Vánoční noviny
Vánoce dříve a nyní
Už jsou tady po roce zase Vánoce. Všemi
očekávané, tajemné, provoněné cukrovím a jehličím.
Slavily se i kdysi, ale ne tak, jak to známe
dnes. Tenkrát nebyla přezdobená města a pod stromečkem dvacet dárků pro
každého. Ne, Vánoce byly o něčem jiném. O rodině, o pohodě, o spokojenosti.
Dnes každému záleží jen na dárcích, a to není to pravé kouzlo Vánoc. Proto
by bylo možná lepší, kdyby se vše alespoň na chvíli vrátilo do starých kolejí.
Jáchym Bruknar

Kaprovy Vánoce
Žil takhle kapr v rybníce,
to už byl začátek prosince.
A tak ho jednou vytáhli z vody,
nastaly mu časy nepohody.
Nejdříve ho měli v síti,
tam na něj začali vodu líti.
Poté se plácal ve vaně,
asi místo vorvaně.
Rázem ho někdo vzal,
utěrku přes něj dal.
Ozvala se strašná rána,
a hele, už je pod hvězdama.
No tak se pojďme bavit veseleji,
ne o kapřím životě,
co skončil v jedné minutě,
ale o Vánocích a o naději.
Jáchym Bruknar
Foto: https://www.loupak.fun/video/hledat/?q=kapr

Co se ve škole dělo v uplynulém období? Pár článků vám to napoví.
Pokusy, Drážďany, besedy, snad jen ty písemky nám nesedly. Všechno
se teď změní, až se ozve vánoční zazvonění. Čtěte teď, co se ve škole
„upeklo“, aby vám čekání na dárky rychleji uteklo 😊.

Chemická návštěva
Minulý týden nás navštívily dvě paní, které se zabývají chemií. Předváděly
nám různé zajímavé pokusy, např: „semafor“, sloní pastu atd. Nakonec nám vyrobily
zmrzlinu. Příchuť jsme si vybrali sami. My jsme měli
dobrou, kokosovou, ale třeba taková, která chutnala
jako kopřiva, moc dobrá nebyla.
Recept na zmrzlinu:
Smetana 30 %, cukr moučka, potravinářské
barvivo, aroma, dusík. Pokud toto všechno máte po
ruce, můžete připravit vánoční překvapení. Místo dusíku poslouží stejně dobře
mrazák, jen to trvá trochu déle.
H. Matějíčková, Z. Kousalová, K. Kratochvílová

Předvánoční zájezd do Drážďan
11. prosince v pět hodin ráno jsme vyrazili do Drážďan. Na ráno jsem si
nastavila asi 20 budíků, mobil mi zvonil snad každou minutu. Byla jsme ráda, že
jsem si jich dala tolik, jelikož jsem se vzbudila až na posedmé.
V autobusu jsme vzadu praktikovali hru Škatulata, hýbejte se. O tom, že jsme
přejeli hranice, spousta lidí ani nevěděla. Na zámku Moritzburg jsme našli Popelčin
střevíček a prohlédli si zahradu. Pak jsme vyrazili do Drážďan. Nejdříve jsme šli
na „malé trhy“, pak na ty velké. Také jsme navštívili dva obchodní domy. Na můj
vkus zde bylo moc Čechů. Většinu peněz jsme utratili za oblečení, kosmetiku
a podobné věci. Nezapomněli jsme ani na dárky.
Jakmile zapadlo slunce, vyrazili jsme na cestu k domovu. Ta byla snad ještě
zábavnější než cesta do Německa. V devět večer jsme se vrátili do Polné. Už v tom
okamžiku mi Drážďany začaly chybět. Byly prostě úžasné. Nejvíc (podle
dostupných informací) cesta autobusem.
Z prací žáků 8. B

Učitelka a spisovatelka Veronika Válková
V listopadu se sedmáci v Husově knihovně setkali se spisovatelkou Veronikou
Válkovou, kterou mnozí znají díky knihám Terezínské ghetto, Egypt: V nitru
pyramidy, Trojská válka a dalším příběhům z historie. Dozvěděli se, jak se člověk
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může stát spisovatelem, něco z historie Trojské války a také si zasoutěžili. My
jsme setkání využili ke krátkému rozhovoru.
Jak se stane člověk spisovatelem?
No prostě a jednoduše začne psát 😊.
Co nejraději čtete?
Detektivky Agáty Christie a islandské ságy.
Jaký je váš oblíbený film?
Jak vycvičit draka.
Od kolika let píšete knihy?
Začala jsem v sedmnácti letech.
Víte dopředu, o čem bude děj knihy, nebo ho tvoříte postupně?
U fantasy se tvoří postupně, u pohádek to člověk ví dopředu.
Co byste chtěla dělat, kdybyste nebyla učitelkou a spisovatelkou?
Učit a psát knihy.
Kolik knih jste už napsala?
7 fantasy, 6 učebnic, 4 metodické příručky a 17 dětských knih. Dohromady
34 knih.
Jak by podle vás měly vypadat ideální Vánoce?
Aby byli všichni šťastní 😊.
Marcela Němcová a Eliška Kutlvašrová
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Jsem ráda svým pánem
13. prosince přišla do školy na Poděbradově ulici naše sponzorka Zuzana Janů,
aby zpestřila hodiny občanské výchovy v 9. ročnících informacemi o podnikání tak
říkajíc z vlastní praxe. Podařilo se nám ji zastihnout v okamžiku, kdy zrovna
netelefonovala, nic nezařizovala a měla chvilku na rozhovor.
Co Vás na podnikání baví a co ne?
Baví mne samostatnost a to, že jsem sama svým pánem a nemusím plnit často
nesmyslné příkazy nadřízených. Nebaví mne účetnictví a to, co velmi často
požaduje tzv. úřední šiml (rozuměj státní ekonomické orgány).
Jak dlouho soukromě podnikáte?
Sedm let.
Přijala jste pozvání do školy mezi mládež. Jaký je Váš vztah k dětem?
Mám ráda děti asi stejně jako většina pedagogů, na cibulce. Mňam!
A teď pár otázek k blížícím se vánočním svátkům. Máte ráda Vánoce?
Nesnáším Vánoce.
Co večeříte?
Lososa na másle a bramborový salát.
Jaké cukroví máte nejraději?
Marokánky.
Jaké vánoční zvyky dodržujete?
Zapaluji svíčky na adventním věnci, dodržuji adventní neděle, na Štědrý den
chodím poslouchat koledy z věže. Vánoční stromek po dohodě s dospělým synem
nemíváme, protože nechceme ničit přírodu. Pár ozdobených větví nám stačí.

http://www.kyblsrandy.cz/srandicky-kreslene-vtipy/
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Co bych si přál
Všichni si o Vánocích přejí klid, mír a pěknou pohodu. Ale co by chtěli
najít pod stromečkem?

Děti:
Jaromír Strašil, 7. C: K Vánocům bych si přál hlavně plno radosti a klidu. Potom
velkou večeři a krásný stromek. Pod stromečkem skautský kroj a figurku z Hobita.
Jakub Doupovec 7. C: Pod stromeček si přeji pípáky s příposlechem, ale asi je
nedostanu, protože jsou moc drahé. Potom bych si přál, aby rodina byla zdravá.
Petr Denk, 7. C: K Vánocům bych si přál nový monitor k mému počítači, abych měl
lepší zážitky z her nebo z filmů a díval se na ně ve full HD rozlišení 1920 x 1080.
Ještě bych si přál nové boty na sport. Mám jedny vybrané a jsou fakt hustý.
Radek Šimek, 9. C: Já bych si přál airsoftovou verzi plynového coltu 1911 s blow
back. Stojí asi 3 500 Kč. Pak nový notebook. Toť vše.
Marie Tlačbabová, 4. A: Jezdeckou sadu a fotoaparát.
Míša Novotná, 4. A: Želvu.
Eliška Valová, 4. A: Štěně.
Tina Holasová, 7. A: Klávesy.
Katka Havlíčková, 6. A: Výtvarnickou sadu.
Tereza Matysová,4. A: Tablet a měkouše.
Někteří chtějí zůstat v anonymitě, ale přání mají:
Moje babička je nemocná, a tak jediné, co si přeji, je, aby se uzdravila.
Jako malá jsem vždycky věděla, co chci, ale teď je to jiné. Přeji si, abych
měla dobré známky, ale to se mi nepoštěstí, pokud se nebudu učit. Hlavně si přeji
zpět svou babičku, protože mi chybí.
K Vánocům si můžu přát spoustu věcí. Ať už je to letenka do cizí země,
oblečení, elektroniku atd. Ale aby se mi mé přání splnilo, to už je věc jiná. Letošní
Vánoce by mě potěšil náramek Pandora, který chci už hodně dlouho. Ale nejde mi
tak o to, co dostanu já, spíš chci, aby z letošních Vánoc měla radost moje mladší
sestra, která si přeje mikinu Adidas.
K Vánocům si přeji pořádně vytuněnou čtyřkolku, zásobu benzínu a taky hodně
sněhu, abych mohl stavět sněhuláka.
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Já si přeji pod stromek vlastní posilovnu a nějakou přítelkyni. Ale jinak přeji
všem, ať jim ježíšek přinese to, co si přejí. Všem potom krásný nový rok, ať se
mají všichni rádi a jsou šťastní.

Učitelé a školník:
E. Kratochvílová: Nové lyže.
J. Kalábková: Poukaz na wellness nebo na dovolenou v zahraničí.
V. Košina: Čtečku knih.
S. Dvořáková: Hodinky.
Z. Wasserbauer: Poukaz na všechny hotely na světě.
V. Kašíková: Zdraví a štěňátko.
P. Polanská: Porcelánového slona do sbírky.
L. Pražáková: Cestu kolem světa.
D. Kratochvíl: Zahradu s hotovým plotem.
R. Šejstal: Soupravu nářadí pro kutily.
Zjišťoval Martin Vanický

Nejen Ježíšek či Santa
aneb Kdo všechno nosí dárky
Francie
Vánoce jsou ve znamení Pere Noël,
neboli Otce Vánoc, a le reveillon, což je
tradiční půlnoční pokrm. Vánoční jídlo se
skládá z ústřic, klobásek, pečené šunky,
salátů,
ovoce,
sladkostí
a
také
samozřejmě vína. Neměl by chybět ani
Kristův koláč nebo Kristův chléb.
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Irsko
Vánoce symbolizují zelené dekorace, ale především svíčky, jež svítí po celou
Štědrou noc na cestu Svaté rodině. Zároveň zvou kněze a aby přednesl jeho
modlitbu k večeři. Na stole leží chléb a čerstvé mléko. Vchodové dveře musí být
otevřené, aby dovnitř mohli Josef s Marií a Ježíškem.
Island
Pokud byste se dostali o Vánocích na Island, dejte si pozor na malé vánoční
mužíky! Na Islandu totiž žije 13 Santů! Jsou to synové dvou děsivých skřítků,
kteří sestupují každoročně 13 dní před Vánoci z hor a přinášejí dětem drobné
dárky. Zlobivé děti se dočkají pouze brambor. Santové mají vtipná jména typu
„Olizovač lžiček“, „Háček na maso“ apod.
Finsko
Dárky roznáší velký Ukko a pomáhají mu pidimužíčci, kteří zlobivé děti
odnášejí do ledového království.
Švédsko
Zde si bere Ježíšek podobu vánočního kozla, který
má rohy ozdobeny červenou mašlí.
Bulharsko
Dárky dává pod stromeček děda Koleda.

Martin Vomela
http://www.nasestrankatridy.estranky.cz/clanky/obrazky/kreslene-vtipy.htm
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S přáním hezkých a klidných svátků se s vámi loučí redakční rada.

https://kreslenyvtip.cz/vanocni-prani

Všem, kteří mně do roku 2017
přáli vše nejlepší:
Vůbec to nepomohlo!!! Proto mi
do roku 2018 posílejte jen
peníze, alkohol nebo poukázky
na benzín.
Vřelé díky.

Pokud chceš vyhrát ve vánoční losování, které se uskuteční 22.
prosince, vystřihni a vyplň slosovací kupon a odevzdej ho třídnímu učiteli
nebo p. uč. Bužgové. Pak už jen čekej, jestli se na tebe usměje štěstí.

SLOSOVACÍ KUPON
Jméno:
Třída:
P.S. Losování křížovek a obrázků bude až v příštím čísle časopisu 😊.
8

