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Vánoční vydání

Historie Vánoc
Asi nevíte, jak vzniklo slovo Vánoce. Tak teď se to dovíte.
Původ slova Vánoce je podle historických pramenů v staroněmeckém výrazu
"den wihen Nachten", který ve volném překladu znamená posvátné noci nebo
svaté noci. Pojmenování tedy vzniklo v dávné době před křesťanstvím. Postupně
se původní výraz změnil Weihnachten a v českém jazyce na Vánoce.
Víte, že první Vánoce se slavily v Římě? Historicky je za vznik Vánoc možné
považovat období na přelomu třetího a čtvrtého století. (Jestli nevíte třetí století je
rok 201-300 a čtvrté století je rok 301-400). První zmínky jsou v řeckém kalendáři
Furia Dionysia Philocata z roku 354. Kalendář ale vznikal mnohem dříve, a tak je
možné usuzovat, že první Vánoce se v Římě slavily kolem roku 330.
V Římě se narozeniny významných mužů, pokud nebylo známo
přesné datum jejich narození, slavily v některý jiný významný den a
z této tradice později vycházeli i křesťané.

Tradice
Vánoční stromeček
Ozdobený vánoční stromeček, u kterého se rodina schází a pod kterým nachází
na Štědrý den dárky, už patří neodmyslitelně k Vánocům. Bývá to většinou jehličnatý
smrk, borovice nebo jedle, která je ověšená ozdobami v různých barvách a vánočním
osvětlením. Může být živý nebo umělý.
Jmelí
Dalším rozšířeným zvykem je jmelí. Větvička jmelí patří k vánoční výzdobě, zavěšuje
se tak, aby bylo možné pod ním projít nebo se pod ním políbit. Dvojici má polibek pod
jmelím přinést lásku po celý další rok. Pokud někomu jmelí věnujete, chrání ho před
nemocemi a do domu přinese štěstí. Víte, že jedna z křesťanských legend o jmelí praví,
že bylo původně stromem, ze kterého Josef vyrobil kolébku pro Ježíška a později byl
z toho samého stromu vyroben kříž, na kterém Ježíše ukřižovali.
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Štědrovečerní večeře
Na Štědrý den, tedy 24. prosince večer, se usedá ke štědrovečerní večeři. Tradiční
večeře se skládá z rybí polévky a kapra s bramborovým salátem.
Štědrovečerní večeře má svá pravidla.
Prostírá se pro jednoho navíc, pro nečekanou návštěvu. Nikdy nevíš, kdy k vám
přijde kamarád, aby vám snědl kapra nebo maminky cukroví.
Od stolu se během večeře nevstává, dokud všichni nedojí.
Ten, kdo během večeře vstane, podle pověry příští rok spolu s ostatními u stolu
nebude. Po večeři se rozbalují dárky, které jsou pod vánočním stromečkem.
Půlnoční mše
Štědrý den vrcholí v kostele na půlnoční mši, kde se zpívají koledy. Koná se v
předvečer svátku narození Krista, který je 25. prosince.
Cukroví
Mezi jednu z nejrozšířenějších tradic Vánoc patří pečení cukroví. Mezi nejoblíbenější
cukroví se řadí například to z lineckého těsta, vanilkové rohlíčky a vánoční perníčky.
Vánočka
Vánočka patří k tradičním symbolů a pokrmům českých Vánoc. Její tvar připomíná
Ježíška v povijanu - má ozdobný pás, který mu slouží k převazu peřinky s kojencem.
Věřilo se, že křížové pletení plní ochranářskou funkci a chrání před zlými silami lidi
sedící u stolu.
Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři přichází na řadu krájení jablka. Vezme se nůž a jablko se
napříč rozkrojí. Pokud uvnitř rozkrojeného jablka naleznete hvězdičku znamená to,
že budete v příštím roce zdraví a šťastní. Jestli najdete křížek nebo červa, značí to
nemoc a smrt.
Lití olova
Ano, jedna z vánočních tradic je lití rozžhaveného tekutého olova do nádoby s
vodou. Víte, že ze vzniklého odlitku se pak dotyčnému věští budoucnost?
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Pouštění lodiček
Pouštění lodiček z vlašských ořechů se zapálenou svíčkou v míse nebo umyvadle
s vodou patří mezi oblíbené vánoční tradice. Dokáže odpovědět na otázku nebo
předpovědět budoucnost. Důležité je, aby ten, co otázku pokládá, vyrobil lodičku z
ořechů sám a sám ji pustil na vodu. Počet lodiček odpovídá počtu členů rodiny.
Pokud se nějaká vzdálí od jiných ořechů. Komu lodička patří, vydá se do světa.
Pokud zůstanou u sebe, bude rodina pohromadě.
Kapří šupiny
Na Štědrý den při večeři se dává šupina z kapra pod talíř. Rybí šupina by měla
přinášet peníze a hojnost. Následně lidi nosí šupiny vánočního kapra v peněžence
nebo kabelce pro dostatek peněz v příštím roce.
Házení střevícem
Dívka se postaví do chodby, zády ke dveřím a hodí botou, střevícem nebo pantoflem
přes rameno. Pokud míří špičkou ke dveřím, znamená to, že se dívka provdá a
odejde z domova. Jestli špička neukazuje ke dveřím, tak se neprovdá a zůstane doma.

Vánoce v Anglii
No tak všichni ví, že my máme Ježíška.
Ale víte, že v Anglii nemají Ježíška ale Santa Clause?
V Anglii se na Vánoce vaří horká čokoláda.
Normálně se u nás zpívají koledy, a to je v Anglii stejné.
Dělá se tam hodně věcí stejně, ale nějaké věci jsou odlišné. Například:
Elf on the shelf
V překladu Elf na poličce. Normálně se v Anglii dává Elf na poličku.
Už víte, že v Anglii je Santa Claus. Děti tam píšou Santa Clausovi dopis jako my,
akorát on bydlí na Severním pólu, takže dopis musí letět z Anglie až na Severní pól.
A to je tak daleko, že tam děti dostávají dárky až 25. prosince.
Co mají v Anglii ke štědrovečerní večeři?
Rybí polévku a kapra se salátem tam mají taky, ale mají ještě krocana, koláče, pudink a
vánoční sušenky.
V kuchyni nebo nějaké jiné místnosti, nechávají mléko a sušenky pro Santu.

Vánoční recepty
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Vanilkové rohlíčky
suroviny:
420 g hladké mouky
160 g vlašských ořechů
100 g moučkový cukr
340 g hery
špetka soli

postup
1.

Všechny suroviny na vále zpracujeme v pevné těsto, které necháme nejlépe
přes noc v chladu odležet. Pak tvarujeme rohlíčky a pečeme ve vyhřáté
troubě na 180°C.

2.
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Ještě teplé obalujeme ve směsi moučkového cukru s vanilkou.

vánoční perníčky
suroviny:
těsto
500g hladké mouky
100g moučkového cukru
200g másla
2 vejce
120g medu
1 lžička jedlé soli
3 lžičky koření Medový perník od Kotányi
2 lžičky kakaa
bílek na potření

poleva
1 bílek
moučkový cukr (pořádně prosít)
kapka citronové šťávy

postup
1.

Nachystáme velkou mísu, kam vložíme všechny ingredience a promícháme.
Nejprve suché, promíchat, pak mokré a promíchat. Vše by mělo mít stejnou
teplotu.

2.

Vyklopíme na vál a ještě propracujeme, aby se těsto chovalo jako plastelína.
Až je „teplé“ a dobře vypracované, vezmeme potravinářskou folii, těsto do ní
zabalíme, necháme trošku místa a dáme na 2 dny odležet na chladnější místo,
ne do lednice.

3.

Najdeme těsto skoro jako „nakynuté“, uležené. Nachystáme plech, na kterých je
pečicí papír.

4.

Na vál dáme trochu hladké mouky a část těsta vyválíme, vykrajujeme opatrně
a skládáme s mezerami na plech.
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5.

Pečeme při teplotě 170 °C asi 8 minut. Hlídáme menší tvary, potřebují kratší dobu!

6.

Horké perníčky hned po vytažení z trouby potřeme bílkem kvůli lesku.

7.

Připravíme polevu: všechny suroviny spolu vyšleháme do husté hmoty,

aby vidlička zanechávala stopu. Perníčky necháme vychladnout a zdobíme bílou
polevou. Jsou krásně měkké a hned k jídlu.
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Výzkum
Kolik dětí má kolik sourozenců?

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

součet

0 sourozenců

3

3

3

4

1

14

1 sourozenec

5

8

8

6

10

37

2 sourozenci

3

2

3

0

2

10

3 sourozenci

2

1

1

1

0

5

4 sourozenci

0

0

0

1

0

1

5 sourozenců

0

0

0

1

1
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UPOZORNĚNÍ!
Pokud je ve výzkumu chyba, klidně nám řekněte. Psali jsme to, co jsme zjistili!
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SPOJOVAČKY
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Soutěž 1. třída
Pomoz se všem opicím dostat k vánočnímu stromečku.
Výsledek přineste Verči M.
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Soutěž 2. třída
Najdi 7 rozdílů.
Výsledek přineste Verči M.
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Soutěž 3. třída
Dokresli obrázky tak, aby v žádném čtverci, sloupci ani řádku
nebyl jeden obrázek dvakrát. Jako sudoku.
Výsledky noste Verči M.
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Soutěž 4. třída
Dokresli obrázky tak, aby v žádném obdélníku, sloupci ani řádku
nebyl jeden obrázek dvakrát. Jako sudoku.
Výsledky noste Verči M.

13

Akce na prosinec
Myši patří do nebe
Kde: Měšťanská beseda
Kdy: 21.12.2021

Dvě zvířátka, považovaná svými blízkými za podivíny. Myška Šupito a lišák
Bělobřich, se po nehodě setkávají ve zvířátkovském nebi. Ačkoli byli za života
zapřísáhlými nepřáteli, v nebi sledujeme jejich společnou cestu k překonání
starých bolestí, k novému začátku a ke zrodu neochvějného přátelství. Unikátní
loutkový snímek adaptující dětskou knihu Ivy Procházkové se v předpremiéře
poprvé představil českým divákům už na libereckém Anifilmu.
Příběh nepravděpodobného přátelství myšky Šupito a lišáka Bělobřicha nejen
že si nezadá s těmi nejlepšími příběhy od Pixaru, ale dojme i nejednoho
dospělého diváka, zatímco na pozadí překrásné stop-motion animace
nenáročnou formou přináší dětem jednoduchá, ale pravdivá poselství.
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VTIPY
Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc ti děkuju za ty housle, co si mi dal loni k Vánocům.
Byl to ten nejlepší dárek, jaký jsem kdy dostala!“ „Vážně?“ neubrání se děda údivu.
Líza nadšeně přikývne: „Rozhodně! Pokaždé, když začnu hrát, mi máma dá dvacku,
abych s tím zase přestala!“
Vlčák se dívá na vánočně vyzdobenou jedličku v obýváku a zasněně si povzdechne:
„Můj pán je jednoduše nejlepší. Který pes může říct, že má doma záchod, a ještě s
elektrickým osvětlením?”
Přijde Pepíček do lékárny a říká: „Máte něco proti bolesti?“ „A co tě bolí?“
„Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení.“
Víš, proč nechodí jogurt na procházku?
Protože se bojí, že by byl prošlý.
Venku je taková zima, že mi teploměr ťukal na okno, ať ho pustím dovnitř,
že je mu zima.
Baví se spolu dva zahrádkáři, a ten jeden druhému říká:
„Víš, že když budeš hezky mluvit k rostlinám, tak ti porostou?“
„Opravdu?“ říká ten druhý „tak já jdu na zahradu naštvat plevel!“
„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.“
„A splnil ti přání?“
„Ano, koupil mi atlas hor...“
Víte, proč ryby nemají prsty?
Protože jsou všechny zmražené v obchodě.
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Tipy na deskovky

Psí život
Psí život je rodinná hra pro 2 až 6 hráčů cílící především na děti školního věku. Ve
hře se vžijete do role psa tuláka běhajícího po městě. Vaší každodenní starostí je naplnit
si břicho a sehnat tři kosti, po jejichž zahrabání v místě, kde máte pelech, zvítězíte.

Osadníci z Katanu
Osadníci z Katanu je moderní společenská hra, která se poprvé na trhu objevila v roce
1995. Její autor je Klaus Teuber. Katan je název ostrova, na kterém se hra odehrává.
Osadníci postupně osidlují tento ostrov, staví cesty a vesnice, než se jeden z nich
stane pánem Katanu.
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VESELÉ
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VÁNOCE

A

ŠŤASTNÝ

NOVÝ

ROK!

Dobrovolný úkol pro všechny
Pokud chcete, napište na papírek co byste chtěli do dalšího časopisu a doneste ho
někomu z nás.

18

