
PPOZNÁTE MÍSTO 

V LANŠKROUNĚ? 

TRÉNINK PAMĚTI 

Dokončete vánoční koledy: 

A ty Janku na ………………….…….       Narodil se ……………………………… 

Štědrý večer …………………………       Koleda, koleda ………………………. 

Tichá noc, …………………………….       Jak jsi krásné …………………………. 

Pásli ovce …………………………….        Nesem vám noviny ……………….. 

 

Najděte v řádcích slova související s Vánocemi: 

POHODAKLOPEJDÁRKYJEŽÍŠEKKLOPICUKROVÍJKUHEUHSSTROMEČEKJ 

JKUHUHUHRODINAJHUHIHKSKAPRJJHUHIIUIOIJSMAŽENÍKJKOTECJKH 

RYBAKJHUIKOPRETINAHUIHPRSKAVKAUHUHUIŽVAHJHIHIJMENOVKY 

UHSUIHMAŠLEBUHUHIHÚSMĚVVHJDRUHISLHUJENUIOMKADARIIOE 

 NAPIŠTE NÁM 
Štědrý den – stromeček, rybí polévka, kapr, 

zlaté prasátko, blízkost, úsměvy, pohoda… 

Jaké jsou vaše vzpomínky na Štědrý den? 

Jak jste prožívali/prožíváte vánoční svátky? 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. Napsanou 

vzpomínku nám můžete poslat emailem, vhodit do 

schránky, nebo předat při roznosu dalšího čísla. 

Ze zaslaných vzpomínek vylosujeme tři 

výherce drobných cen. 
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OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ     SLADKÝ SYMBOL VÁNOC 

 
K Vánocům bezesporu patří Vánočka. Ale kde se vzala, co 
vlastně znamená?  
Kdysi se v období Vánoc rozvěšovaly o domě a hospodářství 
figurky z těsta. Vánočka je vlastně také figurkou, 
znázorňuje děťátko zavinuté v peřince a symbolizuje nový život 
a plodnost.  
Vánočka v dnešní podobě se peče asi 500 let, ale 
původně ji mohli péci pouze mistři pekařského cechu. Pečena v 
domácnostech mohla být až od 18.století. Původně se počet 
doma upečených vánoček odvíjel od počtu lidí v rodině. První 
vánočka byla pro hospodáře, aby se mu urodilo příští 
rok dostatek obilí. Zákrojek vánočky ale dostával i dobytek, aby 
jej neočarovaly zlé síly a byl zdráv. A ta největší vánočka byla 
rozkrájena na závěr Štědrovečerní večeře.  
Pletení vánočky je zajisté alchymie. Každý z devíti pramenů má 
svůj význam.  Spodní prameny představují zemi, slunce, vodu a 
vzduch. Prostřední cop spojuje rozum 
cit a vůli. Vrchní pletenec snoubí lásku 
a vědění. Zvykem bylo zapéci  
do vánočky minci a ten, kdo ji našel,  
měl štěstí a bohatství po celý rok.  
Tak ať se ta letošní vánočka a příští rok vydaří!  
 

TRÉNINK PAMĚTI 

Vymyslete slovo související s adventním časem a Vánocemi začínající 

ta tato písmena: 

B_____________  Ř_____________   M_____________ 

CH____________  U_____________  Ž______________ 

 

 



 

SPOLU U TELEVIZE 
V úterý 22.12.2020 ve 18:55 hod na ČT 2 vysílají pořad Soukromá 

muzea. Po jeho zhlédnutí můžete odpovědět na následující otázky: 

1. Pod jakým hradem se muzeum nachází? 

 

2. Z jakého století pochází nejstarší betlém? 

 
 

3. Jaké netradiční materiály byly využity při výrobě vystavených 

betlémů? 

 

 

V sobotu 26.12.2020 ve 15:45 hod na ČT 2 vysílají pořad Komedie 

není legrace – Jiří Menzel. Po jeho zhlédnutí můžete odpovědět na 

následující otázky: 

1. Za jaký film a který rok získal režisér oskara? 

           _________________________________________________ 

2. V dokumentu se objeví další český režisér, který získal za svoji 

tvorbu oskara. Je to ____________________________. 

 

 

Řešení z minulého čísla: TRÉNINK PAMĚTI – Šálek, brýle, tužka, prasátko, naběračka, jablko, 

houba, zvon, nůžky, hodinky / FOTKA Kostel svaté Anny / SPOLU U TELEVIZE 1.  Milotice. 2. Za 

humny je drak. 3. Ivana Andrlová . 

Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709 

Osmé a deváté číslo vydáno 17.12.2020, desáté číslo týdeníku vyjde 31.12.2020. 

TRÉNINK PAMĚTI 

Napište 5 slov, která v sobě mají první s poslední písmeno ze slova 

„Vánoce“. Jako příklad uvádíme slovo konev. 



 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ 

LANŠKROUNSKÉ OSOBNOSTI: JAN MAREK MARCI  
To, že Lanškroun o významné rodáky nemá nouzi  
Vám jistě nemusíme připomínat.  
Proč si tedy některé z nich alespoň ve zkratce  
nepřipomenout?  
Je tomu více než 400 let, co se tento lékař, fyzik a filozof narodil v domě 
v dolním rohu náměstí dne 13. 6. 1595, dnes je zde pamětní deska, 
která v těchto místech Marciho připomíná. Již v roce 1625 po 
úspěšném studiu medicíny je jmenován mimořádným profesorem na 
Karlově univerzitě a nejvyšším lékařem království českého.   
Přestože dnes je Marci známý především díky práci v oblasti 
spektroskopie (rozkladu světla) a jeho teorii o srážce pružných těles, 
za svého života byl velmi ceněn díky svému lékařskému umění, vyneslo 
mu nejen označení „český Hippokrates“, ale také post osobního lékaře 
dvou císařů Ferdinanda III. a Ferdinanda IV. Jeho skutky během 
obléhání Prahy Švédy v roce 1648, kdy ošetřoval nejen obránce, ale 
vydal se také léčit těžce nemocnou manželku švédského 
generála Wittenberga, mu vynesly povýšení do šlechtického stavu a 
tedy přídomek z Kronlandu.   
Jan Marek Marci byl výjimečná osobnost na poli přírodních věd a jeden 
z posledních českých polyhistorů (mnohostranně zaměřených 
učenců), byl známý takovým vědcům jako je Galileo Galilei či Isaac 
Newton.  
Roku 1970 byl jménem Jana Marka Marciho pojmenován kráter na 
měsíci.  
  

Kol. autorů: Krajem Koruny země. Vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun 2002.  

TRÉNINK PAMĚTI      Uhádnete koledy? 



 

TRÉNINK PAMĚTI 

__________ (ŽÍJEŠEK) 

 

Je to uprostřed světa mezi Evropou, Asií a Afrikou. 

 Je to uprostřed dějin na počátku letopočtu. Stane se to uprostřed ________ (INCO). 

Nehlučný průvod prochází mezi domy ___________(MALÉTEB). V hloučku je sedm ovcí, 

čtyři pastýři, pět andělů Páně, tři mudrci, římský císař, zemský správce v Sýrii a Elisabet, 

děvče z dlouhé úzké země pod Severním pólem. 

Z oken nízkých domků vychází slabé světlo olejových lampiček, které jsou dosud 

zapálené. Většina lidí v tom starém ________ (TĚSĚM) se ale už uložila k nočnímu 

spánku. 

Jeden z mudrců ukazuje na oblohu, kde září do noci _______ (VĚZHYD). Jsou jako jiskry ze 

vzdáleného ohně. 

Jedna hvězda svítí silněji než všechny ostatní dohromady. Vypadá to také, jako by stála 

na obloze trochu níž. 

Anděl Efiriel se obrátí na ostatní, položí si prst před _____(AÚST) a zašeptá: „Pst, pst…“ 

Průvod poutníků jde kolem jednoho z místních hostinců. Na vteřinu nebo dvě se v okně 

objeví hostinský. Když spatří venku ________ (KYNÍPOTU), rozhodným pohybem pokyne 

směrem k jeskyni ve skále. 

Anděl Efiriel něco zašeptá, zní to jako slova nějaké staré říkanky: „Když tam byli, naplnil 

se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého _________(VOZEHONÉPRRO) syna, zavinula 

ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.“ 

Přejdou tiše a opatrně přes dvůr a zastaví se u ________(ĚNSEJKY). Vychází z ní vůně, 

podle níž poznají, že je to chlév. 

Náhle přeruší ticho dětský pláč. Stane se to teď. Stane se to v _____ (ĚVCHÉL) v Betlémě. 

Nad chlévem bliká hvězda. Uvnitř matka zavinuje novorozené dítě a klade je do jesliček. 

Právě nastává velké setkání ______(EEBN) a ______(ĚEZM). Neboť i dítě v jesličkách je 

jiskra z velkého ohně za slaboučkými svítilnami na nebi. 

Tak vypadá zázrak. Tak vypadá ________(ZRKAÁZ) pokaždé, když přijde na svět lidské 

dítě. Tak vypadá zázrak pod nebem, kdy svět se znovu rodí. 

Žena těžce dýchá a pláče. Není to bolestný pláč. _____(IAAMR) pláče tichým, hlubokým 

šťastným pláčem. Narodil se Ježíšek. Narodil se v chlévě v Betlémě. Přišel na náš ubohý 

svět. 

Z knihy Kouzelný kalendář – Jostein Gaarder 

 



 

PROCHÁZKA MĚSTEM 

V mapě máte znázorněná místa, kde budou vystaveny betlémy. 

Některé z nich pouze o víkendu, ale některé po celý vánoční čas. 

Na mapě vidíte betlémy vystavené po celý vánoční čas.  

Více informací o betlémech vystavených jen o víkendu najdete na: 

OKNEM DO BETLÉMA - Lanškroun - 18.- 20.12. 2020 | Mapotic 

https://www.mapotic.com/oknem-do-betlema-lanskroun


 

 

NAPIŠTE NÁM                          Jméno autora: 

prostor pro vaši vzpomínku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsanou vzpomínku nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz, 
vhodit do schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, 

nebo předat při roznosu dalšího čísla. 


