
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                                                                                           111888...   čččíííssslllooo,,,   ppprrrooosssiiinnneeeccc   222000000555   

test 



OOBBSSAAHH:: 
 Vánoce v Evropě ......... 3-4 
 K zamyšlení – Jak působí  

příroda na člověka VI. ........5 
 Dvě stránky pro světlušky 

......................................... 6-7 
 Test .............................. 8-9 
 … z přírody .....................9 
 Lam si hlavu..................10 
 Scouts Say – Make three 

wishes for the New Year .. 12 
  
 
      VESELÉ VÁNOCE A  
    ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zprávy z první ruky 
aneb Slovo úvodem 

 
Vážení čtenáři, 
dnešní ryze vánočně-
novoroční číslo Slunečníku 
vám přináší, jak doufáme, 
zajímavé informace o 
Vánocích. Jako obvykle se 
můžete setkat se stálými 
rubrikami, které jsou ovšem 
laděny vánočně. Některé stálé 
rubriky jsme ovšem museli 
vypustit, abychom mohli 
zařadit jiné články. Zařadili 
jsme také novou rubriku 
„ test“. Tvořit Slunečník 
můžete také vy, k dispozici je 
vám kapsář REDAKCE!!! 
Veselé Vánoce a šťastný nový 
rok 2006 vám přeje 

REDAKCE 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Ve Španělsku se Vánoce slaví součastně 
se „svátkem dětí“. Celé velké rodiny se 
scházejí po devět dní ke společnému jídlu, 
každý večer je hostitelem někdo jiný. 
Každá oblast má své zvyky a dobroty, 
nejčastěji pochoutky z drůbeže a oplatky s 
nugátem. 
 

Ve Francii naděluje Pére Noël až 25. 
prosince ráno. Zato už od půlky 
listopadu můžete posílat své přání, na 
které vám odpoví „vánoční strýček“. 
Ve Francii po krocanu na kaštanech 
servírují piškotový dezert, který 
napodobuje prastaré keltské  poleno 
na oslavu slunovratu. 
  

V Itálii je Štědrý den pracovní. Na 
štědrovečerním stole nechybí 
tortellini se smetanou a pečené 
jehně. Večer se sice zdobí 
stromeček, ale na dárky si děti 
musí počkat až do 7. ledna, kdy je 
naděluje ježibaba Befana. 
 

Z Německa pochází zvyk adventní 
hvězdy za oknem, adventní věnec, 
adventní kalendáře pro děti i zdobení 
stromečku. Vánočním jídlem je pečená 
husa nebo kachna s červeným zelím, 
bramborové knedlíky s jablky a 
slaninou. A již 300 let se podává také 
vynikající vánoční štola. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

V Anglii bývá o Vánocích většinou 
mlha a déšť. Tradičním anglickým 
vánočním jídlem je krocan 
s nádivkou a vánoční puding, který 
se připravuje až rok dopředu. Na 
návštěvu v poslední den roku hosté 
nosí kousek uhlí. Ten se hodí do 
krbu nebo do kamen a přeje se, 
aby dobrý oheň hořel po dlouhá 
léta. Tradiční anglickou vánoční 
rostlinou je jmelí a cesmína. 
 

Rusko mělo jiný kalendář i jiné zvyky. 
Dárky se rozdělovaly aû 7 dní po 
Štědrém dnu. V 18. století začali vítat 
Nový rok zelenou jedličkou - jolkou. V 
nové době se přidal Děda Mráz se 
Sněhurkou a přiváželi dárky na 
saních tažených trojkou koní s 
rolničkami. Novoroční oslavy nařídil 
dekretem v roce 1699 sám car Petr 
Veliký. 
 

Polským dětem dárky nosí první 
štědrovečerní hvězda. Staré 
slovanské zvyky - pouštění skořápek, 
krájeni jablíček aj. - se dodržují na 
svatého Ondřeje (30. listopadu), na 
začátku adventu. Na štědrý večer 
připravují houbovou nebo rybí 
polévku, brambory se zelím a 
houbami, nudle s mákem, 
bramborové taštičky, smažené ryby. 
Místo vánočky pečou bábovky s 
mákem a tvarohem. 



 
Jak působí 
krajina na člověka IV. 
Poušť 
Poušť je přísná. Je to nemilosrdná pustota pod nohama, zaklenutá 
stejně nemilosrdným žhnoucím příklopem nebe. Navzdory nesmírným 
dálkám, které se rozléhají kolem tebe, působí poušť, jako by se 
rozprostírala do výšky. Nemáš pocit horizontálního, ale vertikálního 
prostoru. Zřetelně cítíš, že to hořící slunce nad tvou hlavou není z této 
země, ale že 
přichází z 
nekonečnosti 
vesmíru. Kruté nebe 
tě táhne k sobě. 
Obstojíš? Nebo se 
rozplyneš ve 
věčnosti? Hořící keř, 
nebo zjevení boží? Do pouště odcházeli proroci, aby se jim tam 
dostalo osvícení. Vraceli se pak plni víry a zakládali nová 
náboženství, stejně přísná a nekompromisní, jako je poušť sama. 
Poušť je jednolitá, bůh je jen jeden jediný, nesmlouvavý, netolerantní. 
Židovství, křesťanství i islám mají své kořeny v poušti. Poušť obrací 
tvé myšlenky k věčnosti. Nemusíme být proroky a přesto cítíme sílu 
pouště. Oprošťuje myšlenky od nepodstatných věcí. Mnohé se nám v 
ní osvětlí. Osobně je pro mne poušť místem čistého myšlení. Je to 
zhmotněná logika. Našel jsem v ní odpověď na nejeden vědecký 
problém, jehož řešení se mi v laboratoři pod mikroskopem zdálo být 
nemožné. V poušti mne napadají ty nejlepší myšlenky. Strašně rád se 
však z poutě vracím do každodenního života. 
 

 (pokračování příště) 
Vybráno z Roverského kmene. 



 

 

 

Skautský dějepis  
Antonín Benjamín Svojsík se narodil 5. 

září 1876 a zemřel 17. září 1938. Je pohřben 
na vyšehradském Slavíně. Byl středoškolským 
profesorem, členem Českého pěveckého 
kvarteta, novinářem a spisovatelem. Založil a 
vedl organizaci „Junák – Český skaut“. 
S manželkou Julií rozenou Stránskou měl tři 
děti – Ludmilu, Jiřího a Antonína. 
 

 
Z hodiny Přírodopisu 

Milé světlušky, sbíraly jste už někdy houby? A víte, které jsou 
jedlé? Teď si to můžete vyzkoušet. V zimě sice houby nerostou, ale až 
na jaře vyrazíte do lesa, tak se vám vaše znalosti budou hodit. 

Správnými barvami vykreslete obrázek a doplňte zda je 
houba jedlá nebo jedovatá. 

Nicméně dodržujte zásadu: NEJSI-LI SI JISTÝ 
PODEZŘELÉ HOUBY NESBÍREJ!!!  

 
 

 
 

 

 
HŘIB SATAN          
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 

 
HŘIB SMRKOVÝ        
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 



 

 

 
 

MUCHOMŮRKA TYGROVANÁ 

-  
 
 
 

  

Chytrý příběh k vymalování 

 
LIŠKA 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 

 
MUCHOMŮRKA 
TYGROVANÁ 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 

 
MUCHOMŮRKA 
ZELENÁ 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 

 
PEČÁRKA 
(ŽAMPION) 
 
- - - - - - - - - - - - - -  
 

- JEDOVATÁ 
- ZNAKY:  -      hnědošedý klobouk se strupy 

- rýhovaný okraj klobouku 
- nevýrazný prsten (není rýhovaný!) 
- třeň začíná hlízou se obrubou 

- ZÁMĚNY: - RŮŽOVKA (vždy aspoň trochu růžová) 
   - ŠEDIVKA (rýhovaný prsten) 

- PŘÍZNAKY OTRAVY: - projeví se po ½-3 hod. 
                                     - zvracení, nevolnost, bolesti       
hlavy, bušení srdce, může připomínat opilost 
- PRVNÍ POMOC: - vyvolat zvracení 
                             - odvoz k lékaři 
 
 



 
 
 
 

 
1. Jak často si vlasy myješ? 6. Věříš na staré recepty ke zlepšení  

a) 1 týdně kvality vlasů a používáš je? 
b) 2 týdně a)   ano, párkrát 
c) pokaždé jinak b)   ano, skoro pořád 
d) každý den c)   ne, ale chtěla bych to zkusit 

 d)   ne, do toho bych nešla   
2. Střídáš vlasové šampóny? 

a) ano 7. Stříháš si vlasy pravidelně? 
b) ne a)   ano, každý měsíc 
c) až vypotřebuji, koupím b)   ano, jednou za půlroku 

 si nový c)    ne, podle toho kdy mám čas 
d) je mi to jedno d)    stříhání vlasů, co to je? 

 
3. Používáš balzámy nebo  8. Než si koupíš barvu poradíš se  
kondicionéry? s odborníkem? 

a) ano někdy a)   ano, vždy 
b) ne vůbec b)   vlasy si nebarvím 
c) když se mi chce c)   věřím si nějak to dopadne 
d) co to je??? d)   proč se radit jsou to jen vlasy 

 
4. Češeš si vlasy? 9. Když uvidíš článek o vlasech  

a) ano 1denně v časopisech, přečteš si ho? 
b) ne nikdy a)   ano vždy 
c) více než 5krát denně b)   ano, ráda 
d) nepočítám to c)   ne vždy 

  d)   ztráta času 
5. Jak dlouho si vlasy myješ? 

a) 5 minut, 2krát za sebou 10. Třepí se ti konečky vlasů? 
b) 5-10 minut, 2krát po sobě a)   ano hodně 
c) 2-3 minuty, víc ani ťuk  b)   ano, ale nevadí mi to 
d) je mi to jedno, vždyť  c)   ne, nikdy se mi to nestalo 
       jsou to jen vlasy d)   zabývat se konečky vlasů?  

      Ztráta času! 
 

test 



Body: 
1.   a) 4 body, b) 2 body, c) 3 body, d) 1 bod 
2.   a) 1 bod, b) 2 body, c) 3 body, d) 4 body 
3.   a) 1 bod, b) 2 body, c) 3 body, d) 4 body 
4.   a) 3 body, b) 4 body, c) 1 bod, d) 2 body 
5.   a) 2 body, b) 1 bod, c) 3 body, d) 4 body 
6.   a) 2 body, b) 1 bod, c) 3 body, d) 4 body  
7.   a) 1 bod, b) 2 body, c) 3 body, d) 4 body  
8.   a) 1 bod, b) 2 body, c) 3 body, d) 4 body  
9.   a) 1 bod, b) 2 body, c) 3 body, d) 4 body  
10. a) 3 body, b) 2 body, c) 1 bod, d) 4 body 

 
Výsledky: 

  

vybráno z projektu Tamči 

 

 
 
 

 
Vánoční rostliny 
Kromě stromečku je ještě mnoho jiných rostlin, které 

symbolizují Vánoce. Je to třeba jmelí, cizopasná rostlina, která bývá 
o Vánocích často nabarvená na zlato. Ve Velké Británii Vánoce 
symbolizuje cesmína, keř s červenými kuličkami a 
ostrými listy. Některé rostliny mají Vánoce i v názvu, 
třeba vánoční kaktus nebo vánoční hvězda. A i muškát je 
květina ryze vánoční.  

(pokračování str. 11) 

10-17 
O své vlasy se staráš 
dobře. Dá se říct, že na 
ně nedáš dopustit a 
máš pravdu, vlasy jsou 
důležité. Kromě toho, 
že nám díky nim není 
zima na hlavu, také nás 
dělají lidmi. 
Jen tak dál! 

18-27 
Tvá péče o vlasy není 
zrovna ideální, ale 
věnuješ jim alespoň 
nějaká svůj čas, což je 
chvályhodné, ale mělo 
by se to zlepšit. 
Přece jen máš co 
dohánět. 

28-40 
Tvá péče o vlasy je 
naprosto nedostatečná. 
Je ti jedno jestli ti na 
hlavě rostou vlasy 
nebo dříví. Tvůj 
přístup k vlasům by se 
měl zlepšit. Být 
holohlavá doufám 
nechceš. 

… z přírody 



  
Vyluštíte-li na vánoční úkoly z Lam si hlavu a pošlete je do 

kapsáře REDAKCE do 13. ledna 2006 čekají vás pěkné ceny!!! 
 

 
 

  
 

(pokračování ze str. 9) 
Podle italské legendy má muškát duši. Když Bůh dal lidem svého 
syna vypadalo to takto: v jeslích spalo novorozeně a nad ním bděli 
Josef s Marií. Bylo to skromné, ale krásné. Na připomínku stvořil 

Bůh 

muškát, prostou rostlinu, 
která může růst na zdech 

Úkol č.1: Najdi 5 vánočních rostlin. (Ve slovech někdy musíš 
doplnit nebo ubrat háčky a čárky.) 

Úkol č. 3: Seřaď komety od největší 
po nejmenší a dostaneš tajenku. 
 

Úkol č. 2: Který z obrázků nepatří k Vánocům? 

        Lam si hlavu 

On pojme Lízu i Kateřinu za vlastní. Proces Mina i Bomba 
dopadl dobře. Největší štěstí měl Josef Muš, kat se ho 
právě chystal setnout. Zkratka KAK tuším znamená: 
Kolumbijská aktivní kampaň. Och, ta hvězda je hezká. 
 

Úkol č.4: Kolikrát 
je v tomto čísle 
Slunečníku použito 
slovo „vánoce“ (ve 
kterémkoliv pádě)? 
a)    d) g) 
b) e) h) 
c) f) i) 



paláců i pod doškovými střechami chudáků.  
 

 
Poznáš kdo to je? 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
ŘEŠENÍ: 
Slunečník č. 17, str. 8: Pryskyřník - jedovatý, září, loukách. 
                   Heřmánek – větší, 50, dolů. 

 
Slunečník č. 17, str. 10: 
 
 
 
 

a)    
b)   c)        

d)    e)    f)    



Scouts Say 
Make three wishes for the New Year 

 

Slunečník – časopis 1. oddílu skautek Slunečnice, středisko Holešov 
18. číslo vyšlo 16. 12. 2005 
uzávěrka 19. čísla bude 13. 1. 2006 
adresa: klubovna 1. oddílu skautek Slunečnice, kapsář Redakce 
Chyby vyhrazeny. 

James Foster, 14 
United Kingdom 
“Premièrement, je souhaite 
que le 21ème Jamboree 
Scout Mondial qui aura lieu en 
Angleterre soit bien aussi 
amusant comme en 
Thaïlande. Deuxièmement, je 
souhaite que l’environnement 
autour de mon école puisse 
être propre et bien organisé. 
Deuxièmement j’espère que 
l’année 2003 nous apportera 
de bonheur, la joie, la santé, 
la prospérité et va favoriser 
toutes vos rêves.” 

Jaycha Lin, 13 
Taiwan 
“Umm… three wishes 
for the New Year? 
Most of all, I want 
everybody to be happy 
in the next year. And 
sincerely, I also want 
to have a lot of money 
so that I won’t have to 
ask my parents every 
time I want to buy 
something. And the 
last wish is to have 
good luck.” 
 

Paola Sannicandro, 15 
Italy 
“It’s very peaceful here in 
the jamboree , so I want 
the world to be peaceful 
as well. Also I hope that 
since this New Year, I will 
be able to learn more and 
more new cultures. You 
know, culture is 
something very 
interesting. Lastly, I don’t 
want any more pollution 
in this world! 
 


