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Čerti na Dobřanské základní škole
V pátek, dne 7. 12. 2012, navštívili dobřanskou školu čerti. Již
od rána byla celá atmosféra napjatá. Čerti začali postupně obcházet všechny třídy
od 2. hodiny. Někteří žáci se čertů báli, jiní se neměli proč bát. Našli se ovšem i tací,
kteří celý rok zlobili a čertům dokonce i vzdorovali. Zlobivci byli potrestáni plněním
úkolů, jako například strouhá-
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ním cibule, zarecitováním říkanky a další… Zajímavé je,
že čerti nebyli v 9. třídě. Mikuláš to zdůvodnil tak, že je to
údajně nejhodnější a nejpořádnější třída na škole. Žáci 7.
a 8. třídy byli dokonce vyneseni ven a řádně vyváleni ve
sněhu. Dle mého názoru se
letošní čerti vyvedli a jsem sám zvědav, co se stane našim žákům a žákyním příští
rok.

Sv. Lucie
13. 12. – Byla dcerou bohatých sedláků. Legendy praví, že se nikdy nevdala a svůj majetek rozdala chudým.

Sníh
Padá, padá sníh,
pojedeme na saních.
Padá vločka z nebe
mráz nás všechny zebe.
Postavíme sněhuláka,
ať si vrána klidně kráká.
Nazdobíme stromek,
rozsvítíme domeček.

Prý si vypíchla oči, aby odradila dalšího z nápadníků.
Zrak jí byl zázrakem vrácen. Jeden pohanský panovník
o ní měl zájem, ale protože ho odmítla, nechal jí popra-

I když je nám zima,
dětem je teď prima.

vit. Je patronkou švadlenek, kočích, sklenářů a brusi-

Anička Brychová, 6. ročník

čů. Byla také ochránce proti čarodějnicím. Tento svátek patřil všem dívkám a ženám jména Lucie. V tento
den nesměly pracovat.
Lucie Mičková, 8. ročník

Smysl Vánoc????
V tomhle článku bych se chtěl pozastavit nad současnou situací
Vánoc. Ano, je jasné, že každý
z nás rád dostává dárky, ale kam
se poděl smysl Vánoc? Křesťané
vnímají Vánoce jako oslavu narození Ježíše Krista, ale obecně by
to měly být především svátky pohody, bez starosti a setkání
s nejbližšími. Myslím, že dnešní
realita se oproti této vizi dost liší.
Z celého smyslu Vánoc se stal jen
marketingový tah, kterým každý
prosinec všichni podnikatelé sobecky vydělávají na hamižnosti
jiných. Je to vlastně celý jen o
chamtivosti. Mluvím tady už
v podstatě o závislosti. Drtivá většina lidí jsou absolutně závislý na
vlastní chamtivosti, která rok od
roku sílí. Lidem už tolik nezáleží
na tom, jestli se o Vánocích setkají
s deseti nebo dvaceti přáteli, ale

spíše na tom, jestli o Vánocích
dostanou 10 nebo 20 dárků. Je to
odporné. Jasně všichni rádi něco
dostaneme, ale aspoň v mém případě i tak radši mám svoje přátele. Lidé dnes znají cenu všeho, ale
hodnotu ničeho. Lidi úplně ztratily
pojem o hodnotě přátelství, jak je
to důležité, jen se zajímají o ceny,
co
najdou
na
cedulkách
v
předražených
Vánočních
„výprodejích“. S radostí kupují
v zápalu předvánočního stresu
každou předraženou blbost. Je to
celý jen o chamtivosti a hamižnosti. Ta odporná hamižnost je potupou Vánoc. Hamižnost, hamižnost
a zase hamižnost. Už Vás slyším
ječet: „Chci lyže, chci bižuterii,
chci kolo, abych se na něm dvakrát projel a pak ho prodal do bazaru“. Celé je to tak stupidní, povrchní a sobecký! Nevím jak zrov-

na vy,
ale já
bych
jako největší dárek k Vánocům
bral, kdybychom se mohli všichni
do jednoho bez problémů snášet.
Jsem jen snílek, co sní o tom, že
matka Země přežije další den.
Řekl bych, že u většiny z Vás ideální představa Vánoc vypadá jinak. Ale co já asi zmůžu? Jste jak
naše třída – může Vás tisíce lidí
stokrát seřvat a stejně to neberete
ani v úvahu. Je mi z toho zle.
Avšak věřím, že i jeden člověk
může něco dokázat. Byl bych velice rád, kdybyste se aspoň vy, co
právě teď čtete tenhle článek, se o
Vánocích zamysleli a radši trávili
čas s přáteli a rodinou, než s dárky…. Dík za ignor.
Martin Jech, 9 ročník

Dokonalý Vánoční Dárek
Vybral jsem do školního časopisu téma „Dokonalý vánoční dárek“. Píšu o tom, protože si někteří lidi nepřejí
to, co my ostatní. Když řeknu Vánoce, každý si představí dárky, ale já se na to dívám s pohledu nemocných a
hladových lidí. Pro moji sestřenici, která měla rakovinu, byl dokonalý dárek to, že se uzdravila. Hladoví lidi by
dali, nevím co, za kousek chleba. Takže si myslím, že není na škodu přispět alespoň něco, na nemocné lidi.
Na závěr bych vám chtěl poděkovat, že jste se nad tím zamysleli.
Matěj Grulich, 6. ročník

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Vánoční hvězda je rostlina z čeledi
pryšcovitých a pochází z Mexika.
V České republice se stala tradiční
Vánoční květinou. Existuje mnoho
barevných forem jako tradiční červená přes růžovou, oranžovou,
modrou až k pruhovaným původní
barva květů je zelená. Vánoční
hvězda v subtropické přírodě vyrůstá jako keř a může být až 4m

— (Euphorbia pulcherrima)

vysoká. Tato pokojová rostlina
patří mezi nejdekorativnější pokojové rostliny. Do Evropy ji přivezl
na počátku 19. století z Ameriky
německým přírodovědcem Alexandrem von Humboldtem. V roce
1833 jí botanik Carl Ludwig Willdenov přidělil botanické jméno
„Euphorbia pulcherrima“, což znamená „nejkrásnější z rodu pryšců“.
Anežka Postlerová, 6. ročník
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Kde trávit vánoční svátky
1. Vánoce u moře

2. Vánoce na horách

Chcete zažít exotické Vánoce? Vezmě-

Nebo jste naopak velký příznivec sněhu? Vyjeďte na hory!
Pokud jste skvělý lyžař, vyrazte
do Alp na celodenní sjezd. Jinak
můžete vyrazit na méně náročné
trasy. Ale v každém případě, zažijete krásné Vánoce.

te svou rodinu k moři a oslavte Vánoce
trochu jinak. Zajeďte si na Kanáry,
nebo do Thajska a nechte se hýčkat
slanou vodou a sluníčkem.

4. Vánoce v Las Vegas
Toužíte po akčních
Vánocích? Pak si zajeďte do Vegas! Nikde jinde
nenajdete tolik atrakcí a
představení. Můžete se
dostat například do továrny na čokoládu. I
s dětmi nebo bez nich vás tohle město zaručeně dostane.

3. Vánoce na chatě
Máte rádi svůj klid bez otravných
sousedů? Pak je vaším ideálním místem
chata. Můžete si vybrat klidný koutek,
kde strávit svátky, aniž by vám na dveře
klepal otravný soused, kterého ani nemáte rádi.

5. Vánoce v New Yorku
Máte rádi vánoční velkoměsto? V tom případě je řeč

o

nespícím městu NY! Ulice
jsou doslova prodchnuté duchem Vánoc. Na každém rohu
narazíte na pouliční výstavy a představení. V Rockefellerově Centru najdete největší vánoční strom na světě.¨

Šárka Šimůnková, 7. roč-

Nejšťastnější Vánoce
Byla jednou jedna maminka, která měla syna. Bylo
mu teprve 5 roků, ale
strašně moc si přál k Vánocům od Ježíška jen jediné přání a to
bylo, aby už nebyli chudí. Maminka vzala tužku a napsala dopis Ježíškovi. Malý
Kuba vzal dopis a dal ho za okno, šel
rychle spát, aby andělíčkové co nejdříve
vzali dopis a brzo ho dali Ježíškovi. Když
usnul, zdál se mu sen, že když se ráno
na Štědrý den probudí, bude v zámku.
Leknutím se probudil a viděl , jak andělíčkové odnášejí dopis .Kubík rychle vstal
a šel vzbudit maminku. Maminka mu
řekla: ,,Jdi honem spát, nebo si andělíčkové všimnou, že jsi vzhůru a leknou
se .” Kubík poslechl a šel spát. Hned jak
se ráno probudil, utíkal se kouknout,
jestli je dopis pryč. Opravdu , dopis byl
pryč, Kubík byl štěstím bez sebe. Jenom
TRIVIUM REVUE

doufal, že se jeho přání splní, protože
kdyby se to splnilo, maminka by na něho
byla pyšná. Protože bylo 24. prosince,
Kubík věděl, že musí jít honem ven, jinak
andělíčkové neozdobí stromek a nepřinesou dárky. Kubík se proto honem
oblékl a nutil maminku, aby šla s ním.
Maminka se nechala přemluvit, vzala
sáně a šla s Kubíkem na kopec. Nejdříve
to Kubíka bavilo, ale po hodině už ne.
Maminka proto vymyslela, že postaví
sněhuláka. Když už maminka usoudila,
že už můžou jít domů, Kubovi se nechtělo, protože prohrál v soutěži, kdo
postaví největšího sněhuláka. Ale mamince už byla zima, a tak Kubu dala na
sáně. Když dojeli k domu, maminka a
Kuba nemohli uvěřit svým očím. Uviděli
krásný dům, který si maminka vždy přála. Maminka uviděla dopis ,kde bylo
napsáno: Pro Kubu. Kuba vzal dopis a

dal ho mamince, aby mu ho přečetla.
Když maminka dočetla, oba pochopili,
že Kuba dostal dům k Vánocům. Kubík
vzal maminku a s váháním otevřel dveře. Uprostřed místnosti byl stromeček a
pod ním spousta dárků, na stole ležely
dva talíře s jídlem. Kubík se šel podívat,
co to vlastně je, sedl si ke stolu a začal
jíst, maminka ho zarazila, aby na ni počkal. Kubík počkal až maminka usedne
ke stolu a už jedl. Když dojedli, šli ke
stromečku a rozbalili dárky. Kuba si
začal hrát a v tu chvíli maminka řekla, že
by měli jít Ježíškovi poděkovat. Kuba
souhlasil ,a tak šli. Od té doby se jim
dařilo všechno dobře, když šel Kuba do
školy, měl mnoho kamarádů a maminka
si našla práci. ZAZVONIL ZVONEC A
VÁNOC JE KONEC.
Martina Dyntarová, 6. ročník
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Trochu vánoční zábavy

„Chcete-li získat pozornost čtenáře, umístěte sem zajímavou větu nebo citát z textu
publikace.“

Monika Prázová, 8. ročník

1. Co začíná 4 týdny před Vánocemi?
2. Co dostáváme pod stromeček?
3. Co se peče na Vánoce?
4. Co se zpívá o Vánocích?
5. V jakém měsíci jsou
Vánoce?
6. Kdo nosí dárky?
TRIVIUM REVUE

Každý den si vybarvi obrázek s
odpovídajícím číslem.
Michal Postler, 9. ročník

VÁNOČNÍ KVÍZ
1)Kdy začínají vánoce?
a)31. prosince
b)24. prosince
c)24. ledna
d)25. května
2)Co je za tradiční rybu o vánocích?
a) Kapr
b) Štika
c) Pstruh
d) Žralok
3)Kdo v České republice roznáší
dárky?
a) Velikonoční zajíček
b) Santa Klaus
c) Ježíšek
d) Krakonoš
4)Co se říká, že když nejíš celý den
tak pak uvidíš?
a) Kuře
b) Stříbrné prasátko
c) Zlaté prasátko
d) Zlaté Štěňátko
5)Která
vánoční
koleda
je
nejznámější?
a) Svatá noc a Tichá noc
b) Svaté ponožky
c) Anežčino cukroví
d) Svatá Kraslice
6)Kde se narodil Ježíš Kristus?
a) V Betlému
b) V Německu
c) Ve chlívě
d) V kostele
Lenka Málková, 6.ročník
Odpovědi: 1)b, 2)a, 3)c, 4)c, 5)a, 6)c

Vybarvovací adventní kalendář .
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Vánoce ve světě
Vánoce v Itálii

Vánoce na Jamajce
Pro Jamajčany jsou Vánoce výjimečný
den. Mnoho lidí jezdí za svou rodinou,
i ty žijící mimo svou rodnou zemi.
S vánoční nadílkou a návštěvou kostela přichází ohňostroj a oslava, která trvá celou noc. To je na Jamajce ta
pravá vánoční rodinná pohoda. Jamajčanům jako všude
jinde v Americe nosí dárky Santa Claus. Pro Jamajčany je
vánoční jídlo kuře na kari, hovězí oháňka s rýží a hráškem, kterou zapijí panákem bílého rumu a svařákem z
červeného vína. Jako moučník si dávají tak zvaný Xmas
Cake, který se připravuje z plodů namočených v bílém a
červeném víně. Dárky si rozbalují až ráno 25. prosince.
Jamajčané taky milují karnevaly a další různé koncerty.
Spoustu lidí se ale koncertům a vánočním party vyhne a
tráví Vánoce se svou rodinou.

Kuba Ungrád, 7. ročník

Symbol Vánoc v Itálii jsou
jesličky. Vánocům samozřejmě
nechybí ani vánoční stromeček
(většinou jedle). Zvyky se liší
dle
rodiny
a
regionu.
Křesťanské rodiny staví jesličky
doma. Rodinné betlémy se dědí
z generace na generaci. Vánoční
den je 25. 12. Pokrmy se
podávají 24. nebo 25. 12. Záleží na tom, kdy se sejde celá rodina.
Dárky se rozdávají 25. prosince ráno. Většinou jsou pod
stromečkem. Dárky tam nosí Santa Klaus-Babbo Natale. K jídlu se
podává panettone, což je vánoční bábovka s hrozinkami a
kandovaným ovocem, nebo v případě severní Itálie jednodušší
pandoro. Hlavní jídlo se liší dle regionu a rodiny. Může být jehněčí s
rozmarýnovými bramborami a artyčoky, či večeře o několika
chodech na bázi mořských ryb.
Lukáš Vrba, 9. ročník

Vánoce v Austrálii
V době Vánoc v Austrálii je léto, a tak děti
v Austrálii jsou ošizeni o zimní radovánky. Ale
za to se můžou koupat a užívat letních prázdnin. Kvůli časovému rozdílu v Austrálii slaví vánoce o 11 hodin dříve než tu u
nás. V Austrálii se nachází mnoho národnostních menšin, a tak
se nedá mluvit o klasických Australských Vánocích. Každá rodina slaví a dodržuje tradice své země. V Austrálii žije spíše větší
menšina Britů, proto tam na Štědrý večer převládají britské
zvyky. Dárky zde pro děti naděluje Father Chrismas (Otec Vánoc). Pod vlivem americké kultury se však i dnes můžeme setkat se Santou Clausem, kterak leze do komína a připravuje
vánoční dárky „po americku“. V noci z 24. na 25. prosince přichází do domů a vkládá dětem dárky do punčoch na krbu, či do
povlaků na polštář zavěšeném v rohu postele. Štědrovečerní
menu: tradičního krocana si dnes dopřeje jen málokdo. Vánoční menu v Austrálii sestává spíše z mořských plodů, ryb, lehkých
těstovinových salátů a samozřejmě zmrzliny a dalších mražených dezertů. Vánoční výzdoba: dekorace ze slámy a přírodních
materiálů. Štědrý večer se neslaví jenom doma, ale i na zahradách, terasách a parcích.

Bára Hockicková, 6. ročník

Vánoce v Anglii
Vánoce se slaví v Anglii jinak než u nás.
Dárky si dávají druhý den po Štědrém
dnu. Rozdává je Santa Klaus, který
vklouzne komínem do domu. Dětí hází
svá
napsaná
psaníčka do krbové vložky
TRIVIUM
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a nad krb věší ponožku na
nadílku. Večeří krocana
z masité nádivky s kaštany.
Na stole nesmí chybět
různé paštiky, rybí polévka
a tradiční anglický puding
(cukroví zde nečekejte).
Nebo můžou večeřet hrachovou polévku, šunka je

Vánoce v Rusku
Vánoce se v tradičně pravoslavném Rusku slaví až 7. ledna, protože církev stále používá Juliánský kalendář - a ten je oproti našemu
Gregoriánskému kalendáři o 13 dní opožděn. Novoroční oslavy
začínají 31. prosince. Podle tradice by mělo být na vánoční tabuli
12 postních jídel, bezmasé a nemastné pokrmy. Na slavnostní
tabuli nesmí chybět kuťja, což je pšeničná kaše vařená s medem, mákem a
ořechy a vzvarem (což je nápoj ze sušeného ovoce s přidáním medu). Kuťja
byla odjakživa podávána při pohřbech a
vzvar se zase podával při narození dítěte. Proto tyto dva pokrmy symbolizují narození a smrt Krista.
Dalšími pokrmy jsou například vareniky, taštičky z kynutého těsta
plněné brambory, rýží, zelím nebo houbami, dušená kapusta, houby upravované na
různé způsoby, ryba, ovoce, zelenina a
saláty. Od 7. ledna začíná to pravé hodování, lidé se vzájemně navštěvují, odpouštějí si a radují se. Prostě jsou Vánoce i v Rusku svátky plné lásky,
klidu a pohody. Mezi jídla, která rozhodně nejsou už postní, zato
tradiční, patří kachna nebo husa s jablky.
Dan Zahradník, 9. ročník

základem snad v každé rodině. V Anglii je na Vánoce tradiční a
velmi oblíbené posílání různých pohlednic. Anglický puding se
skládá: z oříšků, hrozinek, rumu,
vajec, strouhanky, cukru, citronů a
švestek. Podává se s koňakem nebo
punčem. Vyrábí se dlouho před
Vánocemi (je trvanlivý).
Andrea Gažiková, 9. ročník
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Jak vyrobit dárek k vánocům
Připravila jsem si pro vás 2 tipy
na výrobu vánočního dárku.
Náušnice – zelený červík
Potřebujeme:
háčky na náušnice
hmota FIMO – zelená, bílá a černá
Postup: Ze zeleného FIMA uděláme 5
kuliček s velikostí jdoucí za sebou. Kuličky k sobě přitiskneme,
tím i slepíme od největší po nejmenší.
Z bílého a černého FIMA uděláme
oči. Do hlavičky zabodneme háček
na náušnice. Potom upečeme
v troubě na 11O°C asi 30 minut.
Hotovo!
Můj tip: Jako oči můžeme použít
kamínky SWAROVSKI.

Jednoduchý vánoční svícen
Potřebujeme:
nižší sklenici z tlustého skla
lepidlo KORES
nůžky
papír
cukr krupice 3-4 polévkové lžíce
Postup: Do papíru vystřihneme motiv,
přiložíme na sklenici.
Motiv, který je odhalený, důkladně
potřeme lepidlem KORES.
Motiv obalíme v cukru krupice a necháme zaschnout a ztvrdnout. Hotovo!
Můj tip: Místo cukru můžeme použít
bavlnku, kterou budeme obtáčet po linii motivu.
Denisa Machová, 7. ročník

Jak zabalit dárek
Klasické balení

Celofánové balení

Originální balení

Co budete potřebovat: Balicí papír, nejlépe s vánočním motivem a k němu sladěné
stužky, lepicí pásku, nůžky.

Co budete potřebovat:
Průhledný celofán a lýkový
provázek. Použít můžete i
krepový papír, zbytky barevných balicích papírů či látek, nůžky,
případně lepidlo, drobnosti na dozdobení,
dle typu dárku i košíček, prkýnko či tvrdý
papír jako dno.

Co budete potřebovat: Kus látky, jutový
pytel, stužky, malé dřevěné kolíčky, kousky tvrdého papíru nebo jmenovky, větvičky jehličí, jmelí nebo jiné ozdoby, jako
bonbony v lesklých celofánech či rolničky.

Jak na to: Potrpíte si na klasiku? Pak není
nic jednoduššího než zakoupit vánoční
balicí papír a k němu v barvě sladěnou
stužku. Dárek na papír položte, a vyzkoušejte, kolik ho budete potřebovat, zbytek
odstřihněte a použijte na další balíček.
Aby se vám papír nerozevíral a držel krásně pohromadě, je lepší jej na kritických
místech jistit průhlednou lepicí páskou.
Poté použijte stužku, kterou balíček buď
ovážete a zakončíte mašlí, nebo ho můžete ozdobit pouze velkou mašlí.

Jak na to: Vezměte kus barevné látky či
vystřihněte čtverec z jutového pytle, položte do středu dárek, konce uchopte a
zavažte mašlí. Dozdobit můžete drobnou
větvičkou jehličí, jmelí, malou rolničkou,
jmenovkou. Pokud si chcete balení zjednodušit, můžete si pořídit i jutové pytlíčky
s vánočními motivy, které stačí jen stáhnout provázkem a je hotovo.

Jak na to: Velmi oblíbenou možností,
která však vždycky vypadá velmi dobře, je
dárek zabalit do celofánu a ozdobit lýkovým provázkem. Pokud chcete něco speciálního, můžete celofán kombinovat s krepovým papírem nebo vystříhat tvary
(například srdíčko či hvězdičku) z látek či
Vojta Palenčár, 7. ročník
barevných papírů a na pár míst na dárku
je přilepit.
svíci se skleníčky, odstraníme knot a přilepíme svůj buď
vteřinovým lepidlem, nebo dno sklenice můžeme pokapat
voskem a dát ztuhnout.
4) Když je vosk rozpuštěný, tak ho
Potřebné věci: 2 vypálené svíčky různých barev, 1
nalijeme do sklenice ale tak abychom
bílou vypálenou svíci ze sklenice, knot
měli knot pořád v prostředku. Další
vrstvu nalijeme až po ztuhnutí protoPostup:
že kdybychom ji tam nalily hned tak
1) Ze svíček odstraníme zbylé knoty a vše ostatní.
se nám smíchají. Když ztuhne, tak
Bílou svíci vyškrábeme jídelním nožem.
tam nalijeme další vrstvu a tak to
2) Svíčky jedné barvy začneme rozpouštět ve vodní
uděláme i se třetí vrstvou. A svíčka je
lázni. Takto budeme pokračovat u všech barev.
hotová
3) Sklenici umyjeme a případně oškrábeme zbylou
Veronika Hánlová, 9. ročník

Jak si vyrobit domácí svíčku

TRIVIUM REVUE
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ADVENTNÍ VĚNEC
Příchod adventu představuje vedle duchovního rozměru i začátek vánoční výzdoby. K té patří adventní věnec, jehož
podoba podléhá módě stejně jako ostatní vánoční výzdoba. Třeba tradiční červené svíčky nahrazují i jiné barvy. Ale podle
čeho vybírat? Módní trendy sice určily pro
letošní rok pro interiéry jako hlavní barvy
studenou modrou a fialkovou, ale pro
Vánoce nejsou úplně ideální. "Záleží na
každém, jakou barvu má rád, jak hodně
dodržuje křesťanské zvyky a tradice. Obecně platí, že vždy vypadá dobře,
když sladíte barvu dekorací vánočního
stromku s barvou adventního věn-

ce, pokud jsou v jedné místnosti,". Adventní věnec patří mezi nejvýznamnější symboly adventního období. Přestože patří k nejstarším vánočním
dekoracím, způsob jeho současného estetického
ztvárnění se od toho původního může výrazněji
lišit. Tradiční kruhový tvar adventního věnce je
často nahrazován tvarem čtvercovým. Na místo
větviček chvojí jsou používány nejrůznější materiály (mech, kůra, kov dokonce i dřevěné uhlí) a jeho
prostý vzhled vystřídalo bohaté zdobení. Jednou
z předností adventních věnců, zhotovených
z neživého materiálu, je jich trvanlivost.
Pavel Zahradník, 6. ročník

Vánoční alko a nealko drinky
SILVESTROVSKÁ BOWLE—pouze pro rodiče!!!!

DĚTSKÁ BOWLE

Ingredience:
1 konzerva kompotovaných mandarinek
1 konzerva kompotovaného ananasu
2 balíčky vanilkového cukru
0,5 l vodky
1 l polosladkého bílého vína
3 větší pomeranče
jako ozdobu můžeme použít kolečka
citronu
Postup:
Pomeranče oloupeme a nakrájíme na malé
kousky. Ananas i mandarinky slijeme (šťávu z ananasu si necháme) a také nakrájíme na menší kousky, všechno ovoce vložíme do
větší skleněné nádoby (asi 3 l), zasypeme vanilkovým cukrem a
přidáme ananasovou šťávu z kompotu. Dobře promícháme a
zalijeme vodkou a vínem a znovu promícháme. Podle chuti můžeme silvestrovskou bowli přisladit, necháme uležet a vychlazené
podáváme

ingredience
5 druhů kompotů (jahodový,
broskvový, ananasový,
brusinkový, hruškový,…)
šťáva z 1 citronu
1 láhev nealkoholického šumivého vína
Postup
Ze všech kompotů slijeme šťávu (tu nebudeme dále
potřebovat), ovoce dáme do misky, pokapeme šťávou
z citronu a jemně lžící promícháme, přidáme polovinu
vychlazeného vína a dáme alespoň na 2 hodiny chladit
do ledničky, před podáváním zalijeme zbytkem vína a
rozdělíme do misek

Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká:
„Pracuji v německé bance. Z vánočních odměn si koupím auto a
za zbytek pojedu na dovolenou“. Druhý povídá: „Pracuji v Daimler
Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za
zbytek pojedu na cestu kolem světa“. Třetí praví: „Já pracuji na
finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr“. Ostatní se
ho ptají: „A co zbytek?“ Úředník odpoví: „Zbytek mi na něj přidají
rodiče!“
TRIVIUM REVUE

Aneta Moravcová, 7. ročník

Pár vánočních vtipů
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.” „Z
takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to
odmítne ředitel. „Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl
jsem, že je na Vás spolehnutí.”
Jirka Beneš, 9. ročník
Stránka 7

Prskavky a silvestrovská pyrotechnika
V tomto čísle časopisu jsem se rozhodl popsat nějaké pyrotechnické produkty, aby jste věděli, co odpalujete. V tomto článku jsem se nejvíce zaměřil na prskavky a jejich složení, popsání jejich funkce a jednoduchý návod, však na vlastní nebezpečí. Popsal jsem taky funkci
ostatních silvestrovských ohňostrojů.
Prskavky:
Popsat složení prskavek, je celkem problematické, poněvadž je mnoho kompozic (složení prvků) a každá je něčím odlišná od ostatních. Jedna
má něčeho víc, druhá tam ten prvek nemá vůbec. Je to oblíbená věcička, která se zapaluje i na Vánoce. Když zapálíte prskavku, tak začne
hořet okysličovadlo, které zapaluje zapečený prášek, u sněžných prskavek je najemno rozdrcený hliník. Na domácí výrobu je asi nejjednodušší
kompozice, která obsahuje 86% dusičnanu strontnatého (ScNO3) a 14% šelak. Asi nejhezčí jsou sněžné prskavky, ale ty obsahují 39% dusičnanu draselného (KNO3), 18% dusičnanu barnatého (BaNO3), 9,5% práškovou síru, 9,5% dřevěného uhlí, 9,5% sulfidu antimonitého (Sb2S3),
5,5% práškového hliníku, 9% dextrinu. Pak je ještě spoustu dalších směsí, které mají třeba zelené jiskry atp. Na internetu je mnoho návodů na
výrobu prskavky, kdybyste si chtěli vyrobit tu nejjednodušší, tak musíte všechny složky pečlivě rozetřít a rozmíchat, poté nasypat do nádobky,
kde přidáváme při míchání vodu, až z toho vznikne hustá kaše, pak do té kaše namáčíme dráty a necháme uschnout, to pak opakujeme podle
hustoty kaše, někdy stačí 4x, někdy až 10x a necháme pořádně doschnout při teplotě v rozmezí 15-40°C. Pak stačí zapálit a už by to mělo
prskat. Mějte na mysli, že to provádíte na vlastní nebezpečí!!!
Petardy:
Petardy jako takové jsou celkem jednoduché na pochopení jejich funkčnosti. Skládají se z papírové trubičky, ve které je sádra, jako zátka,
potom je tam nasypaný střelný prach, pomalu hořící směs, aby to okamžitě nevybouchlo a na konec je sírová, snadno vznětlivá ucpávka, aby
to dobře chytlo. Některé typy mají zápalnou šňůrku, která nahrazuje sírovou zátku a „mezisměs“ mezi zátkou a prachem. Prachová náplň
může být různá, nejčastěji na velikou ránu, nebo záblesk.
1-sírová zátka
2-zpožďvač
3-prachová náplň
4-sádrová zátka
Rakety, neboli rachejtle:
Je to asi nejoblíbenější pyrotechnika na oslavování silvestra. Taky to není složité, k zapálení slouží doutnák a směs „motorku“ je pohon. Místo
prachu je náplň prachu se světlicemi, které jsou rozprášeny kolem. Každá světlice obsahuje nějaký barevný kov, podle něho se obarvuje hoření.
1-světličky

BARVA

2-vrchní zátka

Červená

vápník, lithium, rubidium a stroncium

SLOUČENINA

3-zápalnice

Modrá

kalomel a indigo

4-zpožďovač

Zelená

baryum a měď

Žlutá

Sodík

Bílá

magnézium, titanium a hliník

Kompakty:
To je taky oblíbená pyrotechnika, díky své jednoduchosti a funkčnosti se dostává čím dál výš, takže asi za chvíli převýší i rakety. Jak již asi víte,
vypadá to jako krabice, většinou nechybí poutavý potisk. Tolik asi ke vzhledu, poněvadž ve uvnitř je to mnohem zajímavější… Jistě jste si všimli, že v nitru samém jsou samé trubičky. To jsou jednotlivé „rány“. Pod těmito trubičkami je zápalná šňůra, která se vine systematicky mezi
trubicemi a zapaluje náložky, které do vzduchu vymetou malé světlice, nebo jinou efektivní náplň.
1-zápalná šňůra
2-trubice, v nichž jsou světlice
3-zpožďovcač, který světlici zapálí až po vyletění
4-samotné světličky
Kulové pumy:
Tahle pyrotechnika se odpaluje z „hmoždíře“, který nejčastěji vyroben z plastu, to je taková roura, do které se puma zasune. Kulová puma
má tvar, jak už název napovídá, koule, která má zespoda válec, nebo kužel s uříznutou špičkou. To je pytlík se střelným prachem, který pumu
vyhodí do vzduchu a v nejvyšším bodě letu zapálí zpožďovač vnitřní prachovou náplň, která zapálí malé světličky a následné je vymete do
prostoru. Existují ještě pumy válcové, ty pracují podobně, od průměru 10cm jsou vícedílné (většinou 3-5 dílů), každý dílek odpadává v určitou
dobu, ten poslední vybouchne až v nulovém bodě letu.
1-střelný prach
2-drobnozrný střelný prach
3-světličky (v jedné pumě okolo 1500)

Pokračování

4-zpožďovač
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Římské svíce:
Vypadá jako tyčka vyhazuje světlice. Je to papírová trubička, ve které se nacházejí za sebou jdoucí světlice. Když zapálíte zápalnici, ta zapálí zpožďovač, od kterého pak chytne první světlice, od ní chytne druhá se zpožděním a takhle to všechno vylítá ven.
Není to žádná věda.
1-světlice
2-zpožďovač a zároveň odpalovač
3-hliněná zátka
Fontánky:
Tady je další kousek krásné zábavní pyrotechniky, ve tvaru kužele. Ten je z tvrdého papíru pod nímž se schovává jiskřivá nálož,
která při hoření nabývá na objemu, takže jiskřící směs vylítává do vzduchu přes trysku ven, kde to dělá krásnou fontánu.
1-jiskřivá směs

Štěpán Melichar, 7. ročník

2-doutnák v trysce

TVAROHOVÉ PUSINKY S KARAMELOVOU OZDOBOU
Tento recept jsem si vybrala, protože je jednoduchý a rychlý. Z části je to můj recept, takže doufám, že bude chutnat.
Co potřebujete na pusinky: tvaroh (podle množství a velikosti pusinek), cukr, kakao, lžíci, mísu.
Do mísy dáme tvaroh (podle množství pusinek).
Nasypeme cukr (podle chuti).
K tomu přidáme kakao.
A pořádně zamícháme.
Na tácek nandáme lžící tvaroh (podle velikosti pusinek).
Dáme do ledničky asi na 30 min.
Co potřebujeme na ozdobu: nejlépe nerezový kastrůlek, 10-15 dkg krystalového cukru, 1,5 dl
vody, pečící papír, vařečku, lžíci.
Do kastrůlku nasypeme cukr a dáme na plotýnku.
Nalijeme vodu.
Stále mícháme.
Až karamel změní barvu a bude tekutý sundáme z plotýnky.
Neustále mícháme…
Vezmeme si lžíci a na pečící papír pomalu lijeme do libovolného tvaru, kterého chcete.
Necháme schnout a až to ztvrdne, opatrně odlepíme a zapíchneme do pusinky.
Dáme na talířek a můžeme podávat
Kateřina Jechová, 7. ročník
Vánoce se blíží a k nim neodmyslitelně patří i betlém, proto jsem se rozhodla napsat
o nejhezčím a největším betlému v Česku. Třebechovický betlém je známý pod názvem Proboštův betlém, je unikátní po výtvarné a technické stránce. Je celý vyroben
ze dřeva. Skládá se z více jak 2000 součástek a 351 figurek. Z těchto figurek se přes
200 kusů figurek pohybuje. Celý betlém, až na několik součástí, je ze dřeva. Na figurky bylo použito lipové dřevo, pohyblivý mechanismus byl vytvořen z hrabavého a
bukového dřeva a pohání jej elektrický motorek. Betlém má rozměry: délka 6,9m,
výška 2,2m a hloubka 1,9m.Váží 3 tuny, bez podvozku 1,2 tuny. Byl prohlášen za
národní kulturní památku. Na zhotovení figurek se podíleli Josef Probošt a Josef
Kapucián. Když zemřel pan Josef Probošt, tak jeho rodina betlém vyhodila někde do
kůlny, kde postupně chátral. V roce 1934 tento betlém koupil Jaroslav Burdych a
společně s učitelem Františkem Skřivanem provedli opravu a poté ho začali vystavovat. Během války došlo k ukončení veškerých výstav a došlo k jeho velkému poškození. Betlém po válce propadl ve prospěch státu, který pak rozhodl o likvidaci.
V roce 1986 betlém prošel rozsáhlou úpravou pod vedením akademického sochaře
Františka Bartoše. Od roku 1972 je vystavován v Třebechovickém muzeu betlémů.
Toto muzeum je ale v současnosti uzavřené z důvodu výstavby nové budovy, kde
bude nově betlém umístěn a hlavně bude sloužit pro návštěvníky.
Veronika Mazurová, 8. ročník
TRIVIUM REVUE
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Jaký je tvůj oblíbený vánoční film?
Tuto anketu jsem udělal proto, abych zjistil, jaké mají oblíbené filmy žáci z prvního stupně. Tyto filmy, které jsem vybral pro první
stupeň se mi zdali populární.
Lukáš Dyntar, 8.

Také na druhém stupni proběhla anketa „ O nejoblíbenější vánoční film“. A tak tady máte nápady, co byste mohli ledovat o svátcích.
Filip Švejda, 8. ročník

Před blížícími se svátky jsme se rozhodli
prozkoumat, co patří mezi nejoblíbenější
vánoční přání.
Sportovní potřeby (skateboard, sportovní
luk, jednokolka, brusle, činky, snowboard),
mobil, foťák, PC (notebook, reproduktory,
čtečka), oblečení, plyšák, elektronické hračky (playstation, RC vrtulník), batoh, levnější
housky, ostatní (peníze, futrál, bazén)
Miloš Zahradník, 8. roč-
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Vánoce se řadí mezi nejvýznamnější křesťanské svátky a

Moravě rozzářily na vánočních stromečcích lojové svíčky.

hned po Velikonocích jsou historicky nejstarší. Křesťanská

Na náměstí ve vesnicích a městech se nyní často umisťují

slavnost Vánoc dostala oficiálně název až ve 4. století, kdy

velké vánoční stromy, jehož slavnostní rozsvícení je spoje-

nahradila

římský

svátek

né s kulturním programem. Dnes je na

„nepřemožitelného Slunce“. Bylo tak

trhu veliký výběr vánočních ozdob a

zdůrazněno, že narození Krista je ví-

světélkujících řetězů. Záleží jen na vku-

tězstvím pravého světla v temnotách

su každého z nás, jak si stromeček

zla. Jedinečná atmosféra, kterou se

ozdobíme, zda v duchu přírody nebo

dnes Vánoce vyznačují, se rozvinula

dáme

ve středověku, díky svatému Františ-

K Vánocům neodmyslitelně také pat-

kovi z Assisi. Za vrchol Vánoc je v

ří jmelí,

novodobé historii Evropy považován

k zahánění

24. prosinec – Štědrý den. Je to před-

plodnosti a štěstí vůbec. Jmelí si dle

večer narození Krista. Končí jím ad-

pověry nemůžeme koupit sami. Jmelí

ventní čas a období půstu. Tradice

nám

přednost
které

musí

módním

sloužilo

zlých

někdo

trendům.

podle

duchů,

dát.

Keltů

k zajištění

O

Váno-

zdobit vánoční strom má již dlouhou historii. Původně se zdo-

cích přináší štěstí těm, kteří se pod ním políbí. Další tradicí

bily stromy volně v přírodě a pak se zvyk přenesl do lidských

v Česku je, že dárky nosí Ježíšek. Ježíšek je zdrobnělina

obydlí. Tento zvyk k nám přišel z Německa ve čtyřicátých

jména Ježíš, jehož zrození oslavují křesťané během vá-

letech 19. století. Smrčky a jedličky byly v té době zdobeny

nočních svátků po celém světě.

sladkým pečivem, rozinkami, mandlemi, perníkem a sušeným
či čerstvým ovocem. Okolo roku 1860 se v Čechách a na

Tři králové
Svátek Tří křálů odjákživá dopřovážely řůžne lidove žvyky. Ve
střední Evřope je žážite žehnání domů, při nemž se ná dveře
svecenoů křídoů písí písmená K+M+B. Nejsoů to jmená "Třech
křálů": Káspář, Melichář á Báltážář, ják se lidove třádůje, nybřž
žkřátká látinskeho "Chřistůs mánsionem benedicát": "Křistůs
žehnej tomůto domů“. Dářy Tří křálů byly žláto (nejůslechtilejsí
kov), kádidlo (smes vonnych dřevin á přyskyřic) á myřhá (je
hmotá že stejnojmenneho keře, kteřá ná vždůchů tůhne
v přůhledne, žlůte, ceřvene nebo hnede koůsky o velikosti ořechů). To byly dářy, kteře málemů Ježískovi přinesli.
Pavel Marek, 7. ročník

Bára Chytrá, 9. ročník

Oblíbené vánoční svátky a zvyky Honzy
Novohradského
Prvním zvykem o Vánocích bývá advent. Ten začíná čtvrtou
neděli před Vánoci a trvá až do poslední neděle před Štědrým dnem. Většinou se zapalují svíčky na adventním věnci,
každou neděli jedna svíčka. Dalším adventním zvykem bývá
adventní kalendář, ve kterém je každý den jedna čokoláda
a trvá od 1. prosince až do 24.
prosince. Nejoblíbenějším svátkem
je Štědrý den, který
je 24. prosince.
Podle zvyku se má
držet až do
večera půst, aby se
večer na stěně
vidělo zlaté prasátko. Večer se
večeří a čeká se, až
zazvoní zvoneček. Další svátek po Štědrém dnu je sv. Štěpán, který je 26
prosince, od něhož se odvíjí příběh řecky mluvícího žida
Štěpána, který byl ukamenován, protože se obrátil na křesťanskou víru. Dříve bylo zvykem na sv. Štěpána chodit od
domu k domu koledovat.
Jan Novohradský, 7. ročník
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Vánoční koleda
Hvězdný pozdrav sněžných vloček
1. Celá rodina se sejde u vánočního stromku.
2. Rodina půjde na vánoční koncert.
3. Celá rodina se sejde u večeře.
4. Držení hladovky, (uvidíte zlaté prasátko).
5. Lití olova.
6.Skořápkové lodičky.
7.Házení střevícem.
8. Rozkrojené jablíčko.
9.Rodinné zpívaní koled.
10. Štěstíčka

Hveždny poždřáv snežnych vlocek,
mnoho dářků pod střomecek,
hodne stestí, kůpů lásky
á přístí řok žádne vřásky.
Ná Stedřy den nepůjdeme ven,
nácpeme si bříská, pockáme áž ná Ježíská.
Dářků dosti á kápřá co nemá kosti.
Křásne Vánoce, klid á stestí.
Křásne svátky vánocní,
peknoů cestů ž půlnocní,
od Ježíská velky řánec,
ná Silvestřá pekny tánec,
od můžiky lehky křok
a pak šťastný nový rok
Filip Urbášek, 9. ročník

Jak víla Zimnička zachránila zimu
Kdysi dávno se narodilo děvčátko, a dali jí jméno Zimnička. Zimnička měla bílé dlouhé vlasy a světlou pleť. Byla
na všechny moc milá. Jednou v zimě vůbec nenasněžilo a
tak se rozhodla jít za
paní
Zimou,
ale
neznala
cestu,
tak
se ptala ve
vesnici, kde
jí poradili a
tak šla dál.
Když přišla,
paní
Zima
místo toho,
aby hlídala,
jestli sněží,
spala. Zimnička se ji
s n a ž i l a
vzbudit, ale
nešlo
to.
Tak si zavolala kam a rá da
Kubu,
ale
ani ve dvou
ji nevzbudili.
Když Zimnička a vesn i č a n é
ztráceli naději, tak přišel do vesnice mladík. Byl to bratr paní Zimy.
Společně s mladíkem se ji pokusili vzbudit, ale ani teď se
jim to nepodařilo. Mladík Zimničce poradil, aby jí zazpívala. Když dozpívala, paní Zima se vzbudila. Vše dopadlo
dobře a další zimu už konečně zase sněžilo. KONEC.

Každý má rád Vánoce a každý chce být originální. Což
takhle originální ozdoba na vánoční stromeček? Postup je velice jednoduchý, sám jsem to stihl za 10
minut.
Budete potřebovat:
zelený tvrdý papír
zlatou vlnitou lepenku
nůžky
lepidlo
kružítko
tužku
Postup:
1. Postup je velmi jednoduchý. Stačí si na karton kružítkem nakreslit kruh
2. Na tento kruh následně nakreslíme spirálu (viz obr.
vpravo nahoře)
3. Podle linie spirály budeme stříhat
4. Nyní zvedneme za prostředek spirály, která nám
nyní vytváří stromeček, na
který ještě přilepíme zlatou
hvězdu vystřihnutou ze
zlaté vlnité lepenky
5. Nakonec do hvězdy uděláme dírku a pověsíme
A takhle vypadá hotová
vánoční dekorace!!!

Kristýna Hánlová, 7. ročník
Michal Honěk, 9. ročník

Ingredience:
10 dkg

Postup:
Z droždí, trochy mléka, mouky a cukru uděláme kvásek. Do mísy dáme všechny
ingredience kromě rozinek a mandlí. Přilijeme mléko, kvásek a rozpuštěné sádlo a
máslo (pozor nesmí být horké). Zaděláme těsto, na konec přidáme rozinky a část
nasekaných mandlí, zapracujeme do těsta a těsto necháme pod utěrkou vykynout.
Po vykynutí rozdělíme na tolik stejných dílů, z kolika copů budeme vánočku plést. Z
dílů stočíme kuličky, které necháme opět asi půl hodiny přikryté vykynout. Pak vyválíme hady a upleteme vánočku. Opět ji necháme dobře vykynout. Potřeme rozšlehaným vajíčkem, posypeme rozsekanými mandlemi a dáme péci. Pečeme asi hodinu. Hotovou vánočku pocukrujeme.
PŘEJEME DOBROU CHUŤ.

Mandle loupané

10 dkg

Vlašské oříšky

1 ks

Vanilkový cukr

5 dkg

Máslo

5 dkg

Droždí

1/2

Muškátový oříšek strouhaný

5 dl

Mléko

20 dkg

Cukr moučka

1 dkg

Sůl

15 dkg

Sádlo

1 kg

Hladká mouka

2 ks

Žloutek

JMELÍ
Jmelí bylo odpradávna opředeno pověstmi, obdařeno kouzelnou mocí a uctíváno
jako posvátná rostlina. U lidí budila podiv i úctu skutečnost, že se objevovalo
neznámo odkud v korunách stromů a
ani v zimě neztrácelo listy jako většina z
jeho hostitelů. Většina z nás však vidí
jmelí až na předvánočních stáncích.
Plody jmelí známé bělavé bobule, nám
barvou i leskem připomínají perly. Obsahují velmi lepkavou dužninu s jediným
semenem. Někteří ptáci berou bobule
do zobáků a lepí na větve. Z bobulí jmelí
se totiž již od dob starého Říma vařil lep
na ptáky.
Jmelí je polocizopasná rostlina čítajících
na 100 druhů rostoucích v Evropě, severní Africe, střední a západní Asii. Stromy se nevítanému hostovi brání tím, že
vytvářejí množství dřevní hmoty. Proto v
místě, kde se jmelí usadí, bývá větev
stromu poměrně silná. K hostitelům
jmelí patří borovice, jedle, smrky, topoly,
vrby, jabloně, hrušně, javory i další stromy. Nejhezčí jmelí je křehké, proto musí
být ze stromů sundáváno opatrně. Začátkem března rozkvétá jmelí drobnými
zelenavě žlutými kvítky. Poprvé vykvete

až ve čtvrtém roce. V prosinci se objevují
plody – nažloutle bílé bobule velikosti
hrachu. Z jediného semene mohou vyrůst dvě i tři rostliny podle počtu klíčků,
které obsahuje. Semeno na jaře vyklíčí a
kořínek zárodku se zavrtá do štěrbiny v
kůře. Tam se pevně přichytí hostitele a v
následujícím roce pokračuje ve vývoji.
Vytvoří rovnoběžně s kůrou se táhnoucí
zelené provazce a na nich umístěné
savé kořínky se připojí na cévy hostitelského stromu a odnímají z nich vodu s
rozpuštěnými minerálními látkami. Každoročně vyroste na jmelí jediná konečná
vidlice s párem listů. Snadno se podle
jejich počtu určí věk celého keříku. Na
starých stromech bývá někdy jmelí až
padesátileté.
Jmelí bílé dnes patří k neodmyslitelným
symbolům Vánoc. Je však zároveň velmi
významnou léčivou bylinou. Jako lék
příznivě ovlivňuje krevní oběh a roztaživost cév, snižuje krevní tlak a uklidňuje
křeče nervového původu, slouží i jako
přírodní krášlicí prostředek, zušlechťující
pleť.
Jaký má význam o Vánocích: „Kdo se

pod jmelím políbí, druhému se zaslíbí,“
tvrdí přísloví ze severu Moravy. Zvyk líbat
ženy a dívky pod zavěšeným jmelím
pochází pravděpodobně z Anglie a k
nám se dostal ze sousedního Německa,
kam ho přinesli angličtí vojáci. Za každý
polibek se utrhne jedna bílá bobulka.
Poslední se nechá až do příštích Vánoc.
To má být zárukou, že z domu neodejde
láska. Irové věší jmelí na dveře jako
pozvánku k prostřenému stolu a zároveň
jmelí chrání jeho obyvatele před zlými
mocnostmi a kouzly. V Norsku je jmelí
symbolem usmíření. Rozhněvaní lidé se
musí pod stromem se jmelím udobřit,
jinak na sebe přivolají hněv bohů.
A pamatujte: čím více bude na jmelí
bílých bobulek připomínajících perly, tím
více štěstí vás v novém roce čeká!
Nicole Netíková, 6. ročník

Recenze na vánoční světýlka
LED 100ks 9m.
Klásická svetelká
vícebářevná. Rádeji bych je ven
nedávál, cená je
129Kc

LED 200ks 17m.
Mnoho barevná světélka na ven i dovnitř
za daných 17m je
cena pouze 259Kč

LED svetylká 100ks 9m Velmi
kválitní nepřomokává svetelká
kteřá lže poůžít ják domá ták
venků i když je -10°C
289Kc

Vánoční světýlka ven i dovnitř
LED 40KS 5m. Nejlepe
hodnocená řůžnobářevná
LED svetelká žá přijátelnoů cenů 359Kc
Čenda Rada, 9. ročník

cena

délka

hodnocení 1/10

počet žároviček

LED

289 Kč

9

7

100

LED

359 Kč

5

10

40

Normal

129 Kč

9

4

100

LED

259 Kč

17

6

200

Fejeton o Vánocích
Vánoce - cás lásky, dářků á dychtivosti je tády. Lide jsoů venků,
kde jde ž káždeho koůtů cítit vánocní átmosfeřá návenek pekná,
je cítit po svářáků. Já se náchážím ve fřonte ná kápřy, kteří se
plácájí v kádích á soůteží meži seboů o to, kdo bůde mít nejmene
okyslicene vody k dychání. Zřovná přislá ná řádů jedná
ž bábůchen (ožnáceni přo stářsí dámů), kteřá hlásem připomínájícím delfíná přáví k přodáváci: "A přosím, žávřáždete mi toho
kápřá ták, áť se mi tá řybká nemřská v tásce." Po nekoliká žvlástních připomínkách ná velikost á vžhled kápřá se dostávám ná
řádů já. Když jsem přonesl svoji žádost o živeho kápřá, celá fřontá se ná me podíválá jáko ná shnile jáblko. Utíkám před toů nebežpecnoů á ůřvánoů spolecností á cestoů mi kápř pádá ná cestů, přotože mů přířodá vytvořilá vykloůžávácí ůstřojí. Má řodiná
vítá kápřá jáko sveho dávno žtřáceneho střejdů Kářlá. Po chvíli
se ůž kápř jmenem Kářel mřskál ve váne. Když je kápřovi do
vány dáná jeste plástová velřybá, do kteře neůstále nářáží hlávoů - ůž ták dost otlůcenoů od chodníků - řodine připádá, že
kápřík ůž ná tom lepe byt nemůže. Behem veceřá se kápř třochů
obřácel břichem náhořů (ási ž te slávnostní átmosfeřy kolem),
ále vždy přislá mámká á kápřovi žátlácilá břicho žáse pod vodů.
Po tomto žákřoků byl žáse Kářel živy jáko řybká. Když ho táťká
žábíjel, bylo to jáko by otvířál víno otvířákem. Má v tom ůž ten
třik, no. Zvykáje kápří řížek me nápádá: Chůdák Kářlík, ási žáse
nevidel žláte přásátko…
Copyright © Jáchym Košteyn, 9. ročník, 2012

Potřebujeme:
1 bílek
půl lžíce citronové šťávy
2-3x prosátý moučkový cukr asi
140g podle hustoty,
jestli chcete jiné barvy, než bílou
přidejte potravinářské barvivo.
Postup: Nasypeme do misky a
zamícháme. Tuhost vyzkoušíme
na nepovedeném perníčku, jestli se bude roztékat, přidejte
cukr, ale ne moc, aby nebyl moc tuhý. Nalijeme do zdobícího
sáčku. Můžeme začít zdobit.
Světlé stínování
Do základní verze se přidá více citronové šťávy. Nanáší se štětcem. Po zaschnutí můžete domalovat linkami. Můžete dozdobit
jedlým zdobením.
Tereza Martínková, 7. ročník

VÁNOČNÍ BÁSNIČKA
Přiblížili se Vánoce,
už jsou tady po roce.
Uklidíme domeček,
koupíme si stromeček.
Upečeme cukroví
a maminka řízky vyrobí.
Až zazvoní z dálky,
rozbalíme dárky.
A pak půjdeme ven,
byl to krásný den.
A až půjdu spát
bude se mi o tom zdát.
Petra Hejzlarová, 6. ročník

NEJVĚTŠÍ SNĚHULÁK NA SVĚTĚ
Jakožto velký příznivec sněhu a Vánoc, mám nejradši samozřejmě sníh
a sněhuláky. Lidé z amerického města Bethel mají také rádi sněhuláky
a ten, co postavili v březnu roku 2008, se jim opravdu povedl. Obyvatelé tohoto města totiž postavili sněhuláka, který vážil 5 900 tun, na
výšku měřil 37 metrů a oblečenou měl 40 metrů dlouhou šálu. Použito
bylo: 16 lyží jako řasy, několik věnců jako oči, a 5 načerveno nabarvených pneumatik jako pusa. Sněhulák se roztál v červnu 2008.
Milan Vencl, 7. ročník

Píšu o netradičních věncích, protože mám ráda Vánoce a doma je také vyrábíme .

Tady máte první inspiraci. Jednoduché a hezké.

Další netradiční věnec z vánočky.

Netradiční adventní věnec přinese do vánoční atmosféry nové oživení.

Chutný a voňavý věnec.
Diana Hockicková, 8. ročník

Workshop č. 3
Dne 23. 10. se na ZŠ v Dobřanech uskutečnil v pořadí již druhý workshop v oblasti truhlář-tesař. S panem Kuchařem žáci vyráběli předem
připravené ptačí krmítko. Žáci byli rozděleni do dvojic. Každá měla za úkol vyrobit jedno krmítko. Nejdříve jsme dostali „nohy“ na ohoblování, které jsme poctivě několikrát smirkovým papírem hoblovali. Následně nám bylo rozdáno dno krmítka, které jsme taktéž obrousili. Dál
jsme obrousili desku, která je podkladem pro střechu. Vše jsme potom hřebíčky stloukli dohromady. Poté jsme vyvrtali díry pro střešní desku, kterou jsme následně přivrtali. Pan Kuchař vše zkontroloval a poradil nám, kde máme ještě krmítko přebrousit. Také nás seznámil s tím,
jak budeme krmítko dodělávat při dalším workshopu.
Dominik Poul, 9. ročník

Žirafa a požár— domácí slohová práce žáka III. třídy
Byla jednou jedna žirafa a ta se jmenoval Anne. Měla dlouhý ocas a ještě delší
krk. Byla žlutá a na sobě měla hnědé skvrny. Žila v Africe a byla moc kamarádská. Její kamarádi byli zebra, želva, nosorožec a opice. Jednoho dne, když
hodně svítilo sluníčko, začala hořet tráva a pak i stromy. Anne to uviděla a
hnedka chtěla pomoci zachraňovat ostatní zvířata. Na pomoc si zavolala své
nejlepší přátele. Přiběhli všichni, kromě opice. Tu nemohli najít, protože byla
schovaná na svém stromě a okolo všude hořelo. Požár byl opravdu veliký.
Žirafa Anne opici našla a věděla, že nemůže ze svého stromu uniknout. Všichni
se rozutekli pro vodu, ale žádnou nemohli najít. Anne se rozhodla, že opici
zachrání a natáhla svůj dlouhý krk přes plameny. Opice po něm přešla do bezpečí. Všichni se radovali, že je opice v pořádku. Za chvíli se přišly podívat i
ostatní žirafy a mezi nimi byl i žirafí kluk. Ten se seznámil s Anne. Moc se mu
líbilo, jak je statečná. Měli se rádi a založili spolu záchranný žirafí sbor a pomáhali všem zvířátkům v celé Africe.
Šimon Švejda, 3. ročník
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