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Vánoce v Rusku
Štědrý den je v Rusku
obyčejným pracovním
dnem. V této zemi se
Vánoce slaví dvěma
způsoby. Tradičně se slaví
až 7. ledna, protože církev
stále používá Juliánský
kalendář - a ten je oproti
našemu Gregoriánskému
kalendáři o 13 dní
opožděn.

Náš sedmý leden tedy
odpovídá 25. prosinci.
Nyní většina Rusů místo
nich slaví Nový rok
s jolkou (vánoční
stromek) a dárky od dědy
Mráze. Děda Mráz cestuje
až ze vzdálené Čukotky a
doprovází ho Sněhurka v
bílém kožíšku ušitém z
hranostajů.

O štědrovečerní večeři se
podávají bezmasé pokrmy
a ryby. Oblíbené jsou
vareniky, což jsou plněné
taštičky z kynutého těsta.
Náplň se připravuje z
brambor, rýže, zelí nebo
sušených a nakládaných
hub.

Vánoce v USA
Jak je známo, dárky v
Americe nosí Santa Claus.
Santa žije na Severním pólu,
kde má svoji továrnu na
hračky. Ty dětem rozdává v
noci z 24. prosince na
25. prosince, přičemž do
domů vstupuje výhradně
komínem a krbem. Na něm

se jako výraz poděkování
nechává postavená sklenice
mléka s talířem sušenek pro
Santu a několik mrkví pro
soby. Dárky děti rozbalují
25. prosince ráno.
Po rozbalení dárků se lidé
slavnostně obléknou a
začne se vařit vánoční
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pokrm. Ten je nejčastěji
složen z nadívaného
krocana, bramborové kaše,
sladkých brambor, vařené
kukuřice, červeného zelí,
dýňového jídla, fazolových
lusků a brusinkového
kompotu.
Patrik Janča, 8. třída
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Vánoce v Africe
Bílých Vánoc si Afričané
taky neužijí. V některých
oblastech Afriky však
přesto koupíte na trhu
umělé vánoční stromky a
nafukovací Santy pro
křesťanskou menšinu.
Lidé si předávají dárky
jako všude na světě, ale
v mnohem menším
množství, než jsme zvyklí
u nás. Vánoce mají spíše
náboženský a duchovní
ráz. Afričané jsou
poměrně chudí, aby si
kupovali drahé předměty.
Cenné jsou učebnice,
mýdlo, látky, svíčky a
další praktické
zboží. Rodina večeří na
Štědrý večer společně,
zve i přátele a poté jdou
všichni do kostela.
Vánoce v Africe jsou
obdobím, které spadá na
sklizeň kakaa. V Kongu
se koná každoroční
vánoční průvod. Lidé
chodí dopoledne po
vesnici a zpívají koledy.
Oblečou si sváteční
oblečení. Dárky si
předávají v kostele. Na
jihu Afriky si lidé zase
nasadí papírové

kloboučky, pojídají
biskupské chlebíčky,
krocana a vánoční pudink.
Děti zde mají zrovna
prázdniny – slunce pálí a
pláže jsou plné lidí.
V Ghaně si dají
k štědrovečerní večeři
národní tofu a polévku
„okra“. Zimbabwané
spořádají spoustu chleba
s džemem, čaj a kozí
maso.
V Africe se spíše slaví
Kwanzaa. Slaví ji buď
Afričané a nebo
Američané s kořeny v
Africe. Kwanzaa
je oslavou života založený
na africké kultuře. Je
oslavována 26.
prosince až 1. ledna, a tak
trvá celý týden. Kwanzaa
byla v roce
1966 vytvořena
Dr. Maulana
Karenga (Ron Everett),
profesor na fakultě Black
studií na univerzitě v
Kalifornii. Karenga je
autor a aktivista, který
bojuje za zachování
afrických rituálů v
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americké kultuře.
Kwanzaa byla
koncipována po Watts
vzpoury, nepokoje v
okrese Watts v Los
Angeles. Tyto nepokoje
byly způsobeny těžkou
rukou policejních
trestů. Kwanzaa není
náboženská slavnost, ale
kulturní oslava afrických
tradic, na základě prvků s
dožínky, která se slaví jak
v Africe,tak i ve zbytku
světa.
Jméno Kwanzaa pochází
ze svahilštiny Matunda ya
Kwanza, což znamená
„první plody". Dodatečné
"a" bylo přidána tak, že
by existovalo slovo se
sedmi písmeny, jeden pro
každé ze sedmi dnů.
V prosinci 1998. byla
odhadnuta na Světové
africké síti po celém světě
kolem 28 milionů lidí
slavící svátky Kwanzaa.
Eliška Melicharová, 9.A
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DIY
Vločka
Budeme potřebovat: nůžky, drátek, papírové ubrousky, provázek.

1. Ubrousky si dáme na sebe a poskládáme do harmoniky.

2 .Uprostřed je svážeme drátkem a přidrátkujeme i šňůrku.

3. Kraje ubrousků zastříhneme do špičky.

4. Pak už jenom ubrousky rozložíme do požadovaného tvaru a máme to! :)
Tereza Šimčíková, 8. tříd
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Rozhovor s paní zástupkyní
Hanou Ševčíkovou
1. Psala jste Ježíškovi dopis?
Psala, bylo to u nás v rodině zvykem.
Dopis jsem dávala za okno.

2. Máte ráda Vánoce?
Vánoce mám moc ráda a celé
období, které s nimi souvisí -pečení
cukroví, pohádkovou atmosféru,
zpívání koled, výzdobu, vůni jehličí,
klid a pohodu.

3. Jak slavíte Vánoce?
Vánoce slavíme v úzkém rodinném
kruhu, na Štěpána se scházíme celá
velká rodina v počtu až 15 lidí.
5. Jaké prožíváte zvyky?
Jednoznačně české zvyky. Na Štědrý
den nesvítíme, abychom nevyhořeli,
pod talířem máme šupiny z kapra,
aby se nás držely peníze, celý den se
postíme, abychom viděli zlaté
prasátko, od stolu nevstáváme,
abychom se příští rok znovu setkali.

4. Co děláte o Štědrém dnu?
Celý den se díváme na pohádky,
mezitím vařím rybí polívku,
smaženého kapra a bramborový
salát. Před večeří jdeme na
procházku a po večeři rozdáváme
dárky.

Díky za rozhovor Štěpánka Pechová, 6. třída
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Doplň koledy
Tichá noc

Den přeslavný

Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém
dýchá
,

Den přeslavný jest k nám
v němž má

půlnoc odbila, město šlo _____, zdřímli
dávno i ________ stád,

každý vesel.

Radujme se,

se,

v tomto novém

jen Boží láska, ta dbí, jen Boží láska, ta
dbí.

.

Abysme k Vám za rok přišli,
A Vás ve

Pásli ovce valaši

zas našli.

Radujme se, veselme se,

Pásli ovce valaši
při

,

v

novém roce.

salaši.

Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom
Anděl se jim
do Betléma

.
,
kázal.

Tereza Šimčíková, 8. třída
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DIY
Stromeček
Budeme potřebovat: korálky, nůžky ,proužky filcu, vyšívací bavlnky

1. Proužky si poskládáme do tvaru stromečku, jak vidíte na obrázku.

2. Dále do každé druhé mezery vložíme korálek a vše sešijeme k sobě.

3. Nahoře uděláme poutko a máme to! :)

Tereza Šimčíková, 8. třída
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Psal jsi dopis Ježíškovi, když jsi byl(a)
malý?
6. třída

7. třída

10%

0%

Ano
90%

Ano

Ne

Ne

100%

8. třída

9. A

11%

0%

Ano
89%

Ano

Ne

Ne

100%

9. B
Celkem

6%
94%

11%

Ano

Ano

Ne

Ne
89%

Štěpánka Pechová, Jan Charvát, Pavlína Adamcová, Tereza Šimčíková, Eva Smetanová, Petra
Burdová, Kristýna Hauerlandová.
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Cvičení
Cvičení na břicho

Cvičení na zadek

Kristýna Hauerlandová, 9.B
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DIY
Vánoční svícen
Budeme potřebovat: sklenici, tekuté lepidlo, svíčku, třpytky, štětec, kamínky

1. Vytvoříme lepidlem na sklenici

rampouchy.

2. Lepidlo posypeme třpytkami. Dělejte to po částech, ať vám lepidlo
nezaschne :)

3. Po zaschnutí lepidla nasypeme do sklenice kamínky, vložíme svíčku, zapálíme a máme hotovo! :)
Tereza Šimčíková, 8. třída
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VTIPY
O Vánocích říká maminka
Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal
vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá:
„A svíčky taky?”

Ptá se matka svého syna: „Kdo
tě naučil říkat slovo zatraceně?”
„Ježíšek.”
„Nelži.”
„Přísahám. Když nesl dárky do
pokoje, praštil se o stůl a řekl
právě tohle.”

Jožka se modlí před Vánocemi a
na konci modlitby zakřičí:
„Ježíšku, dones mi kolo!”
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá
mu sestra.
„Ale babička ano.”

Na Vánoce přijde dopis od
známých z USA. Tatínek si ho
přečte a povídá manželce: „No
koukám, že se tvůj bratr v té
Americe nemá špatně. Tady
píše, že dostal nějaké elektrické
křeslo.”

Patrik Janča, 8. třída
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AKTUÁLNĚ NEJPOSLOUCHANĚJŠÍ
PÍSNIČKY V ČESKU (TOP 10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ellie Goulding - Love Me Like You Do
Kanye West - FourFiveSeconds
Mark Ronson - Uptown Funk
Maroon 5 - Sugar
Slza - Celibat
Hozier - Take Me To Church
Carly Rae Jepsen - I Really Like You
ZEDD - I Want You To Know
Sia - Elastic Heart
Ariana Grande - One Last Time

Martin Štecher, 8. třída
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Vyhlašujeme soutěž o nový název časopisu.
Své nápady dávejte do krabice u nástěnky
Nejlepší nápad bude odměněn!!
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Andělský den
Adventní doba se u nás ve škole
nesla v duchu pohody a úsměvů.
Když byl Mikuláš, tak nás v Čaprošu
napadl andělsko-čertovský den, ale
pak jsme se rozhodli, že bude lepší
jenom andělský den, abychom tam
měli samé hodné andílky, kteří dělají
dobré věci. Andělský den se lišil od
těch běžných dnů ve stylu učení a to,
že děti, co přišly za anděly, byly
osvobozeny od zkoušení. O velké
přestávce jsme se všichni sešli
ve druhém patře a vyfotili se. Bylo to
nádherné. Andělský den se velmi
vydařil, protože se do toho zapojilo
hodně holek i kluků, kteří vypadali
velmi hezky.

Pavlína Adamcová, 8. třída

Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrého stolu.
Sazba: Martin Štecher, 8. třída
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