Přípravná doba na Vánoce zahrnovala čtyři neděle. A u každé se 

zapalovala jedna svíčka na adventním věnci. 

 1. svíčka – Zapaluje se první adventní – železnou – neděli. Letos vychází na 3. 

Prosince. Svíčka se jmenuje Naděje. 

2. svíčka – Zapaluje se druhou adventní – bronzovou – neděli. Letos vychází na 

10. prosince. Svíčka se jmenuje Mír. 

3. svíčka – Zapaluje se třetí adventní – stříbrnou – neděli. Letos vychází na 17. 

prosince. Svíčka se jmenuje Přátelství a měla by být růžová. 

4. svíčka – Zapaluje se čtvrtou adventní – zlatou – neděli. Letos vychází na 24. 

prosince. Svíčka se jmenuje Láska. 

5. svíčka – Zapaluje se na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a zasvěcená 

Kristu. 

ADVENT 



 

 

 

 

Mamka:  

 parfém (tip levnější parfémy pro muže i ženy se dají sehnat na Krásná.cz) 

 bomby do koupele, pěna do koupele (krásné se dají sehnat na 

Lush.cz nebo od Bomb Cosmetics) 

Táta:  

 holící souprava  

 cizokrajný alkohol (pivo nebo víno vždycky 

potěší) 

 vstupenka (do divadla, pivních lázní nebo třeba 

na koncert)  

Brácha: 

 hry na PC (hry se dají sehnat kdekoliv)  

 cizokrajné sladkosti (ty se hodí jak pro bráchu, tak i 

pro ségru nebo pro kamaráda/kamarádku) 

Ségra: 

 poukaz do nějakého obchodu (to 

například starší sestru neurazí) 

 rámeček, zrcátko, svícínky 

Prarodiče: 

 knížka (kuchařka, knížka o zahradnictví nebo něco pro kutily) 

 cokoliv s věnováním (hrníček, fotoalbum, polštář)  

TIPY NA VÁNOČNÍ 

DÁRKY 



 

 

 

Písničky:  

1. Michael Bublé  -  Christmas Songs 

2. Ariana Grande - Santa Tell Me 

 3. Justin Bieber - Mistletoe 

 4.Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You 

 5.Wham! - Last Christmas 

 

Knihy:       

1. John Green: Sněží, sněží 

2. Vánoční koleda: Charles Dickens  

3. The Christmas Mystery: Jostein Gaarder 

4. Otec prasátek: Terry Pratchett Nové vánoční pohádky: 

 Pospíšilová Zuzana 

 

Filmy: 

∙ Přání k mání 

∙ Anděl páně 2 

∙ Sám doma 

∙ Královské vánoce 

 

VÁNOČNÍCH TOP 5 



 

 

 

 

 

Třída: 9. B ZŠ nám. Míru 

 

 

 

 

 

 

                   Třída: Prima GKJ 

 

 

 

 

 

 

  Třída: 7. B ZŠ nám. Míru 

 

 

VÁNOČNÍ BETLÉMY 



 

 

   Třída: 8. ZŠ nám. Míru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída: Kvarta GKJ 

 

 

 

 

 

 

 

 Třída: 6.B  ZŠ nám. Míru 

 

 

 



 

 

 Třída: 6.A ZŠ nám. Míru 

 

 

 

 

 

 

        Třída: 8.A ZŠ nám. Míru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beran: 
Letos čeká zrozence tohoto ohnivého znamení pod vládou Marsu 

spoustu energie, které nejlépe uplatní v oblasti školy. Díky 

bojovnosti a vytrvalosti, kterou se právě Berani vyznačují, 

dokážete dosáhnout cílů, které si vytyčíte. Nejen díky svým 

osobním kvalitám, ale také díky postavení planet, je jasné, že 

bude mít Beran horoskop pozitivně naladěný. 

HOROSKOPY 



Býk: 

To že vás přepadne stav úzkosti či nervozity není vůbec nic 

nečekaného. Nemáte toho poslední dobou naloženo na 

bedrech až příliš. Pokud nehodláte zvolnit životní tempo, 

najděte si alespoň pár chvil a zhluboka se nadechněte.  

Blíženci: 

Vynechte aktivity, které vám nepřináší žádné potěšení. 

Nenechte se do ničeho nutit. Slušným odmítnutím jistě 

nikoho neurazíte. Raději se věnujte nějaké oblíbené, klidné 

činnosti, která vás „hodí do pohody“.  

Rak: 

Budete mít pozitivní den po mnoha stránkách. Intelektuálně 

jste na výši, proto se nebraňte přemýšlení a nápadům, které 

budou přicházet. Hlavně si převratnou myšlenku nenechte 

proklouznout mezi prsty, abyste později nelitovali. Můžete udělat opravdový 

průlom.  

Lev: 

Když chodíte po ulici, mějte oči otevřené a vnímejte realitu 

kolem sebe. Nikdy nevíte, na jakou zajímavou osobnost můžete 

narazit. A rozhodně by byla škoda, kdyby vašemu setkání měla 

zabránit pouze vaše zasněnost nebo nepozornost.  

Panna: 

Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc. Není na tom nic špatného 

být sebekritický a přiznat si porážku. V této chvíli poznáte pravé 

přátele a navíc ušetříte energii, kterou využijete třeba při sportu. 

Váhy: 

Pokud se cítíte osaměle, nebojte se sáhnout po 

významnějším opatření a pořiďte si třeba nového domácího 



mazlíčka. Když se o něj budete starat a trávit s ním čas, jistě přijdete na jiné 

myšlenky. 

Štír: 

Ve většině případů si víte rady a hravě zvládáte řešit jakkoliv 

náročnou situaci, ale teď se vám nějak nedaří. Hvězdy při vás 

příliš nestojí, tak se raději než vážným věcem zkuste věnovat 

něčemu, co nemůžete pokazit.  

Střelec: 

Možná si říkáte, že jste vstali špatnou nohou z postele, nebo že si 

na vás zasedla nějaká vyšší moc. Ale nezoufejte, čekají vás 

světlejší zítřky. Za každým mrakem je opět Slunce a brzy se na 

něm budete zase vyhřívat.  

Kozoroh: 

Nervozita vaší náladě moc nepřidává, proto se stane, že třeba i 

neprávem někoho osočíte. Zkuste trošku upustit páru a rozhodně 

si zlost nevylévejte na lidech, kteří za vaše duševní rozpoložení ani 

trochu nemohou. 

Vodnář:  

Vaše morální zásady možná zakolísají. Dostanete se do situace, kdy budete 

zvažovat, zda je porušit nebo ne. Obě varianty mají své pro a 

proti. Hvězdy vám napovídají, že můžete zariskovat, ale stát si za 

svým, také není špatný krok. 

Ryby: 

Ve vzduchu je cítit změna. Hvězdy se konečně dostaly do toho 

správného postavení a pozitivně na vás působí. To můžete 

pocítit ve formě nové energie, kterou budete velmi přitahovat lidi kolem sebe. 

Navazování kontaktů bude hračka, i s opačným pohlavím.  

 



 

 

 

 

1. Kdo doprovází Mikuláše v Belgii a Nizozemsku? 

a) Čert 

b) Černý Petr 

c) Čarodějnice Befana 

2. Jak se řekne ukrajinsky vánoční stromeček? 

a) Jalynka 

b) Pylypivka 

c) Ščedrivka 

3. Co je italská tradiční vánoční sladkost? 

a) Muffiny 

b) Donuty 

c) Panettone 

4. Jak se jmenuje druhá adventní svíčka? 

a) Naděje 

b) Mír  

c) Přátelství 

5. Jakou barvu by měla mít pátá adventní svíčka? 

a) Žlutou  

b) Růžovou 

c) Bílou  

                                                                               1.B  2.A  3.C  4.B  5.C 

 

 

VÁNOČNÍ KVÍZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


