Prosinec 2021
Číslo 14

Milí žáci, vážení rodiče,
protože máme tým plný pilných redaktorů a protože si myslíme, že Vánoce jsou krásné
téma, přinášíme vám speciální vánoční číslo.
Podíváme se na to, co se v prosinci událo na naší škole. Poté zabrousíme do světa a
zjistíme více o vánočních tradicích v zahraničí. Chybět nebude ani módní rubrika,
tentokrát na téma „vánoční ponožky“.

Přejeme pěkné počtení a krásné prožití svátků vánočních!

Časopis vytvořila redakce školního časopisu Žákoviny pod vedením Mgr. Dagmar Kulískové a
Martiny Jablonovské, M.A.
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Události v naší škole
Mikulášská nadíka

Mikulášskou nadílku si v pátek 3. prosince užili naši žáci 1.stupně. Opět je po roce přišel
navštívit Mikuláš se svými pomocníky a ani letos nechyběl společný tanec.

Sbírka hraček pro děti z azylového domu

V předvánočním čase jsme vyhlásili sbírku hraček a dětských knížek pro děti z Azylového
domu v Lovosicích. Do sbírky děti přinášely krásné hračky. Sbírku odvezla Farní charita
Lovosice, která dětem hračky předá.
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Vánoční fotokoutek
Parlament 2. stupně připravil vánoční fotokoutek, ve kterém se všichni opravdu dobře
bavili. Někteří se s námi podělili sdílením na online vánoční nástěnce. Tímto jim moc
děkujeme.

Na nástěnku se dostanete kliknutím na odkaz níže.
https://cs.padlet.com/jablonovskamartina/vanoce
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Vánoční zvyky u nás a ve světě
Vánoce je slovo pocházející z německého Weihnachten - svaté noci. Jsou oslavou narození
Ježíše Krista a patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům.
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice. Například vánoční stromek, jesličky (betlém),
vánoční dárky či vánoční cukroví. Některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských
dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá.
Naši zahraniční reportéři se podívali na to, jaké tradice se váží k Vánocům ve světě.

Itálie
Ježíšek dětem rozdává dárky v noci na 25. prosince teprve několik let. Dříve byly v Itálii
Vánoce svátkem, při němž se scházela celá rodina. Nadílka dárků jejich součástí nebyla.
Děti však obdarovávala čarodějnice Befana, která i nyní v noci na 6. ledna létá od domu
k domu a ukládá dárky do punčochy.
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Polsko
Oficiálně je 24. prosinec dnem půstu, ale s první hvězdou zasedají rodiny ke slavnostní
tabuli sestávající tradičně z 12 pokrmů. Podobně jako v Čechách se jedí hodně ryby.
Tou hlavní je samozřejmě kapr. Dále jsou to různé další potraviny, které neobsahují
maso. V mnoha polských rodinách se prostírá jedno místo navíc pro případ, že přijde
nečekaný host. Podle polské legendy hovoří zvířata na Štědrý večer lidskou řečí.

Španělsko
Nejdůležitějším vánočním rituálem je losování šťastných čísel vánoční loterie (Lotería de
navidad), která je nejstarší a největší loterií na světě. Dne 22. prosince jsou rozdělovány
miliardy mezi velké množství výherců. Ve Španělsku naděluje dárečky dřevěné polínko
jménem „Kakánek“.

Autorka: Tereza Havrdová
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Vánoční vědomostní kvíz
Vylušti kvíz a z písmen u správných odpovědí slož tajenku.
1. Jak se jmenuje čarodějnice, která obdarovává děti
v Itálii?
f) Hafana
g) Befana
h) Rafana
2. Podle polské legendy mohou zvířata na Štědrý večer …
r) mluvit lidskou řečí
s) létat
t) jíst u stolu se svými pány
3. Na Štědrý večer se v Polsku …
i) prostírá jedno místo navíc
j) smí jíst pouze boršč
k) nesmí jíst ryba
4. Z kolika pokrmů má být na polské
štědrovečerní tabuli?
l) 10
m) 20
n) 12
5. Kdo naděluje vánoční dárky ve Španělsku?
b) Otec Vánoc
c) dřevěné polínko Kakánek
d) vánoční býk
6. Jaké jsou nejznámější české koledy?
h) Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Tichá noc
i) Skákal pes, Pec nám spadla, Až já budu velká
j) Kde domov můj, Prodaná nevěsta

TAJENKA: __________________________

Autorka: Dagmar Kulísková
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Jak se naladit na vánoční atmosféru
s panem učitelem Simonem
Nejlepší je si na vánoční atmosféru pořídit zejména vánoční čepici.
Předem děkujeme panu učiteli Simonovi a doufáme, že nás nezabije

 Nejlepší je předstírat aktivitu, kterou neděláte. Zde vidíte pana učitele, který
předstírá, že něco čte.
 Také doporučuje mít teplé ponožky.
Když jich máte moc a víte, že byste je
do Štědrého dne neunosili, tak si
vezměte na každou nohu jinou.
 Samozřejmě musíte mít i dva soby :P
 nevánoční ponožky jsou prostě…
nevánoční ponožky.
 Když je prosinec, nebuď bručoun.

Autorky: Nela Garabášová, Ema Hrdličková
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Recept
česnečka
(neboli polévka z česneku)
Ingredience
 1l vody
 palička česneku
 menší cibule
 2-3 středně velké brambory
 můžeme použít také hovězí bujon od Magi
Postup
Cibuli, brambory a česnek oloupeme a připravíme si ven z lednice vajíčka a v rychlovarné
konvici dáme převařit 1l vody.
V kastrolku (pak aby se vešel 1l vody) zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, brambory
nakrájíme na drobné kostky, a dáme cibuli orestovat. Po lehkém orestování brambor
nalijeme převařenou vodu z rychlovarné konvice, necháme vařit, dokud nejsou brambory
měkké a přidáme bujon. Když jsou vařené brambory, ztlumíme var, přidáme prolisovaný
nebo nastrouhaný česnek (dle chuti), a krátce na to vklepneme obě vajíčka a rozmícháme.
Lehce povaříme tak, aby už bylo vajíčko vařené.
A je HOTOVO
Množství česneku je na chuti každého. Je dobré ho dávat až na konci, protože čím kratší
dobu česnek vaříme, tím více chuti a zdravých látek zůstane
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Vánoční luštění
Find 12 words – najdi 12 anglických slov
online zde: https://learningapps.org/view20983269
na papíře níže:
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Doplňte německé výrazy pro obrázky dle čísel
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