Milí kamarádi, právě máte v ruce třetí číslo našeho školního časopisu. Je
tady doba vánoční a Vy už se určitě těšíte na prázdniny, na Ježíška, dárečky a
spoustu pohádek. Toto číslo je Vánocemi také doslova nabité, některé rubriky
jsme vynechali, ale přidali jsme i nové (např.: Zajímavosti) a věnovali se hlavně
těmto krásným svátkům.
Doufáme, že Vás příjemně vánočně naladíme a také potěšíme malými dárečky,
které jsme vlastnoručně vyrobili.
PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme žákům 2. a 3. třídy, kteří se jako jediní s námi podělili
o zážitky z prázdnin. Ty jste si mohli přečíst na nástěnce
v 1. patře naší školy.
Druhé díky patří Markétce Šeré, která se dobrovolně přidala do
našeho týmu a pomáhá nám s přípravou časopisu.
Příjemné počteníčko přeje Vaše redakce.

OBSAH:
Co bylo …………………………………………………………………….. str. 2
Co bude ……………………………………………………………………. str. 3
Vánoce – nejkrásnější svátky v roce ……………..…………………………str. 4
Rozhovor – tentokrát s p. ředitelkou Olgou ……………………………….. str. 5
Krapítek vánoční zábavy …………………………………………………... str. 6 - 7
Zajímavosti ………………………………………………………………… str. 8
Slohové práce našich žáků …………………………………………………. str. 9
Neobvyklé vánoční recepty ………………………………………………… str. 10
Perličky ze školních lavic lačnovských …………………………………….. str. 11
Přísloví v komiksech ……………………………………………………….. str. 11
Vánoční dotazník …………………………………………………………… str. 12 - 13
Slovo na závěr ……………………………………………………………… str. 13
Příběh naděje a „šňůrka dobrých skutků“ ………………………………….. str. 14

CO BYLO
Po letních prázdninách plných krásných zážitků jsme se odpočatí vrátili do školy,
kde ale o nejrůznější akce také nebyla nouze. Pojďme si je společně připomenout.

Září:
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – hned na začátku školního roku 6.9. 2009 pro nás
připravila paní Freyová zábavné odpoledne.
DIVADLO – pro naše nejmenší se konalo stínové divadélko.

Listopad:
KRTEK A KOLO – loutkové divadlo manželů Horákových pro malé diváky.
SHOW S KLAUNEM – kouzlit jsme se naučili 5.11. 2009.
HVĚZDÁRNA – 25.11. 2009 se žáci 5. třídy vydali na exkurzi do hvězdárny ve Vsetíně.
DENTAL ALARM – správně pečovat o naše zoubky nás naučily dvě šikovné
studentky stomatologie.

Prosinec:
KNIHOVNA BRUMOV - v brumovském muzeu plném krásných betlémů a v knihovně,
kde byla pro nás připravena Beseda o Josefu Ladovi, se
nám moc líbilo.
HASIČSKÁ ZBROJNICE – 12.12. 2009 se slavnostně otvírala naše nová „hasičárna“
a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět.
HALA GALAXIE – celé dopoledne jsme dováděli ve zlínské hale se spoustou
atrakcí, to byla PARÁDA.

CO BUDE
A co nás čeká v nejbližší době?

VÁNOČNÍ BESÍDKA – v pátek 18. 12. 2009 v naší tělocvičně společně zakončíme rok
nejrůznějšími scénkami a vystoupeními jednotlivých tříd.
PRÁZDNINYYYY :O) – od 19. 12. 2009 – 3.1. 2010 budeme odpočívat, jupííí.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 29. 12. 2009 ve 14:00 budou tři naše žákyně vítat nové
lačnovjánky hezkými básničkami.

ALE POZOR!!!, ABY SE NÁM MOC NESTÝSKALO, SEJDEME SE SPOLU…
28.12. 2009 při zpívání u lačnovského betléma v 16:00,
3.1. 2010 na vánoční besídce v kostele v 16:00,

NA KTEROU TÍMTO SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY RODIČE,
PŘÍBUZNÉ A VŠECHNY, KTEŘÍ BY CHTĚLI PODPOŘIT DĚTI
PŘI JEJICH VYSTOUPENÍ NEBO JEN PŘÍJEMNĚ STRÁVIT
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE.

VÁNOCE – nejkrásnější svátky v roce
Ano, Vánoce jsou opravdu nejkrásnějšími dny v roce plné radosti, štěstí, pohody,
lásky a rozzářených tváří. Pojďme si připomenout, co vlastně v tyto dny slavíme.
Advent – začíná poslední nedělí v listopadu a končí 24. prosince na Štědrý den.
Slovo „advent“ přeloženo z latiny znamená „příchod“. Je to doba očekávání
příchodu Mesiáše (Spasitele, Ježíše) na svět.

24. prosince – ___________________
Slaví se památka Adama a Evy, podle Bible prvních lidí, které stvořil Bůh a také příchod
Ježíška na svět, ten se však narodil až o den později a Štědrý den byl vyčkáváním tohoto
slavného okamžiku. S tímto dnem je spojena již od 14. století také večerní nadílka dárků.

25. prosince – ____________________
Připomínáme si narození Ježíše v Betlémě. Slaví se půlnoční mší. Během dne se dříve sloužily
ještě dvě mše – Jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). Je to den plný rozjímání, rodinných a
přátelských návštěv a hodování. V tento den by se nemělo pracovat.

26. prosince – ____________________
Tento den je zasvěcen sv. Štěpánovi, mučedníkovi a patronovi zedníků, kameníků, tesařů,
kočích a koní. Byl také kazatelem, který hlásal o příchodu Mesiáše a za to byl Židy ukamenován.
Tradicí v tento den jsou obchůzky koledníků.

27. prosince – ______________________
Dříve se slavil i tento den, ale v současnosti už ne. Byl zasvěcen jednomu z apoštolů, který se
podle legendy staral o Pannu Marii po Ježíšově smrti. Jeho nepřátelé jej hodili do kotle s vřelým
olejem, ale on byl pod Boží ochranou, a tak se stal zázrak, ani horký olej, ani otrávené víno mu
neublížilo. Později se stal autorem jedné knihy Nového zákona – Evangelium sv. Jana.
I v současnosti je patronem spisovatelů, písařů, tiskařů a knihařů.

28. prosince – _____________________
S Vánocemi také úzce souvisí také tento den, i když v dnešní době je připomínán spíše jen při
mších svatých. Původ tohoto svátku vysvětluje Bible. Mláďátka podle ní byly betlémské děti,
které dal povraždit král Herodes, když marně hledal malého Ježíše a jeho rodiče.

Dokázal(a) bys k jednotlivým dnům přiřadit jejich názvy? Napiš je na řádky k datům.
Svatý Jan Evangelista, Štědrý den, Svatý Štěpán, Svátek mláďátek, Hod boží vánoční

ROZHOVOR, dnes s p. ředitelkou Olgou
1) Těšíte se na Vánoce?
Moc se těším, hlavně na to, že se vyspím :o).

2) Co se Vám na Vánocích líbí?
Vánoční atmosféra, koledy a vůně.

3) Myslíte si, že dárky nosí Ježíšek?
Já si to myslím pořád.

4) Který nejkrásnější dárek jste dostala na Vánoce?
Nejkrásnější dárek jsme si dali společně s manželem – postavili jsme si
domeček a na Vánoce jsme se stěhovali.

5) Jaký dárek byste nejraději našla letos pod stromečkem?
Nemám žádný vysněný dárek, ale přála bych si, aby na mě Ježíšek ani letos
nezapomněl.

6) Pečete vánoční cukroví?
Cukroví nepeču, protože mám hodnou tchýni a ta nás vždycky obdaruje.

7) Zpíváte koledy?
Já si je pouštím z CD.

8) Které vánoční zvyky dodržujete?
Zdobíme stromeček, vánoční stůl, smažíme kapříka a zapalujeme svíčky.

9) Chodíte na půlnoční mši?
Vždy to mám v plánu, ale pokaždé usnu.

Jezdíte na hory?
10)
Na hory nejezdím, mám raději letní dovolenou.
Rozhovor připravily: Křeková Kateřina
Jahodová Amálie
Šerá Markéta

OMALOVÁNKY

Víš, který významný spisovatel a ilustrátor tyto obrázky namaloval?

ZAJÍMAVOSTI
Proč strojíme vánoční stromeček?
K tomu přispělo i to, že jehličnatý strom (ať už smrk, jedlička nebo borovice) je
zelený i tehdy, když je okolní krajina holá a pustá.
U nás se vánoční stromeček strojí teprve od 40. let 19. století. Nejdříve však tento
zvyk pronikl do měst, po té i do vesnic.
Byla to německá tradice. Kdysi dávno začali oslavovat prodlužování dní a krácení
noci po zimním slunovratu, který připadá na 23. 12. čili přesně na Vánoce. Při těchto
slavnostech zapalovali velký oheň a děkovali za „návrat Slunce“ tím, že do ohně
házeli ořechy nebo obilí, nakonec pálili i jehličnaté stromečky.

Jak se říká Ježíškovi v jiných zemích?

Santa Claus – USA, Irsko
Skřítek Misen – Norsko
Jultombe (přihrblý trpasličí dědeček) – Švédsko
Father Christmas – Velká Británie
Otec Pere Noel – Francie
Papa Noel – Španělsko
Niňo Dios – Kolumbie
Weinachtsmann – Německo, Rakousko
Tun Čche Lao-žen – Čína
Hoteišó – Japonsko
Děda Mráz – Rusko, Ukrajina
Svjatoj Nikolaj – Srbsko
Vánoční děda Božičnjak – Chorvatsko
Děda Koleda - Bulharsko

Rubriku zajímavostí připravily: Marečková Jana
Březáčková Aneta
Změlíková Lenka

SLOHOVÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ

Vánoce
O Vánocích rády lyžujeme, bobujeme a taky bruslíme. Na Štědrý den držíme půst a pokud ho
splníme, tak uvidíme v okně zlaté prasátko. Na Štědrý večer jíme vánočního kapra, potom
čekáme, až v další místnosti zazvoní zvoneček a jdeme do místnosti. Před vánočním stromečkem
se první pomodlíme a potom si rozdáme dárky. Na konec Štědrého dne buď jdeme my k babičce
nebo babička k nám.
Veselé Vánoce, šťastný nový rok a
hodně dárků pod stromeček
Vám přeje,
Jahodová Eliška a Šerá Markéta (3.ročník)

Jak tráví zvířátka Vánoce
Byl Štědrý den. Ježíšek donesl jablka k vánočnímu stromku a sovy ta jablka pověsily na strom.
Pentle donesli holoubci. Jelen našel u cesty svíčky a donesl je ke stromečku. Veverky donesly
šišky a položily je na pařez, kde zrovna přiletěla sova a ta ty šišky pověsila. Divočák donesl
žaludy a najednou začal padat sníh.
Zvonková Karolína a Zdražilová Anna (3.ročník)

Ježíškovi
Milý Ježíšku,
mám Tě rád, že mně nosíš dárky
a mám rád, že můžeme být jak dlouho
chceme vzhůru.
Dalibor Martinka (2. ročník)

NEOBVYKLÉ VÁNOČNÍ RECEPTY
Vyhledali jsme pro Vás zajímavé a méně obvyklé vánoční recepty, některé zvládnete
i sami nebo poproste maminku, sestru, babičku, určitě rády pomůžou. Dobrou chuť.

Medové placičky z pražených vloček
Kolik dáme vloček, tolik cukru a malý kousek tuku.
Vločky pražíme za stálého opatrného míchání do
zlatova. Když cukr zkaramelizuje, vločky krásně
voní a dobře chutnají. V kastrolku rozehřejeme med,
vločky tam dáme a když směs počne chladnouti,
vytvoříme úhledné placičky nebo kopečky. Klademe
na misku a necháme zaschnouti.

Brambůrky z krupicové kaše
V šálku mléka rozpustíme 2 plné
lžíce jemné krupice, 2 lžíce cukru a
lžičku škrobu. Umícháme hustou,
pevnou hmotu. Po vychladnutí
přidáme oloupané a nastrouhané
mandle a tvoříme kuličky, které
Necháme zaschnouti a poté
obalíme v kakau.
Recepty z roku 1942 vyhledala Kateřina Křeková.

Perníková roláda

Švestky v čokoládě

60 dkg hladké mouky
20 dkg mletého cukru
10 dkg tuku
4 lžíce medu
2 lžíce perníkového koření
1 lžíce sody
4 vejce

Stejný počet sušených švestek a
vařených mandlí, čokoládová poleva.

POSTUP:
Vypracujeme těsto, rozdělíme na šest dílů,
rozválíme, potřeme povidly, posypeme
rozinkami, ořechy, kandovaným ovocem…
Srolujeme do rolády a potřeme vejcem.
Pečeme na 200 °C.

Švestky necháme ve studené vodě
změknout, pak je usušíme. Po délce
rozřízneme, vyjmeme pecku a místo
ní vložíme oloupanou mandli. Plněné
švestky máčíme v čokoládové polevě.
Po zaschnutí vkládáme do papírových
košíčků.
Maniš Jakub

Březáčková Aneta

Klubíčka
25 dkg hladké mouky
10dkg cukru
20 dkg másla
1 vejce
2 vanilkové cukry
2 kakaové pudinky
1 lžíce skořice
perličky na posypání

Ze všech ingrediencí vypracujeme
těsto. Necháme ho hodinu odležet
v chladničce. Lžičkou vykrajujeme
těsto, které lisem na česnek
protlačujeme na vymazaný plech
jako klubíčka. Posypeme perličkami.
Pečeme při nízké teplotě asi 8 min.

Janáč Tomáš

VÁNOČNÍ DOTAZNÍK
Další novou rubrikou jsou dotazníky. Vždy před vydáním nového čísla časopisu
nějaký vymyslíme, rozdáme, Vy ho vyplníte a už se jen můžete těšit na jeho
vyhodnocení. Našeho prvního vánočního dotazníku se zúčastnilo celkem 34 dětí ze
školy. Moc děkujeme a tady už jsou Vaše odpovědi. Některé byly moc hezké, jste
šikulky.
1) Těšíte se na Vánoce?

ano – 34

ne – 0

2) Proč? Protože … dostanu dárky. – 24

zpíváme koledy. – 1

rodina bude spolu. – 11

jsou to hezké svátky.– 1

těšíme se na narození Ježíška. – 3

kvůli vánoční atmosféře. – 1

3) Jaké vánoční zvyky dodržujete?
Na štědrý den držíme půst.

ano – 26

ne – 8

Zpíváme koledy.

ano – 24

ne – 10

Rozkrajujeme jablíčka.

ano – 20

ne – 14

Pouštíme loďičky.

ano – 10

ne – 24

Pečeme cukroví.

ano – 34

ne – 0

Dodržujete jiné zvyky? Lijeme olovo. – 1

Zapalujeme prskavky. – 1

Házíme papučí. – 3

Chodíme na půlnoční mši. – 1

Šupina v peněžence – 1

Dáváme na stůl ptačí zob – 1

4) Co jíš na Štědrý večer?
Polévky:

Rybí – 7

houbová – 11

Hlavní jídlo:

Kapr – 30

filé – 3

čočková – 1
rybí prsty – 1

Jako přílohu máte bramborový salát.
Jiné:
Na Štědrý večer ještě jíte také vánočku, oplatek nebo cukroví.

5) Jaký druh stromečku Vám nosí Ježíšek?
smrk – 19

borovice – 8

jedle – 5

umělý - 6

smažený sýr – 1

SLOVO NA ZÁVĚR
Ještě než se rozloučíme, dovolte nám na závěr pár informací, které Vás určitě také
budou zajímat.
RECYKLOHRANÍ – další body jsme získali za splněný úkol (mapa odvozu odpadů) – 200 b.
-

odvoz baterií – 120 b.

-

odvoz elektrozařízení - 120 b.

Celkem tedy už jsme ve hře nasbírali 800 bodů. Jsme borci, jen tak dál :o)

LITERÁRNÍ PROJEKT – MOC Vás zaujal literární projekt, ve kterém nám v listopadu
byli patrony B. Němcová a K.J.Erben, v prosinci pan J. Lada a v lednu to bude pan
Jiří Žáček. Tak už můžete hledat knížky, informace o tomto spisovateli a nosit do školy.

ZEĎ NÁŘKŮ – nachází se na nástěnce v přízemí hned u vchodu do školy. Můžete si na ni
psát vzkazy, nápady, hádanky, vtipy, pocity atd., samozřejmě se vší slušností, ale to už
víte, jste šikulky.

Šňůrka dobrých skutků
A protože Vánoce jsou obdobím i dobrých skutků, na které, bohužel, přes rok někdy
zapomínáme, přidáváme jako takovou hezkou tečku našeho časopisu krásný příběh, který
když si přečtete, určitě budete mít chuť nějaký alespoň malý dobrý skutek vykonat.
Pokud se Vám to povede, napište ho na barevný lísteček v 1. patře a pomozte nám
vytvořit „šňůrku dobrých skutků“ a dostat se tak k Ježíškovi. Hra končí až 8. ledna, tak
snad se nám to povede. Máme na to 25 dní, ale samozřejmě můžeme začít už dnes.
A nezapomeňme, jak praví příběh …

… NENECHEJME V TOM JEŽÍŠKA SAMOTNÉHO …

A TEĎ UŽ ZBÝVÁ JEN POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ POHODY,
ZDRAVÍ, LÁSKY A HEZKÉHO POČASÍ. A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ
ŠŤASTNÝCH CHVIL U VÁS DOMA I VE ŠKOLE. NASHLEDANOU V PŘÍŠTÍM
ČÍSLE.
Vaše redakce

