Časopis 2. ZŠ Kolín Vánoční číslo

Úvodník
Už je to tady! Vánoce, čas lásky, pohody a
souznění duší.
Naše vánoční číslo Vám přináší nápady a rady, jak
strávit příjemně vánoční svátky. Spousta článků a
anket je zcela zaměřena na Vánoce.
Šéfredaktorka Štěpánka Severová
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Citát a rada měsíce
Rada : Věř tomu, kdo tě nezklame, a
nezklam toho, kdo ti věří. ( ? ! ? )
Citát : Člověk je opice, která proklouzla
cenzurou (G.Laub).

Rady školákům II –
čas Vánoc
1) nadbytečné množství
cukroví působí
zdravotní a estetické
problémy
2) kosti od
štědrovečerního
kapra neházejte pod
stůl – i zvířata se
občas udusí
3) dávejte si na okna
pouze elektrické svíčky –
záclony rychle chytnou
4) dívky, až budete házet
střevícem, ubezpečte se,
že za vámi nikdo nestojí
5) Santa se odstěhoval
ze severního pólu – kdo
mu tam poslal dopis, má smůlu
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6) až něco zazvoní, neutíkejte ke stromečku; to je
pouze osamělá sousedka
7) zapomeňte na šanci vidět zlaté prasátko – tohle
si vymysleli vegetariáni,
protože neměli svůj
svátek
8) ti, kteří zlobili, se nemusí bát – ono i uhlí je svým
způsobem roztomilý dárek
9) pozor : jedinečnost Vánoc nespočívá v množství
nebo hodnotě dárků, ale v neopakovatelné
atmosféře spojené s láskou a štěstím vašich
nejbližších !!!

Být, nebýt
Nechci být plátnem,
chci malovat.
Nechci být pánem,
chci milovat.
Chci se stát
osobností,
nechci být loutka.
Chci být z masa a
kostí,
nechci mít pouta.
Nechci být trávníkem,
každý by po mně šlapal.
Já chci být kyslíkem,
každý by po mně lapal.
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Jsem dívka, jsem z města,
jsem (hezká), jsem prostá.
Nejsem trávník, nejsem vzduch,
nejsem loutka, nejsem duch.
An.Pešíková 9.B

Rozhovor s bývalým
ředitelem 2.ZŠ Jaromírem
Pitelkou
Bývalý ředitel téhle školy, J.Pitelka, je můj děda,
proto nebyl problém se u něho zastavit a položit mu
pár otázek.
Tady jsou:
1. Jaký vztah máš k Vánocům?
2. Jak Vánoce slavíš?
3. Věříš na Ježíška nebo
Mikuláše a jeho partu?
4. Znáš některé vánoční
zvyky?
5. Vzpomínáš někdy na svou
bývalou školu ?
6. Co bys popřál žákům své
bývalé školy ?
1.Období vánočních svátků mám rád. Jako
muzikanta mě velice těší , že si mohu zahrát
krásnou vánoční hudbu. Letos například si s
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Kolínskou filharmonií zahraji 3x Rybovu Vánoční
mši.
Na Vánocích, tak jak se slaví v posledních letech,
mně však vadí zbytečný shon a spěch. Podle mě by
měly být vánoční svátky časem klidu a pohody. Lidé
by si měli na sebe najít dostatek času a popovídat
si s přáteli.
2. Snažím se Vánoce prožít tak, jak jsem uvedl v
první odpovědi, v klidu a pohodě rodinného kruhu
se svou manželkou, dětmi a vnuky.
3. Teď už ne, ale rád vzpomínám na Vánoce v
dětství, které jsem prožíval Praze. A na to, jaký
respekt jsem měl při návštěvě Mikuláše a čerta u
nás a jak rozechvěle jsem očekával zazvonění
zvonečku o Štědrém večeru.
4. Rozkrajování jablíček - podle tvaru jadřince se
usuzuje na zdraví člověka. Házení střevíce za hlavu
naznačuje směr, kam se dívka vdá, znám i pouštění
ořechových skořápek se svíčkou.
5. Na svou bývalou poslední školu, kde jsem
působil, vzpomínám velmi často, možno říci denně.
Vede mě k tomu i ta skutečnost, že každé ráno při
snídani z okna naší kuchyně v osmém patře domu,
kde bydlím, vidím její, letos krásně opravenou,
věžičku. V duchu si tedy každé ráno připomínám, že
v osm hodin odcházejí moji bývalí kolegové do tříd k
vyučování. Navíc na vaší škole jsem strávil
posledních sedm let svého pedagogického
působení, která počítám k těm nejpěknějším v
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životě. Měl jsem tu čest vést kolektiv výborných
učitelů a spolupracovat z mým výborným
zástupcem, vašim nynějším ředitelem.
6.Žákům 2.ZŠ přeji, aby se jim vydařil vánoční
koncert na schodech, jejichž tradici jsem kdysi na
škole založil. Všem přeji Vánoce v plné pohodě,
klidu a spokojenosti.
Tomáš Vojáček 7.B

Pusinky z ovesných vloček
10 dkg
25 dkg
8 dkg
8 dkg
1/2
1
2

hery
ovesných vloček
cukru
hladké mouky
balíčku kypřícího prášku
sáček vanilkového cukru
vejce

POSTUP:
Ovesné vločky opražíme na heře. Nasypeme na
ně cukr a mícháme, dokud se nerozpustí. Sejmeme
z ohně a přidáme k nim mouku, ve které jsme
rozmíchali kypřící prášek, a nakonec rozmíchaná
vejce.
Kávovou lžičkou odebíráme malé množství a na
herou vymazaný plech sázíme bochánky. Pečeme
do tmavě zlaté barvy.
Spodky namáčíme v čokoládě, zdobíme
kandovaným ovocem.
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El. trouba : 225°C 5. stupeň
Plynová trouba : 4.stupeň
Doba pečení : 10 - 15 minut
Bára Pospíšilová 7.A & Pavlína Halmová 7.A

Natruc
pro 210m .n .m. Kolín - Kmochův ostrov
Ze začátku možná někoho z vás tento článek
překvapí, ale já jsem se stejně rozhodl poskytnout
reportáž z tohoto festivalu, který se konal 12. a 13.
října a vystoupily v něm největší veličiny české
punkové, bluesové,
jazzrockové a undergroundové scény. Musím se ale
přiznat, že jsem o tomto festivalu do onoho
pátkového odpoledne vůbec nevěděl. Ten den jsem
se jako vždy normálně vrátil domů s myšlenkou, že
si odpočinu po uplynulých pěti dnech. Můj klid
přerušil telefon, ve kterém se od táty dovím, že se
na Kmocháči koná fesťák. V tu chvíli šel odpočinek
stranou a já s tátou (který si tuto událost nemohl
nechat ujít) vyrazili na Kmocháč. Když jsme dojeli
na místo, měly odehráno svůj set skupiny Původní
Bureš a Znouzectnost. Ale už když jsem přecházel
most, zdálky se linula rajská hudba v podobě Tří
sester. Razím si to tedy kolem prolejzaček, velkého
dřevěného altánu, narazím také na bustu Františka
Kmocha, který to vše nevěřícně pozoruje. Cestou
mě zaujme stánek s výrazným osvětlením a hudbou
(jednalo se asi o haus). "Tady si dávaj nějaký
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hašišáci do trumpety," řeknu si a pokračuju dál.
Dojdu konečně na místo, kolem jsou stánky s jídlem
a pivem, s nějakými cetkami a kompakty. Tak si
koupím gyros a už věnuju pozornost kapele. Tři
sestry odvádějí svou práci nejlíp, jak umí. Výborné
muzikantské výkony, dobrý zvuk a výběr skladeb.
Dočkali jsme se skladeb Kovárna, Kelti, Průša se
vrací, atd.a je vidět, že skupina vytáhla opravdu svá
esa. Frontman Fanánek Hagen, zpívá úplně přesně
jako na desce, ale to se dá ale také říct o celé
skupině, která zaslouží velkou pochvalu. Jako další
nastoupila mladá skupina s názvem Lety mimo,
která se letos představila albem Space Punk 2001.
U mě si největší obdiv získal kytarista, který krotil
struny opravdu perfektně od mírně jazzových přes
punkové až metalové pasáže. No, to nám ten
festival pěkně šlape. Kolem osmé hodiny se na
pódiu objeví festivalová stálice Medvěd 009 se svojí
směsicí punku a folku (kvůli dechovým nástrojům,
ale nejde o žádnou dechovku). Už jsem o
Medvědovi hodně slyšel a jejich vystoupení mě mile
překvapilo. Dále nastoupili moji oblíbení E!E v jejich
nejlepší sestavě. Spolehlivě rozhýbali kotel pod
pódiem a s přehledem odehráli perfektní set.
Doopravdy bravo! Úderem desáté se objevila
hvězda dnešního večera, Visací zámek. Legenda
českého punku (nedá se hovořit o čistém punku,
spíš o takovém heavy punku) a jedna z mých
nejoblíbenějších českých skupin. Začátek její
historie se datuje rokem 1982, kdy její budoucí
vypustili veřejně zprávy, že nejlepší česká punková
kapela je Visací zámek a to ještě před založením.
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Jak předpověděli, tak se stalo a ten večer nás
potěšili svojí přítomností. Zazněly všechny
legendární hity jako: Traktor, Cikánka, Vlasta, ale i
skladby z posledních dvou alb: Peprmintový burbón,
Francovka, Desperádo atd. Ukončení koncertu
obstarala předělávka skladby "Goodbay" z filmu
Limonádový Joe. Visáči rozhodně nezklamali, i když
nepředvedli jejich legendární recitace básní. Ale
jednu si můžete přečíst za tímto článkem. Protože
už byla pořádná kosa, tak jsme nepočkali na
kolínskou (opět) punkovou kapelu Kozičky, kterou
jsem už předtím párkrát slyšel hrát a musím
konstatovat, že se jedná o opravdu nadějnou
formaci. První večer tedy skončil a já jsem se těšil
na sobotu.
Příští den jsme přijeli poněkud později, až po 19.
hodině. Už po jedné hodině odpolední na místě hrál
Puding, potom skupina Zády, po nich nastoupily
Krásné nové nástroje a známá kapela Divoký srdce,
kolem páté skupina Echt! a Tony Ducháček a
Garage. Já jsem byl svědkem konce vystoupení
také známé skupiny Nahoru po schodišti dolů band.
Jejich hudba byla podobná Medvědovi 009, ale mě
až tak nenadchla. Co mě ale totálně nadchlo a
překvapilo byl Martin Kraus a Malá parta. No,
klobouk dolů, tak dokonalý blues jsem ještě nikdy
neslyšel. Martin Kraus je prostě génius s velkým G.
Dalším příjemným překvapením byla skupina Už
jsme doma. Jejich styl by se dal definovat jako
alternativní jazzrock s perfektními muzikantskými
výkony. Nadešla ale chvíle pro hlavní hvězdu tohoto
festivalu, legendu českého undergroundu, Plastic
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People of the Universe. Na jejich výstup jsem byl
zvědav, protože Mejlu Hlavsu, hlavního zakladatele,
baskytaristu a skladatele povolala již smrt mezi své.
Na Mejlovo místo přijali Plastici mladou
baskytaristku, která krotí čtyři struny opravdu par
excelence a pomáhá s vokály. Za skoro dvě hodiny
předvedli dokonalý průřez jejich třicetiletou historií.
Tento koncert bych pro mě označil jako nejlepší
jaký jsem u české kapely viděl. To je asi všechno,
co bych mohl k tomuto festivalu říct, protože si jdu
pustit Plastic People. Loučím se tedy s vámi a v
některém dalším článku na shledanou.

Večírek
balada Honzy Huberta, zpěváka skupiny Visací
zámek
V rozlehlých prostorách Malého panáka
usedla společnost slepého žebráka.
Z pípy se vyvalil kalný proud piva
a první vyvrhel bujně už zpívá.
Obtloustlá hostinská divoce šenkuje
a runda za rundou na stoly putuje.
K divnému tanci jí pikolík vyzívá,
hostinská směje se, tlustá a ošklivá.
Žíznivá sebranka sama se obslouží,
když černá dvojice lokálem zakrouží.
A že urputně roztáčí hostinskou tanečník.
Opilý slepec protrhl kulečník.
Půllitry tříští se nárazy o stěnu.
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Putyka zažívá úděsnou přeměnu.
Místnost už vypadá jak padlý Kartágo.
Žebrák se plazí ven, vopřenej o tágo.
Pomalu ztrácí se i jeho kumpáni.
Za okny šeří
již, začíná
svítání.
Pak pípa
ztichla a ani
neduta,
hostinská
pod ní spí
jako luk
prohnutá.
Rozbity
sklenice,
politý ubrusy.
Pingl spí na stole, má pěnu u pusy.
A v koutě se ušklíbá zničenej kulečník.
Hostinská v nebi je, i její společník.
Martin Horčic 9.B

Web-recenze
Blíží se k nám krásné zimní období- svátky Vánoc.
Někteří lidé si je užijí v pohodě, ale většina si stejně
oddychne, až když se pohodlně usadí v obýváku do
ušáku a v klidu skoukne Tři oříšky pro Popelku. My
vám pomůžeme alespoň na chvilku zapomenout na
ten uspěchaný (pro nedočkavé děti však
nepředstavitelně dlouhý) vánoční čas. Takže
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zasedněte za monitor a můžeme začít surfovatpromiňte tedy lyžovat.......
Ono se řekne Vánoce, ale my si pod tímto pojmem
představíme tolik věcí a ke všemu každý něco
jiného. K zorientování, což jsme si řekli už minule,
nám slouží tzv. b r o w s e r y.
Takže si můžeme zapnout centrum, seznam,
carambu, redbox, atlas a spoustu dalších. Na každé
správné webové stránce využíváme také funkce
HLEDEJ. Do prázdného řádku zadáme klíčové
slovo. Např.: Chci-li najít prodej a výstavy
vánočních ozdob, zadám slovo vánoční (popřípadě
Vánoce). Browser už hledá sekce a odkazy, jejichž
pomocí se dostaneme k námi požadovaným
informacím. Touto cestou se dostaneme nejen na
tyto www:
www.vanocni-ozdoby.cz
www.ceske-tradice.cz
www.mujweb.cz/www/sante
www.business.servis.cz/fontana
www.mujweb.cz/obchod/cukroví
www.vanocnidarky.cz
Na internetu se můžete podívat do internetových
obchodů.Pro začátek můžete zkusit třeba
www.fest.cz
Ale pro ty, se kterými Vánoce, jak se říká "vůbec
nehnou",tu máme také několik "správnejch" stránek:
www.funpage.cz (k této stránce není třeba dodat
komentář...)
www.blazen.cz (tady najdete spoustu odkazů jako
Hry, Ftipy, Fun, SMS, loga a melodie na mobilní
telefony atd.)
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www.sranda.cz (mimo písmenek, která přímo běhají
za vaším kurzorem je tady 2000 vtipů, obrázků a
povídek)
A jestliže už jste přejedení nejen cukroví, ale i
vtípků a blbinek, rychle surfujte na CHAT (čti čet).
Jak na chat? Jednoduše. Jako adresu si napište
www.x-chat.cz a už se stačí jen zaregistrovat.
Vyplníte přezdívku, heslo a spoustu dalších otázek,
se kterými se ale zabývat nemusíte.Potvrzením
vstoupíte do některé z místností .(pokec a zábava,
seznámení a flirt, sport, města a místa....) Touto
formou zábavy se zaručeně rychle naučíte psát na
počítači...( ti, kteří už
chat navštívili, mohou
potvrdit) potkáte spoustu
zajímavých lidí a budete
zase vědět o trošičku víc.
Doufáme, že si vánoční
prázdniny užijete ať už
doma na "compu" , tak i
někde na procházce či
na bruslení, lyžování, ale
i při sněhové bitvě (jestli tady bude nějaký sníh....)
Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám přeje Inside
DEfect
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Vánoční koncert
Položili jsme paní učitelce Ladislavě Novotné pár
otázek ohledně vánočního koncertu :
1. Koho napadlo pořádat vánoční koncert na
schodech?
Úplně první nápad, jak využít schody, měl bývalý
ředitel Jaromír Pitelka . Vedl pěvecký kroužek na
naší škole a s ním jednou vystoupil před Vánocemi
právě na schodech.
2. Proč jste se nácviku ujala právě vy?
Po našem zdařilém koncertě v r. 1996 mě
požádal pan ředitel Tkadlec, abych se ujala přípravy
koncertů. No a taky učím tady na škole hudebku a
mám ráda tradice Vánoc a hudbu vůbec.
3. Kdy bude letos vánoční koncert?
20. prosince pro rodiče (asi od 16 hod.)
21. prosince pro žáky naší školy. Pokud se nám
podaří koncert dobře připravit, pokusíme se znovu
zahrát pro důchodce a žáčky MŠ.
4. Kolik lidí bude přibližně hrát na tomto koncertě?
To přesně ještě nevím. Loni jich bylo asi 50.
- 15 -

5. Na jaké hudební nástroje se bude hrát?
Převážně na flétny a piána. Měl by hrát i klarinet
a housle. Možná bude překvapení, nástroj, který na
koncertě ještě nehrál.

6. Jaké vánoční koledy asi zaznějí?
Malé děti budou hrát známé koledy, ti zdatnější
hráči se pokusí o ty méně známé.
7.Přivolala byste na pomoc bývalé ,,deváťáky?"
Dva už se ozvali, tak uvidíme. Snad si to
nerozmyslí. Ale věřím, že současní žáci budou
stejně úspěšní jako ti před nimi.
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8. Co děláte při vánočním koncertě?
Během koncertu všem držím palce.
Barbora Pospíšilová & Pavlína Halmová

Vánoce ve 23 jazycích






















Anglicky: Christmas
Arabsky: id al-milad
Dánsky: jul
Esperanto: Kristnasko
Finsky: joulu
Francouzsky: Noel
Hebrejsky: chagamolad hanotsri
Holandsky: Kerstmis
Chorvatsky: Bozic
Indonésky: Hari Natal
Italsky: Natale
Japonsky: kurisumasu [krismas]
Maďarsky: karácsony
Německy: Weihnachten
Norsky: jul
Polsky: Boze Narodzenie
Portugalsky: natal
Rumunsky: Graciun
Rusky: raždestvó
Řecky: Christouyenna
Španělsky: Navidad
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Švédsky: jul
Turecky: Noel

Vánoce ve světě - jiný
kraj, jiný mrav
Austrálie
V zemi klokanů slaví Vánoce stejně jako ve Velké
Británii - jen s tím rozdílem, že místo lyžování a
koulování vrcholí v Austrálii léto a děti si užívají
letních prázdnin, které s oblibou tráví na pobřeží
oceánu s celou rodinou. Vánoční stromečky mají
buď umělé nebo zasazené v květináči. Vánoční
hostina má většinou formu pikniku pod otevřeným
nebem s nezbytnými barevnými balónky. Pijí se
ovocné šťávy, australské pivo a australské víno,
které. K jídlu se podávají studené obložené mísy,
chlazené ovocné a zeleninové saláty a přeslazené
dorty a zákusky. Nesmí chybět meloun. A kdo si
chce jídelníčkem připomenout historii své země jako
jedné z bývalých britských kolonií, dá si o
štědrovečerní večeři jako dezert teplý švestkový
nákyp s rozinkami a ořechy polévaný vaječným
koňakem. O vánočních svátcích s oblibou
navštěvují své příbuzné, přátele a známé a vůbec
jim nevadí, když musejí jet na návštěvu několik set
mil. Australané milují vánoční gratulace a
pohlednice snad nejvíce za všech národů a posílají
jich neuvěřitelné množství. Dokonce mezi sebou
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soutěží, kdo se může pochlubit větším počtem
obdržených vánočních blahopřání! Aby si je každý
mohl dobře prohlédnout a případně i přepočítat,
připínají je umělohmotnými kolíčky na
pestrobarevné šňůry, zavěšené nedaleko jídelního
stolu, nebo vkusně naaranžované v oknech.
Brazílie
Vánoční oslavy jsou pro ně velmi důležitými svátky.
Nádherné pláže neznají zimu ani sníh. V páté
nejlidnatější zemi světa žijí vedle sebe potomci
Portugalců, Italů, Němců a Španělů, mulati, mestici,
černoši, Japonci a indiáni. Ve vánočních oslavách
se zrcadlí nebývalá národnostní různorodost.
Protože se ale všichni považují především za
Brazilce, mají Vánoce i spoustu společných rysů.
Všichni se radují, přejí si vše nejlepší k Narození
Páně a zdobí stromečky spoustou nejbarevnějších
vánočních ozdob. Téměř všechny vánoční stromky
jsou umělé, skutečné jehličnany si mohou dovolit
jen ti nejbohatší. Brazilci jsou proslulí nejen
početnými rodinami, ale i velkorysostí a chutí
utrácet. Většina obyvatel Brazílie navštěvuje o
vánočních svátcích mše v kostelech nebo přímo
pod otevřeným nebem. O štědrovečerní večeři si
Brazilci pochutnávají na pečeném krocanu, ovoci,
mořských rybách a sladkých zákuscích. Zpestření
do tradičního pojetí Vánoc vnáší vyznavači
candomblé, náboženství, které kdysi do Brazílie
přivezli otroci z Nigérie a Beninu. Víra černých
otroků prorostla katolickým náboženstvím, a tak se
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v daleké jihoamerické zemi radují nejen z bílého
Ježíška, ale i z boha plodnosti a sklizně Oxalá s
černou tváří, kterého doprovází Lemanjá, bohyně
moře.
Bulharsko
V pravoslavném Bulharsku se vánoční svátky slaví
až 6. ledna, a tak si milovníci Vánoc mohou
nadělovat dárky hned dvakrát - 24. prosince a 6.
ledna. V žádné bulharské domácnosti nechybí o
Vánocích ozdobený stromeček. Dárky pod něj dává
děda Koleda. Tradičním vánočním jídlem je v
Bulharsku vepřové maso, čočka, fazole, rýže a zelí.
Místo vánoček, na které jsme zvyklí u nás,
připravují Bulhaři ze sladkého kynutého těsta pečivo
ve formě kroužků. Na venkově se ještě občas
dodržuje starý bulharský zvyk, že hlava rodiny
rozloží před štědrovečerní večeří po zemi slámu,
připomínající chudobu chléva, ve kterém přišel na
svět vyvolený syn Boží, malý Ježíšek. Hospodyně
rozprostře na slaměnou podestýlku vyšívanou
pokrývku a na takto připravený “stůl” rozloží mísy s
jídlem. Nejstarší člen rodiny pokrmy požehná a
vánoční hostina může začít.
Dánsko
počátkem vánočních svátků se objevují adventní
věnce. Čtyři hořící svíčky si vykládají Dánové jako
symboly čtyř období lidského života – dětství, mládí,
dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku ale
spojeny především s dárky a nikdy se na nich
nešetřilo. Připravují se s několikaměsíčním
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předstihem a Dánové dělají s jejich nákupy velké
tajnosti. Podle starého obyčeje totiž musí být každý
dárek pro obdarovaného velkým překvapením. Lidé
v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím
šťastnější budoucnost je čeká. Dárky rozdává
vánoční posel a balí je alespoň do dvaceti vrstev
vánočního papíru a krabic. Dárek musí být vtipný a
poukazovat na některou ctnost nebo charakterovou
vadu. Drobné dárky a cukroví se věší na větve
vánočního stromečku, který nechybí v žádné
domácnosti. Nejoblíbenější je smrček. V posledních
letech si získal na oblibě také zvyk kupovat malé
jehličnánky v květináčích, o Vánocích je ozdobit a
na jaře slavnostně zasadit ve volné přírodě, v lese
nebo na speciálně vyhrazeném místě v městském
parku.
Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna,
vepřová pečeně s červeným zelím, teplá šunka,
pepřená treska s ředkvičkou a horká rýže politá
studeným mlékem, pivní a pšeniční chléb, a jako
dezert sladký rýžový nákyp se zapečenou mandlí.
Komu se poštěstí ji najít, dostane speciální dárek
Julemand. Vánoční specialitou Dánska jsou
tzv. vánoční talíře - ručně malované.
Finsko
Dárky roznáší dárky veliký Ukko, pomáhají mu
pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého
ledového království.
Francie
Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý
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vánoční duch Pére Noël. Je ze všech Ježíšků a
Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší
vlastně jenom jménem. 25.12. k slavnostnímu stolu
zvou do svých domácností bezdomovce, chudé,
sirotky, vězně, ... , na kterém nechybí ústřice, šneci,
žabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou
a drahé ovoce. Tři králové jsou svátkem dětí a
maminky jim v tento den upečou dort ozdobený
papírovou figurkou, ve které je zapečená malá
figurka. Kdo ji najde, je králem hry.
Grónsko
Tady bydlí Děda Mráz a píší mu sem děti z celého
světa. Žije v podzemní jeskyni uprostřed věčného
ledu.
Itálie
Štědrý večer se slaví jako předvečer narození Páně
jen schůzkou s přáteli. Také italské děti dostávají
dárky až na první svátek vánoční ráno. Ve srovnání
s našimi, jsou italské Vánoce velmi odbyté: vždyť tu
ani nepečou cukroví. Jenom ta půlnoční mše je
stejná. Pod vánočním stromkem najdou děti téměř
vždy i malé jesličky.
Keňa
Vánoce jsou zde svátky hlavně pro turisty - v zemi
je pouze 12 procent křesťanů. Štědrý den slaví v
hotelích po německo-britském způsobu, zatímco
místní muslimové přihlížejí. Bouřlivější bývá
Silvestr, kdy se i řada „domorodců“ napije něčeho
ostřejšího.
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Maďarsko
dárečky si rozdávají před večeří.
Mexiko
Oslavují Vánoce pro ně typicky - hlučně a vesele.
Stromeček nemají. Sladkosti dávají do velkého
hliněného džbánu na vodu - pinty, který visí ze
stropu a je ozdobený peřím, děti se po něm natahují
tlučou dřevěnými hůlkami tak dlouho, dokud jim
nespadne a sladkosti a dárky se nevysypou.
Německo
Ježíšek má rezavé vlasy a vousy a k přemisťování
používá osedlaný divoký vítr. Dříve prý odnášel
neposlušné děti a trestal nevěrné ženy. 1. 12. děti
dostávají sladké adventní kalendáře a až do vánoc
otvírají po jednom okénku se sladkým překvapením,
vánočním stromečkem je jedlička.
Norsko
Otec Vánoc schovává dárky do dřeváků, a bývá
doprovázen vánoční kozou, pro tu by měli děti
připravit do botiček nějakou lahůdku –
nevymlácenou ovesnou slámu.
Polsko
Na štědrovečerním stole nesmí chybět polévky jako
boršč, zelňačka, houbová nebo rybí a samozřejmě
štědrovečerní ryba - sleď nebo jeseter.
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Rakousko
Na Vánoce se připravují několik týdnů dopředu. Tak
jako my, tak i Rakušané si vyrábí adventní věnce,
ozdobené svíčkami a stuhami - zelenou, ta je
barvou naděje, a fialovou - barvou minulosti. Na
Štědrý večer přichází Ježíšek přivolaný cinkáním
zvonečku. Dárečky nebývají drahé. Spíše nápadité,
praktické, vlastnoručně vyrobené. Všechny dárečky
balí otec - hlava rodiny.
Rumunsko
Svatý muž klade dárky vedle jesliček nebo pod
postel.
Rusko
Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem.
Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 6. a 7.
ledna. Původně byly spojeny s velkým množstvím
lidových zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 1918 však
zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů
místo nich slaví Nový rok s jolkou a dárky od dědy
Mráze. Děda Mráz používá saně, cestuje až ze
vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka
v bílém kožíšku ušitém z hranostajů.
Spojené státy
Vánoce tu jsou největším svátkem roku, přestože se
slaví pouze jeden den - 25. prosince. Proto tento
den musí být opravdu dnem D. Všude miliony
světýlek, jak venku, tak doma, velkolepá vánoční
výzdoba, oblékají si trička s vánočními motivy,
ohromné stromky, mnoho dárků, které nosí Santa
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Claus, čím více, tím lépe, ohromná hostina s
krocanem s kaštanovou nádivkou.
Španělsko
Vánoce ve Španělsku jsou svátkem rodiny. Dávají
si dárečky, pije se šampaňské, jí se marcipán. Děti
se však většinou obdarovávají až na den Tří králů.
Mikuláš zde dětem nosí dárečky do dřeváků.
Švédsko
Ježíšek na
sebe bere
podobu
vánočního
kozla, který
má rohy
zdobeny
červenou
stuhou.
Švýcarsko
Mají tajemného “Monsieura Chalandé.” Tohoto
obrovského panáka plného dárků nacházejí děti za
dveřmi pokoje.
Velká Británie
Vánoční svátky už začínají vlastně na Mikuláše,
tedy 6. prosince. Vrcholem je 25. prosinec - den,
kdy děti po probuzení nacházejí v červených
ponožkách dárky od Santa Clause. Celá rodina se
pak sejde nad nadívaným krocanem a švestkovým
pudinkem - podivnou směsí oříšků, rumu, vajec,
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strouhanky, cukru, citrónu... A samozřejmě ještě
švestek. Podává se flambovaný koňakem a s
horkým punčem.
Michal Doležal & Štěpa Severová 9.B

Co takhle k Vánocům Play
Station
První hry vznikaly na automatech, do kterých se
strkaly peníze, a potom i na počítače. Hry to byly,
ale ta kostičková grafika byla mizerná. Tak
postupem času vývojáři her grafiku zlepšovali. Byly
různé konzole. K nejznámějším patří Sega nebo
Nintendo. Do těchto konzolí se strkaly kazetky.
Ovšem firma SONY přišla s
něčím novým, místo kazet
se dávala do konzole
cédéčka.A to bylo
to, co moderní svět chtěl, dokonalá grafika s ještě
dokonalejšími hrami a jednoduchým ovládáním. Na
celém světě se prodalo přes 70 miliónů konzolí
Play Stationu. A jak vlastně vypadá?
Je celá šedá, na délku má 26 cm a na šiřku 18 cm.
Zap
oje
ní
je
jed
nod
uch
é,
jed
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en drátek dáte do zásuvky, druhý do televize. Dále
máte dva ovladače, (malá vsuvka: jsou různé druhy
ovladačů, například: dual shock neboli vybrační,
bezdrátové, normální, myš, volant, joystick.), které
zapojíte do konzole. Play Station lehce zapnete,
protože má tři tlačítka, dvě velká vyp/zap a otvírání.
Ještě jedno malé reset.Už všechno víte, takže
"pleje" nějakou pořádnou hru (a máte z čeho
vybírat) a hrát a hrát, dokavad
vás nepřemůže spánek...
Bratři Koubkovi, 7.B

Barevné fixy
Do limonádové sklenky dáme 2 lžíce míchaného
kompotu
i s nálevem, 1 lžíci malinového sirupu, 2 kostky
ledu. Sklenici nakloníme a po skle opatrně
přiléváme sodovku. Nakonec do sklenice kápneme
trochu citrónové šťávy. Podáváme se slámkou a
lžičkou.
,,Přejeme Vám dobrou chuť!"
Pavlína Halmová 7.A

SKATE & MUSIC
Ahojky! Jak jsem vám minule sliboval, že se dneska
naučíme ollie, tak sem koukal na předpověď počasí
a zjistil jsem, že za takového počáska byste si tak
akorát zničili ložiska. No navážeme jiný téma:
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představte si, že byste k JEŽÍŠKU (hi hi hi) dostali
snowboard. Nejdřív bych zjistil, co to je za značku,
abyste nejezdili na nějakým shitu (nekvalitní). To by
se vám jezdilo velmi špatně. Přibližně po dvou
týdnech zjistíte, že vás pobolívá zadek. Potom
budete zkoušet zatáčet. Na to je lepší vzít si
instruktora (radiče), který vám řekne co a jak. TAK
ZATÍM … (příště dobrý značky snowboardů a
hadříků)
Tomáš Vojáček 7.B

Anketa
1. Věříš v Ježíška a píšeš mu svá přání?
2. Co si přeješ k Vánocům a myslíš, že se
ti to splní?
3. Kde budeš trávit vánoční svátky?
4. Jak a kde budeš trávit Silvestra?
5. Co bys popřál opuštěným dětem,
které nemohou trávit Vánoce s
rodinou?

1.
2.
3.
4.
5.

Tomáš Vojáček, 7.B
Ne, píšu do Švédska
Foťák, ale nevím
Doma u televize
To ještě nevím
Ať si to užijí s kamarádkami
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Katka Kobyláková, 7.A
1. Jo
2. Nevím, co si přeji, ale nesplní se mi to
3. Doma a u babičky
4. U babičky
5. Hezké dárky
Vojtěch Malina, 7.B
1.
2.
3.
4.
5.

Jo
Mobil, asi ne
Nevím, buď na horách nebo doma
Ještě nevím
Všechno nejlepší

1.
2.
3.
4.
5.

Pavlína Halmová, 7.A
No
Kazetu a věřím, že jo
Asi doma
Jako minulý rok u tety
Aby Vánoce strávili s novou rodinou

1.
2.
3.
4.
5.

Tomáš Pokorný, 6.A
Ne
Motorku, snad jo
Doma (zřejmě)
S partou
Aby se jim to splnilo
Tereza Těšitelová, 6.B
1.
Ne
2.
Štěně, nesplní
3.
Doma
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4.
Doma
5.
Aby se jim splnila
všechna přání

1.
2.
3.
4.
5.

Ondřej Pinkas, 9.B
Jo
Pěknou holku, doufám
Doma
Bouřlivými oslavami, doma
Hezké dárky

1.
2.
3.
4.
5.

Martina Kroumanová, 9.B
No nevěřím a nepíšu
Třeba, hm, já nevím
Doma
Ještě nevím
Šťastné a veselé Vánoce

Lukáš Poula, 9.A
1. V Ježíška nevěřím a nepíšu
mu přání, protože jsem velký
kluk
2. Ty jo, co si vlastně přeji k
Vánocům?
3. Budu je trávit u stromečku
4. Silvestra budu trávit u lihovin
5. Aby brzy našli nové rodiče
Kristýna Kasardová, 9.A
1. Myslím, že je fajn věřit, ale mě
už to přešlo
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2. Dostat se na školu, ale to není
v Ježíškových rukou
3. Jako vždy v rodinném kruhu 
4. Též trapně s rodinou
5. Aby se jim splnila všechna
nejtajnější přání a aby se
našel vždycky někdo, kdo je
bude mít rád
Petra Masopustová 9.A & Michaela Dočkalová 9.B
1.Ten kdo
chodí za školu
2.Oblíbený
školní předmět
3.Dopravní
prostředek
4.Školní
pomůcka
5.Opak pravdy
6.Kamarád
Jerryho
7.To co nám roste na hlavě
Příjmení a .......
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Konečník
Dneska bohužel bez šéfredaktorky, ale zato se
šéfgrafikem. Naštěstí alespoň se zástupcem!!
Zástupce: Dneska docela v zadu! Nemyslíš?
Šéfgrafik: NE! Chtělo by to ještě obrázek.
Zástupce: Nejsou lidi!
Šéfgrafik: Asi máš pravdu.
Zástupce: Já mám vždycky pravdu!!
Šéfgrafik: Víš to jistě?
Zástupce: Ty chceš pochybovat o mých
schopnostech?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?!
Šéfgrafik: Tak radši ne.
Zástupce: A nezapomeňte, inzerce je znovu na
našich stránkách! Házejte jí do krabice, nebo
posílejte na adresu: jpanc.2002.Zaci.SKOLA

AHOOJ V DALŠÍM ČÍSLE!!!!!!! 
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