Milí čtenáři, v letošním školním roce se spolu setkáváme poprvé, ale abych se
pochlubil – slavím už své 11. vydání.
Jako obvykle vám přináším spoustu čtení, kvízů, vtípků, zábavy. No co vám budu
vyprávět, vždyť mě dobře znáte!
Tak si mě rychle si prolistujte…

****************************************************************
Srdečně Vás zveme 28. prosince 2012 na již tradiční ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA,
které se koná v 15:00 hodin.
*****************************************************************

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Olga Jahodová
Moje milá děťátka. Přeji Vám krásné a šťastné Vánoce. Ať Vám žádná rybí kůstka nezaskočí
v krku, ať na Vás Ježíšek nezapomene, ať se Vám splní tajná přání a hlavně, ať se máte rádi, a to
nejen o Vánocích.
Michaela Trčková
Přeji všem dětem do nového roku hodně úspěchů, plno nových zážitků a úsměv na tváři každý
den.

Marta Odehnalová
Přeji Vám i Vašim rodičům krásně prožité vánoční svátky plné lásky a radosti z drobností,
které dělají každý den tak hezkým.
Eliška Ivanišová
Přeji Vám všem pohádkové Vánoce, na které bude vzpomínat s úsměvem na tváři. Hlavně si
pořádně odpočiňte a naberte síly do nového roku, ve kterém vás určitě čeká spoustu nových
a krásných zážitků.
Marie Trčková – náboženství
Mějte otevřené srdce i oči pro potřeby svých kamarádů. Protože jedině tím, že budete kolem
sebe rozdávat, tím víc dostanete a budete mít. A co můžete rozdávat? Jedině to, co je trvalé, co
nepodléhá zkáze ani módě: kamarádství, přátelství, pomoc, dobrou radu, lásku. Toto všechno
přeji nejen vám, ale i všem nám dospělým.

Jan Liška – kaplan
Přeji jim vše dobré, ať jsou snaživými žáky a všem Boží požehnání.

Vánoční kvíz
Kteří ptáci jsou tažní:

S)čáp, labuť, husa

O)sýkora, čáp, volavka

I)datel, střízlík, krkavec

Kteří živočichové upadají do zimního spánku:
P)jelen, srna, liška

T)jezevec, medvěd, sysel

V)zajíc, bažant, koroptev

S)hlínou

R)žížalami

O)savec

E)pták

N)Afrika

O)Evropa

Čím se živí ježek:
H)kořínky rostlin

Co je netopýr:
G)plaz

Kde žije klokan:
M)Austrálie

Jak se jmenuje nejrychlejší suchozemský živočich:
P)slon

I)žirafa

E)gepard

Jak se jmenuje opadavý jehličnatý strom:
Č)modřín

Š)jedle

Á)borovice

Která z těchto rostlin je plevel:
E)pampeliška

Í)kukuřice

Ě)jetel

Kolik je v mraveništi královen:
E)

2K)1

S)3

Vánoční_______________________

English

Marek Dořák

Americké město –
Básnička –
Já –
Sestra –
Pravda –
Moje –
Teta –
Slunce –

Dej dohromady první písmeno z každé odpovědi, pokud jsi odpověděl správně, vyjde ti tajenka.

Tajenka – ___________________________
Marek Dořák

Opakovací testík

Hlavní město ČR

a)Brno

b)Praha

c)Berlín

Kolik krajů je v ČR

a)16

b)15

c)14

8:0

a)NELZE

b)8

c)0

Kdo nosí dárky v ČR
a)Santa

b)Děda mráz

c)Ježíšek

Základní jednotka délky
a)1cm

b)1m

c)1kg
Radim M.,David . ,Eliška K.,Magda O., Patrik J.

Vtípky

„Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" „Chvilička." „A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc
dolarů?" „Penízek." „Pane, prosím tě, dej mi penízek." „Jistě, počkej chviličku."
Jdou dva vyčerpaní po poušti a ten jeden říká: „Zaskřípej zuby, třeba nám přejede mráz po zádech.“
Víš, proč začne blondýnka řvát, když přijde k počítači?
Protože sáhla na myš!
Víte, jaký je rozdíl mezi školou a vězením??? Žádný...sedíš a nevíš za co...:))
Přišli dva policajti do kavárny, sedli si ke stolku, a když šel kolem vrchní, jeden z nich povídá: „Pane
vrchní, dvě kávy, prosím."
A druhý policajt: „Tak mně taky dvě."
Víte, proč chodí blondýnky kolem lékárny potichu?
Aby nevzbudily prášky na spaní.

Dominik Martinka, Denis Polách

J Z lačnovských lavic J
paní učitelka: „Jak se jmenuje socha na Pustevnách?“
žák: „Birell“ J

paní učitelka: „Co je to báseň?“
žák: „Báseň je povídka o nějaké pohádce“ J

paní učitelka: „Vyjádřete větu jedním slovem s předponou bez-. Žák, který si neví rady, je
naprosto …“
žák: „blbý“

správná odpověď: bezradný

paní učitelka: „Jmenuj povolání, která končí na –ř, např. malíř, lékař. Kdo teda vaří jídlo?“
žák: „maminka!“ J

Když chodila prababička do školy

Naše prababička Anežka Martinková se narodila v roce 1922 a v současné době má 90 let. Do školy
začala chodit v roce 1929 v Tichově. Ve třídě bylo nejméně 20 žáků. Na základní školu se tehdy
chodilo pouze 8 let. Naše prababička chodila sedm let do Tichova a jeden rok do Lačnova. Ve školách
bývali dva až tři učitelé, v některých městských školách bývalo i pět učitelů. V Lačnově byl ředitelem
pan Rotrekl i jeho žena Anna Rotreklová učila v lačnovské škole. Prababička musela stíhat práci
na poli i školní povinnosti.

Dalibor a Dominik Martinkovi

Bajky z dílny čtvťáků
O kohoutovi a slepici
Byl jeden kohout, byl hrozně namyšlený. Tak každé ráno vyháněl slepice z kurníku, aby šly klást vejce.
Jedna slepice už dlouho žádné vejce nesnesla. Kohout si toho všiml a tak slepici neměl v oblibě.
Jednoho dne ji vyhnal, slepice byla smutná, že nesnesla žádné vejce. Tak šla a našla si louku, udělala
si hnízdo a snažila se klást vejce. Zkoušela to den co den, až jednou snesla vejce. Byla tak šťastná, že
to dokázala. Rychle běžela za kohoutem do kurníku. Jak kohout viděl, že slepice snesla vejce, hned ji
vzal zpátky. Od té doby slepice s kohoutem spolu dobře vycházejí.
Ponaučení: Nikdy nad nikým neohrnuj nos, když o něm nic nevíš.
Kristýna Brhlová

O hloupém prasátku

Přijde hloupé prasátko za zlým kohoutem a kohout mu říká: „ Když mi dáš sto korun, seženu ti jídlo
na celou zimu. Za den přineslo prasátko sto korun a říká: „ Chro, chro, chro! Kde jsi, kohoute?“
Kohout volá: „ Tady jsem, mám to jídlo.“ Hloupé prase mu dalo peníze a kohout mu dal pytel, říkal
mu, že je v tom jídlo. Jak dalo prase kohoutovi peníze, kohout utekl. Až prasátko přišlo domů, zjistilo,
že v pytli je jen kamení. A kohout odjel a koupil si luxusní pobyt na jiné farmě.

Ponaučení: Důvěřuj, ale prověřuj.

Denis Polách

Jak se kde přejí VESELÉ VÁNOCE?

Zkus spojit přání se zemí.
Merry Christmas

estonsky

Veselé Vánoce

řecky

Frohe Weihnachten

japonsky

聖誕節快樂

česky

Sretan Božić

italsky

Joyeux Noël

rusky

メリークリスマス

německy

God jul

chorvatsky

С Рождеством

norsky

Buon Natale

anglicky

Häid jõule

čínsky

Καλά Χριστούγεννα

francouzsky

Že si nevíš rady? Zkus stýčka Googla, on zná všechno J
Amálie Jarošová, Marek Dořák

Aneb….
Kdy je člověk maximálně ztracený?
Když ho ani Google nenajde.
Patrik Sušil

Co se děje ve škole, když tu nikdo není?
To chtěli zjistit i naši žáci a ve slohu popustili uzdu své fantazie …

Co se děje o víkendu ve škole?
V noci ve skladu ožijí kostry a jdou vytírat podlahu, aby měla paní školnice radost, že je vše
uklizeno. Pustí si k tomu písničku a tancují s mopem. Z učebnic vylezou písmena a jdou na
koncert trpaslíkům, kteří v učebně pořádají koncert jejich kapely. Kousek dál mají výstavu
obrazů výtvarných skřítků, vedle výstavy je kosmické středisko, kde se odborníci snaží
sestrojit raketu, aby prozkoumali vesmír. Škoda, že je nenapadlo, podívat se na výstavu
v 5. třídě, mají tam totiž výstavu o vesmíru. Někdy, když je sníh, jdou ze školy na kopce a
jezdí z kopce dolů na čítankách. Děti trpaslíků a písmen jezdí dolů na zábradlí a koupají se
v umyvadle. Každý víkend ale také staví tunel, kterým by se dostali do svého města, které
je ve stěnách školy. Mají tam domy, kostel, zábavní park, les, cesty a železnice jednou se
tam chtějí všichni i písmena přestěhovat, to by znamenalo, že když by děti přišly do školy,
učebnice by byly prázdné. A děti by měly volno do té doby, než by se nakoupily nové
učebnice. V neděli trpaslíci zalezou za skříně a písmena zpátky do učebnic.
Marek Dořák
Co se děje v noci ve škole

Když tu nikdo není, v noci ožijí barvičky, začnou se trhat papíry, všechny barvičky začnou
malovat po zdi. Začnou blikat světla a vtom se začnou vydávat strašidelné zvuky. Ale jedno
dne se nic nestalo. Na druhý den začaly hrát klávesy, bubny a kytara a udělaly vystoupení.
Pozvaly všechny kamarády a z učebnic přišla písmenka. Byl koncert a vtom se všichni začali
hádat, kdo je lepší a kdo je vzácnější. Klávesy vykřikly: ,, My jsme pro děti zábavnější, na nás
můžou hrát!“ Vykřikla písmenka: ,,My jsme zábavnější!“ Vykřikly barvičky: ,,My, my jsme
lepší!“ A jeden hudební nástroj vykřikl: ,,Není to jedno, vždyť nás mají všechny stejně rádi!
“ A potom se všichni začali omlouvat, už začalo svítat, všichni se vrátili na místa. Ale paní
učitelka byla zmatená, protože všechno bylo na jiném místě.
Jana Březáčková

Co se děje ve škole o víkendu
O víkendu ve škole vylézají skřítci ze skříně, šuplíků. Skřítci hudebníčci vylézají, začnou
hrát na klavír, bubny začnou skákat, uvidí hudební nástroj a už hrají nebo dělají diskotéky.
Skřítci malíři začnou malovat po stěně, malují na plátno a malují po tabuli. Skřítci sportovní
hrají tenis, fotbal a basketbal a vybiku, skáčou přes švihadlo a skáčou přes kozu. A skřítci ve
třídách se učí. Učí se rýsovat, vyskočí písmenka z učebnic, a když se vrátí zpátky do učebnic,
tak je tam velký chaos a mají ještě víc hodin, které některé neumí. A na řadu přijdou skřítci,
kteří rádi dělají nepořádek, jsou to skřítci nepořádníci. Tito skřítci dělají nepořádek, rozhazují
odpadky, vylévají vodu, hází ohryzky na zem, ale jak začne ráno, tak přichází skřítci, kteří
pomáhají dětem při hodinách.
Vojtěch Kudela
Co se děje ve škole o víkendu
O víkendu večer v 21:00 ve třídě výtvarné výchovy se skřítkové vzbudili a začali vyvádět.
Dva skřítkové blikali světly. Druzí malovali na tabuli a na zdi. Další namalovali mop na černo
a začali vytírat podlahu. Umělé kostry ožijí až 0:00, říkal jeden skřítek. A tak je skřítkové
namalovali na červeno. Jak umělé kostry ožily, myslely si, že se tak zpotily. Pak se jim
skřítkové začali smát, za chvíli si kostry všimly, že jsou červené a tak se umyly, ale zapomněli
vypnout vodu. A tím černou podlahu umyly. Skřítek, který to provedl, si toho všiml a takt
začal vytírat i tabuli. Další skřítek otevřel dveře a voda vytékala ven po schodech a ten samý
skřítek se uklouzl a spadl do kýble s vodou od mopu. Ta voda byla černá. Když uklízeli věci,
s kterými si hráli, a přeházeli je. Tohle dělají každou noc.
Radim Mareček

Vánoční křížovky
1. OPAK SMŮLY

1.

2. NA VÁNOCE ZDOBÍME

2.

3. S MIKULÁŠEM A ČERTEM CHODÍ

3.

4. NA VÁNOCE DOSTÁVÁME

4.

5. VÁNOČNÍ RYBA

5.

6. NEJVĚTŠÍ SOVA V ČESKÉ REPUBLICE

6.

7. NA VÁNOČNÍ STROMEČEK VĚŠÍME

7.

8. NA VÁNOCE SE V KOSTELE POŘÁDÁ

8.

9. DOPLŇ: NESEM VÁM…

9.

Jana Březáčková

1. NA VÁNOCE PEČEME

1.

2. NA VÁNOCE ROZBALUJEME

2.

3. V ZIMĚ PADÁ

3.

4. NA VÁNOCE ZDOBÍME

4.

5. ČTYŘI SVÍČKY JSOU NA ADVENTNÍM

5.

6. JEŽÍŠKOVA MAMINKA

6.

Jana Březáčková

1. KTERÝM DNEM ZAČÍNÁ ADVENT?

1.

2. KDO LEZE KOMÍNEM?

2.

3. CO PADÁ Z NEBE?

3.

4. NA NEBI JSOU?

4.

5. KDO NOSÍ DÁRKY?

5.

Michaela Trčková, Vojtěch Kudela

Jak vypadá bacil a co dělá?
To se dozvíte, když si přečtete práce šikovných čtvrťáků a páťáků J

Bacil Cecil
Cecil je velmi zlý a tlustý a poslušný. Má kamarády, kteří se jmenují Marek, Patrik, Petr a Kuba.
Šel s kamarády na procházku. Petr na procházce skočil na pána Louckého, který ani nevěděl, že
někdo na něj skočil, protože bacil je tak malinký, že ho jen uvidíš mikroskopem. Cecil ví, že tatínek
a maminka mu říkali, že nemá na nikoho skákat sám. Může jen s mamkou a s taťkou. Marek
skočil na paní Trochtovou. Kuba skočil na cizího pána, který ani nebydlel ve vesnici. Patrik skočil
na psa. Cecil chtěl taky skočit, ale dobře věděl, že mu to mamka s taťkou zakázali. Druhý den tam
z jeho kamarádů nikdo nebyl a chtěl si s nimi hrát, ale nikdo tam nebyl a nemohl si hrát. Šel domů.
Tatínek a maminka se ptají: ,,Proč jsi zpátky? Proč si nehraješ s kamarády?“ Cecil řekl: ,,Kamarádi tam
nejsou, protože skočili na člověka a už nepřijdou, protože odjeli.‘‘
Barbora Zajíčková

Bacil Čistovík
V Čistovnicích žili lidé, kteří byli vzdělaní a polovina obyvatelstva byli doktoři a druhá polovina
byli čistotní lidé, ale měli jednu nevýhodu, že nedaleko Čistovnic leželo malé smradlavé město
Hnusovicose, kde se lidé nemyli a chovali prašivé psy, kteří měli mnoho bacilů, které každý den dávali
na zem a zkoumali je pod mikroskopem. V Hnusonicosích se narodil Bacil Čistovík, který už jako malý
se myl, ale byl hloupý. Byl malý, holý a pořádný, proto se s ním moc nechtěli kamarádi bavit. Tajil, že
je vegetarián a že jí jenom zeleninu, ale jednou v Hnusonicosích potkal krásnou bacilku Hnusoběžku,
která smrděla jako hnůj. Čistovík se do Hnusoběžky zamiloval, ale ona si ho nevšímala, protože voněl
jako osvěžovač vzduchu na záchody. Od té doby Čistovík se přestal mýt, uklízet, přestal jíst zeleninu,
změnil si jméno na Hnusokrachla a měl moc kamarádů, ale Hnusoběžce se pořád nelíbil. Tak jak byl
hloupý, ho napadl nápad, že půjde do Čistovnic a tam nakazí člověka tak, že na to umře. Každý říkal,
že to nepřežije, ale on na to nedal a šel do Čistovnic. Tam potkal malého kluka, na kterého se přilepil
a ze svého smradu ho nakazil, ale moc se mu to nepodařilo, protože ten kluk šel k doktorovi. A tak
bacil Čistovík u doktora skončil.
Amálie Jarošová

Lojza
Jednoho dne šel jeden bacil jménem Lojza po ulici. Byl velký, chlupatý, zelený a hrozně rád na někom
seděl. Jednoho dne šel a narazil na člověka, který na sobě měl už 3 bacily. Vyskočil na něho. Vlezl
mezi ty tři bacily. A zeptal se: „Zdarec! Já jsem Lojza a vy jste?“ Jeden po druhém říkali svá jména.
První řekl: ,,Já jsem Pepek“, druhý řekl : ,,Já jsem Nemo“ a třetí řekl: ,,Já jsem Bivoj.“ ,,Jak vidím,
dobře se tu daří. Můžu tady zůstat?“ Všichni tři řekly ano. Tak tam všichni čtyři pěkně seděli. Za tři
dny ten člověk šel tam, kde ještě nebili. On totiž šel na prohlídku do nemocnice. Jakmile přišel doktor,
hned narazil na čtyři bacily, protože byly velicí až 5cm. Doktor sebral nějaký předmět. Bacili nevěděli,
co to je, ale za chvíli to zjistili, protože ten doktor sebral lahvičku. Na jedné straně byl nakreslený
bacil, který byl červeně škrtnutý. Bacil Lojza se rozloučils kamarády Pepkem, Nemema Bivojem. Po
jednom stříknutí byl Lojza s kamarády pryč. A člověk byl zase čistý, ale né na dlouho.
Dalibor Martinka

Pohádka O sedmi kůzlátkách – převyprávěná a upravená J
Žila jedna koza se sedmi kůzlaty. Jednoho dne se koza vydala do lesa pro travičku a řekla
kůzlatům. „Nikomu neotvírejte!“ Tak šla a po cestě potkala souseda vlka a ten jí říká: „Kampak jdete,
kozo?“ Koza odpoví: „Na trh.“ Vlk říká: „A kde jsou kůzlata?“ Koza odpoví: „U dědečka kozla.“ A koza
šla dále. Potom si vlk pomyslil, že lže, protože dědeček kozel umřel. A tak se vydal k chaloupce.
Byl u chaloupky a zaklepal a řekl: „Kůzlátka, přišla teta z Kozinca.“ Kůzlata řekla: „Ty nejsi teta
z Kozinca! Teta z Kozinca má hrubší hlas.“ A vlk šel do města a ukradl z kurníku deset vajec. Snědl
vajca, protože slyšel, že po vajcách se změní hlas. A šel k chaloupce a zaklepal a řekl: „Přišel děda
z Kozlovic.“ A položil ruce na okno. „Ty nejsi děda z Kozlovic! Děda z Kozlovic má hnědobílé ruce.“
A vlk zase odešel s prázdnou a šel do města k pekaři a namastil si ruce těstem a moukou. A šel znovu
a zaklepal a řekl jemným hláskem, že je maminka. Kůzlata uvěřila a vlk vtrhl do chaloupky a sežral
všechny kromě jednoho. To se schovalo do komína.
Přišla maminka a všude se rozeřvala po chaloupce. A odpověď se nakonec ozvala. Maminka se
podívala do komína a kůzlátko spadlo z komína a vletělo mamince do náruče a řeklo mamince, že
pustili vlka do domečku a všechna kůzlata snědl, ale kůzlátko vidělo vlka, že jde za chalupu. Maminka
šla za chalupu a uviděla vlka, jak chrápe. Jedním tahem rozpárala vlkovi břicho a všech šest kůzlat
vyletělo ven a vletělo mamince do náruče a maminka jim řekla, ať donesou kameně a jedno jehlu
a nit. Naházali mu kameně do břicha a zašili mu břicho. A jak se vlk probudil, chtěl se napít, a jak se
napil, tak spadl do studny.

Honza Filák, 3. třída

Vánoce v cizině

Dánsko
Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami
skřítků, kterým se říká nisser . Můžou být různě velcí,
mají špičatou čepičku a jsou oblečeni do dánských
národních barev (červené a bílé). Jsou to právě tito
skřítci, kteří večer 24. prosince nadělují dárky. Drobné
dárečky a sladkosti se zavěšují na větve vánočního
stromečku. Na Štědrý den lidé často chodí zapálit svíčku
na hřbitov. V některých oblastech panuje také zvyk vítání „vánočního posla“, který zaklepe na dveře a
každému dá vtipný dáreček charakterizující obdarovanou osobu - poukazují na ctnost nebo vadu,
např. tlouštíci dostávají špejli od jitrnice. Večer se rodina sejde u stolu, na kterém nesmí chybět husa,
kachna, popřípadě vepřová pečeně s červeným zelím jako hlavní chod a dále pak opepřená treska s
ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, hnědé koláčky nebo horká rýže zalitá studeným mlékem.
Speciální dezertem je rýžový nákyp se zapečenou mandlí, jejíž nálezce dostane zvláštní dárek. Po
večeři rodina přesune ke stromečku, kolem kterého tančí dokola držíc se za ruce a zpívajíc koledy.

Itálie
V Itálii jsou hlavním symbolem Vánoc jesličky místo stromečku. Rodiny mají jedny jesličky doma,
na další v životní velikosti, se chodí dívat do kostelů nebo na náměstí. Rodinné betlémy se obvykle
dědí z generace na generaci. Dárky se dostávají večer 24. prosince nebo druhý den ráno a leží vedle
jesliček nebo výjimečně pod stromečkem. Po snídani jde celá rodina do kostela. Potom následuje
bohatý oběd často se táhnoucí i několik hodin. Na italské vánoční hostině nesmí chybět panettone,
typická vánoční bábovka s hrozinkami a kandovanou citrusovou kůrou. Hlavním jídlem bývá jehněčí
s rozmarýnovými bramborami a artyčoky. Oblíbený je také úhoř a kaštanové pyré se šlehačkou.
V Itálii se slaví ještě 6. ledna svátek Epifanie. Čarodějnice Befena sestoupí komínem do domů, kde
zanechá dětem dárky. Její velká loutka se pak na znamení konce svátků zapálí.
Polsko
V Polsku začínají Vánoce večer 24. prosince v okamžiku, kdy se na nebi objeví první hvězda. Poláci
neslaví svátek sv. Mikuláše, Mikuláš přichází a nosí dětem dárky teprve o Štědrém večeru. Oblíbenější
než stromečky jsou zde odedávna jesličky, v jejichž pozadí se místo betlémské krajiny zobrazují polská
města a historické stavby. Sváteční stůl nebo i podlaha se zdobí trochou slámy, která má připomínat,
že se Ježíšek narodil ve chlévě. Zvykem je prostírat u štědrovečerní večeře jeden talíř s příborem
navíc, pro případného hosta. Jedná se o aluzi na židovskou tradici vyhrazení místa u pesachového
stolu proroku Eliáši. Samotná večeře se skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců
v roce. Dříve se jako hlavní chod hlavně jedly ryby, ale v poslední době se čím dál více prosazuje
krocan. Před tím se obvykle podává boršč nebo zelí s houbami.

Rusko
V pravoslavném Rusku oslava vánočních svátků začíná teprve 6. ledna, den oslavy narození Krista
Spasitele, a trvá 12 dní. Ruské Vánoce, stejně tak jako evropské, jsou spojením lidových zvyků, rituálů,

koled a pohanských pověr. Pod nazdobený stromeček přináší dárečky děda Mráz. Přijíždí z Čukotky
na saních s trojspřežím a jeho pomocnicí je Sněhurka oblečená do sněhově bílého kožíšku ušitého
z hranostajů. Ještě na počátku 20. století dostávaly děti dárečky pod polštář, ale dnes se už celá
rodina schází u jolky, pod níž jsou dárečky položené a společně zpívají koledy a tancují. Než se usedne
k prostřenému vánočnímu stolu, což bývá po vysvitnutí první hvězdy, scházejí se lidé na bohoslužbě,
kde zpívají žalmy a vánoční písně.

Amerika
První vánočním svátkem je 23. listopad (Den Díkůvzdání). Peče se krůta, popíjí se a pořádají se
přátelská setkání. Tento den tady v ČR prosadil především za každé situace legrační pan Been, když
lítal po bytě s krůtou na hlavě.
První prosincovou neděli je všude Vánoční průvod, kterého se
zúčastňují školy, zástupci firem, požárníci, policie, atd. Posledním bodem průvodu je vždy požární
auto, na kterém sedí Santa Claus. Zdobení domů a ulic první neděli v prosinci vrcholí. Domy i stromy
jsou obaleny světýlky a ozdobami. Sousedé mezi sebou většinou soutěží v tom, kdo bude mít
působivější a krásnější.
Česko
Dárky u nás naděluje 24. prosince Ježíšek. Je to den, narození Ježíše Krista – příchod Spasitele. Jsou
to svátky klidu, míru a pokoje. Legenda vypráví o tom, že se pastýřům zjevil anděl a zvěstoval jim, že
se v Betlémě narodil Spasitel. Všichni pastýři a prostí lidé se vydali na cestu tím směrem, který jim
ukázal anděl. Putovali za hvězdou, kterou nesl jeden z nich na tyči. Došli až do Betléma a tam na seně
v chlévě ležel v dřevěných jesličkách Ježíšek. U něho byla jeho matka Marie a Josef. Děťátko zahřívali
svým dechem vůl a osel. K Ježíšku přistupovaly zástupy lidí bohatých i chudých a přinášeli mu dary.
Každý mu daroval, co měl a kdo nic neměl, tak mu aspoň zazpíval, jak se zpívá v koledách.
Připravila Amálie Jarošová

Vánoční spojovačka
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