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Svátky a zvyky v listopadu 
 

Martin – 11.listopadu 

 

Svatý Martin z Tours  byl biskupem v Tours a stal se jedním z nejznámějších svatých. 

Je znám díky příhodě, kdy se rozdělil s žebrákem o svůj plášť. V Česku se slaví jeho 

svátek 11. listopadu a je s ním spojeno rčení - svatý Martin přijíždí na bílém koni-

což znamená, že má na jeho svátek napadnout sníh.  

Často se také peče martinská husa či martinské rohlíky a podkovy.  Průvod svatého 

Martina, jedoucího na koni městem, se v posledních letech pořádá v Kroměříži a 

Jihlavě.  

Sv. Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na 

koni s půlkou pláště a žebrákem. 

 

POSVÍCENÍ 

 

 

Posvícení (na Moravě hody) je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Dostavba 

kostela byla pro obec mimořádná událost, protože jeho 

stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle 

možností i peněz. Posvícení se původně slavilo ve 

výroční den posvěcení kostela. 

 V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce 

splývají pojmy pouť a posvícení.  

Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční 

zábavy a průvody s maskami. Na Moravě, například na Slovácku, se posvícení 

říká hody a celý svátek organizuje tzv. stárek a stárka. 

K Martinskému posvícení patří svatomartinská husa a svatomartinské víno. 

 

 



 

Kateřina – 25. listopadu 

 

Jedná se o Kateřinu Alexandrijskou, která se narodila roku 289 v Egyptě.  Již jako 

mladá byla velmi vzdělaná i krásná. Vyznačovala se také mravními ctnostmi, 

výřečností i pracovitostí. Protestovala proti pohanským zvykům, vyznávala 

křesťanství a zaslíbila se Bohu. Císař ve snaze pokořit ji, svolal 50 předních učenců a 

filozofů, ona však dokázala všechny jejich důvody vyvrátit a obrátit je na křesťanskou 

víru, za což ji císař nechal popravit. Krásné a chytré dívce císař neodolal a požádal ji o 

ruku. Když odmítla s tím, že se zavázala k panenství, předal ji na mučení. Během 

týrání hladem jí krmila holubice. Bylo pro ni sestrojeno kolo s bodly, ale do něj uhodil 

blesk a kolo se rozletělo, proto nechal císař utnout Kateřině prsty i hlavu. Z ran jí 

začalo prýštit mléko, slétli se andělé a odnesli tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj, 

kde byl později postaven chrám svaté Kateřiny. 

Kateřina byla popravena 25. listopadu. V tento den slavíme její svátek. 

V řadě měst a obcí se koná kateřinská zábava. 

 

Pranostika na 25. listopadu  

 

Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.  

 

 

 

Kateřina na ledě, Vánoce na blátě 

 

 

 

Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.  

 

 

 

Zima-li na Kateřinu, přilož sobě pod peřinu.  

 

 

 

 

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. 

 

 

 

 

Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína. 



 

Burza škol  

Dne 1. 11. 2011 navštívili žáci osmých a devátých tříd Burzu škol na SOŠ a SOU  

Sochorova, Vyškov. Zde se prezentovaly některé střední školy z Jihomoravského 

kraje. Každá škola měla své stanoviště, na kterém bylo možno se informovat o dané 

škole. Získali jsme také spoustu materiálů v tištěné podobě. Některým tato burza 

pomohla k výběru střední školy, jiným třeba změnila plány. Ať už je to jakkoli, každý 

se určitě dozvěděl spoustu nových, aktuálních informací. 

V rámci doprovodného programu organizátoři opět připravili: „Živou knihovnu 

povolání“ spojenou se soutěží o ceny jako: notebook, digitální fotoaparát, mobilní 

telefon…. 

Svátky a zvyky v prosinci 

Barbora – 4. prosince 

Svátek svaté Barbory se slaví 4. prosince.  Tento svátek je předzvěstí blížícího se 

Štědrého dne. Slaví se pouhé dva dny před svatým Mikulášem, a proto se mnohde 

stalo, že se tyto dva svátky slily a zvítězil známější Mikuláš. V obou případech se 

používaly masky a obě postavy rozdávaly dětem dárky. 

Svatá Barbora - Barbora z Nikomédie - panna a mučednice patří ke čtrnácti  svatým 

patronům, jež lidé vzývali v nejtěžších chvílích, např. při morových epidemiích. 

Barbory dnes prakticky nikde nepotkáváme, nahradil je o dva dny "pozdější" Mikuláš 

- jeho zvyky jsou obdobné a dnes již se na Barbořino nadělování skoro všude 

zapomnělo a málokdo o tomto starém zvyku ví. 

Barborky jsou prastarý lidový zvyk, kdy se 20 dnů před Štědrým dnem uřežou 

větvičky třešní nebo višní, vloží se doma do vázy s vodou a čeká se, zda do Vánoc 

pěkně rozkvetou. Což se většinou taky povede a o krásnou kvetoucí vánoční dekoraci 

je postaráno. Pokud Vám ovšem Barborka nerozkvete a vy jste mladá svobodná dívka, 

pak vězte, že vdavek se minimálně příští rok nedočkáte. 

Pranostiky 

Svatá Barbora větry přivolá. 

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka. 

Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent 



Víte, kdo byl sv. Štěpán, jehož svátek si připomínáme 26. prosince? 

S druhým svátkem vánočním je spojeno veselí a koleda. Už ve starověkém Římě 

dostávali otroci na tento den dočasnou svobodu. 

Láska a veselí jsou spojeny se svátkem svatého Štěpána. Přičemž tento ohnivý kazatel 

hlásající, že Kristus byl Mesiášem předpověděným proroky, neskončil dobře - byl 

roku 33 ukamenován před hradbami Jeruzaléma a stal se tak prvním křesťanským 

mučedníkem.  

Štěpán je patronem koní a kočích, pacholků u koní, zedníků, krejčích, kameníků, 

tkalců, tesařů, bednářů, pomocník proti bolestem hlavy, proti kamenům, píchání v 

boku a proti posedlosti. Je také přímluvcem za dobrou smrt. Štěpán je oslavován i jako 

patron koní - proto se například v Dolním Bavorsku žehná oves. Ve Francii se žehnalo 

vinné révě, proti zlému povětří se rozhazovala svěcená sůl a vinice se kropily vínem. 

Stal se patronem námořníků, jako světce si ho oblíbili němečtí králové a císaři i 

panovníci uherští.  

V českých zemí je svátek sv. Štěpána spojen s tradiční vánoční koledou. Nejznámější 

říkačkou spojenou s koledou na Štěpána je následující: 

  

„ Koleda, koleda Štěpáne! 

Co to neseš ve džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 

upad jsem s ní na ledu, 

psi se na mě sběhli, 

koledu mi snědli.“ 

 

  

 

 

Na svatého Štěpána každý se má za pána. 

 

 

Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. 

 

 

Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce 

 

 

 

 

 

http://zpravy.ihned.cz/lehke-zpravy/c1-39612780-vite-kdo-byl-sv-stepan-jehoz-svatek-si-pripominame-26-prosince


Práce žáků 

 

Cestopis masajského cestovatele 
 

V tomto roce jsem se vydal na cestu do Evropy, konkrétně do České republiky. Popíši 

Vám, jak to tam asi vypadá. Lidé v Česku jezdí podivnými plechovými krabicemi, 

které mají čtyři kola. V těchto krabicích mívají často havárie. Na nákupy chodí do 

velkých budov. Bydlí v krásných domech. Většina z nich chodí do práce. V práci 

někteří pracují s něčím, čemu říkají notebook. Jsou to dvě části spojené k sobě, které 

se odklápí a potom na tom píší. Za práci dostávají peníze a za ty si potom kupují věci. 

Děti chodí do budov nazývaných škola povinně od pondělí do pátku.  

V neděli se sejde jedenáct hráčů z jednoho týmu a hrají proti sobě na travnatých 

plochách, této hře říkají fotbal. V neděli chodí také nějací lidé do kostela. Celkově 

jsem si všiml, že se spolu lidé ve městech skoro nebaví a kvůli tomu, že nejsem 

vzdělaný, mi nechtěli dát ani práci.  

Teď si povyprávíme něco o jejich zvycích. Slaví různé svátky jako Velikonoce, 

Vánoce a Dušičky. Na Velikonoce chodí kluci od čtvrtka do soboty s řehtačkami a 

nahrazují zvonění zvonů. Holky barví vajíčka, aby byly připraveny na pondělí, kdy je 

kluci přijdou vymrskat. Vánoce jsou asi nejvýznamnější svátek v roce, lidé zdobí 

vánoční stromky různými ozdobami. Dne 24. prosince dostávají lidé dárky. Na 

Vánoce většinou jedí kapra a vánoční cukroví. Na Dušičky chodí zapalovat svíčky na 

hřbitov, jako památku na zesnulé. Jednou za rok se v každé vesnici konají hody. Lidé, 

kteří chtějí, si oblečou hadry, kterým říkají kroje. Tancují a slaví.  

Jak se oblékají lidé v Česku? Na tomto území se střídají čtyři roční období, z tohoto 

důvodu nosí  různé druhy oblečení. Začneme létem. V létě většinou nosí muži kraťasy, 

tílka a trička s krátkým rukávem. Ženy nosí sukně, kraťasy, tílka a trička s krátkým 

rukávem. Na podzim a na jaře mají většinou stejné oblečení. Nosí bundy, mikiny, rifle 

a trička. V zimě nosí teplé bundy, teplé kalhoty, rukavice, čepice a trička s dlouhým 

rukávem.  

A na závěr něco o jídle. Lidé mají bohatý jídelníček, jí různě upravené maso, 

brambory, rýži, různé výrobky z cukru a mnoho dalších věcí, o kterých bych mohl 

mluvit celý den. Určitě netrpí hladem. 
 

 

David Kopřiva,  8.A 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mikuláš 

Světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby, biskup, mučedník, 

vyznavač a pomocník v nouzi. Mohli bychom toho vyjmenovat mnoho, ale stejně si ho 

všichni pamatujeme jako toho vousatého pána s čepicí a dlouhým oblečením, který 

nám s čerty i anděly přinese nějakou drobnost.  

Překvapivé je, že Mikuláš byl doopravdy skutečnou postavou. V roce 300 působil jako 

biskup v Myře, což je dnešní Turecko. V té době bylo veliké pronásledování křesťanů 

a Mikuláš se ocitl ve vězení.  

Naprosto přesné datum jeho smrti sice není, ale ví se, že zemřel 6. prosince.  

Po jeho smrti se rozšířilo mnoho legend o jeho velkorysé štědrosti. Tyto legendy 

například vypráví, jak zachránil životy tří chlapců, které zlý hostinský chtěl zabít. Jiná 

praví, že uchránil životy tří mladých dívek před prodáním do otroctví. Údajně také 

učinil mnoho zázraků, mezi které patří záchrana celého města před hladomorem. 

Postupně pak vznikla tradice, kterou znáte i dnes. Počítám, že i vy všichni jste jeho 

letošní obchůzku přežili ve zdraví, a nezůstali v pytli nějakého z čertů. 

 

Lucie Jedličková, 9. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradici Mikuláše dodržujeme i na naší škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzeum ve Strážnici 

 

    V úterý 6. 12. první stupeň naší školy navštívil Předvánoční pořad v Muzeu vesnice 

jihovýchodní Moravy pod názvem „Radujme se, veselme se … „ Přijeli jsme nasát 

vánoční atmosféru. Při procházce muzeem jsme narazili na postavy sv. Mikuláše s 

čerty a andělem, na tajemné bíle oděné postavy Lucek, potkali jsme malé koledníčky. 

Seznámili jsme se s tradicemi doby adventní, ochutnali jsme starodávný druh 

vínového cukroví, podívali se na výrobu čerta z kynutého těsta, také se naučili zdobit 

vánoční stůl.  Vyslechli jsme si Vánoční příběh o narození Jezulátka v Betlémě. 

Klidná zimní doba byla v minulosti příznivá pro vykonávání  různých drobných 

řemesel.  

V rukodělných dílničkách jsme si vyrobili různé hračky ze dřeva a zdobili 

perníčky. Ze Strážnice jsme si odvezli sváteční náladu, moc se nám tu líbilo. 

 

 

                                                                                                                          4. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                            

                                                                    Veselé Vánoce, 

                                                          hodně zdraví, štěstí a pohody 

                                                                       v roce 2012 

                                                                       přeje Redakce               

 

 

 



 
Kvíz – Vánoce, co o nich víš??? 

 
1. Na Vánoce v Česku rozdává dárky… 

A) Santa Klaus 

B) Ježíšek 

C) Mikuláš 

 

2. Proč se slaví Vánoce? 

A) Oslavuje se narození Ježíše Krista 

B) Protože nám chtějí rodiče dát dárky za to, jak jsme byli hodní 

C) Oslavujeme úrodu za rok 

 

3. Co by mělo být o Vánocích nejdůležitější? 

A) Dárky 

B) Cukroví 

C) Jsme všichni spolu 

 

4. Když lijeme o Vánocích horké olovo do studené vody, jaký to má význam? 

A) vyrábíme ozdoby na stromeček 

B) je to jenom pro zábavu 

C) předpovídáme si tím budoucnost 

 

5. Kdy slavíme Vánoce? 

A) 24. prosince 

B) 31. prosince 

C) 6. ledna 

 

6. Co mezi tyto vánoční tradice nepatří? 

A) Rozkrojení jablka pod vánočním stromečkem 

B) Rozhazování rýže po pokoji 

C) Házení střevícem  

 

7. Jaké jsou typické znaky Vánoc v ČR? 

A) Zvoneček, měsíček, čtyřlístek 

B) Zvoneček, stromeček, hvězda 

C) Nůž, hrneček, hvězda  

 

8. Jaké jsou nejtypičtější vánoční stromečky? 

A) Jehličnaté 

B) Listnaté 



C) Keře 

 

9. Jaké je nejtypičtější jídlo na štědrovečerní večeři? 

A) Hranolky s kečupem 

B) Ryba se zeleninou 

C) Kapr s bramborovým salátem 

 

10) Co se na Vánoce zpívá? 

A) Koledy 

B) Písničky z pohádek 

C) Lidové písničky 

 

 

Body: 

 

Odpověď        A                                        B                                       C 

1. 0 2 1 

2. 2 1 0 

3. 1 0 2 

4. 1 0 2 

5. 2 1 0 

6. 0 2 1 

7. 1 2 0 

8. 2 1 0 

9. 0 1 2 

10. 2 0 1 

 

Hodnocení:  

 

0 - 8 bodů NULA 

= ty toho asi moc o Vánocích nevíš, že? Raději zůstaň u Velikonoc, protože ty ti 

půjdou mnohem lépe. Zamysli se – měl by sis rozšířit své obzory! Zlom vaz … 

  

9 - 14 bodů MÍRNÝ BOREC 

= středně dobrý, to jde… Jsi na tom poměrně dobře, o Vánocích leccos víš, ale není to 

všechno! 

 

15 - 20 bodů MACHR 

= paráda, tebe nemusím poučovat… Jen tak dál, rozhodně tím nic nezkazíš!!! 

Pro tebe asi napíšu speciální kvíz v těžší verzi!   

 

 

 


