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Jak slaví Vánoce v zahraničí
Finsko
Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimuţíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého
ledového království.
Francie
Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch pére Noël. Je ze všech Jeţíšků a
Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší vlastně jenom jménem. 25. 12. k slavnostnímu stolu
zvou lidé do svých domácností bezdomovce, chudé, sirotky, vězně, ..., na stole nechybí ústřice,
šneci, ţabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou a drahé ovoce.
Itálie
Štědrý večer se slaví jako předvečer narození Páně jen schůzkou s přáteli. Také italské děti dostávají
dárky aţ na první svátek vánoční ráno. Ve srovnání s našimi, jsou italské Vánoce velmi odbyté:
vţdyť tu ani nepečou cukroví. Jenom ta půlnoční mše je stejná. Pod vánočním stromkem najdou děti
téměř vţdy i malé jesličky.
Mexiko
Oslavují Vánoce pro ně typicky - hlučně a vesele. Stromeček nemají. Sladkosti dávají do velkého
hliněného dţbánu na vodu - pinty, který visí ze stropu a je ozdobený peřím, děti se po něm natahují,
tlučou dřevěnými hůlkami tak dlouho, dokud jim nespadne a sladkosti a dárky se nevysypou.
Německo
Jeţíšek má rezavé vlasy a vousy a k přemisťování pouţívá osedlaný divoký vítr. Dříve prý odnášel
neposlušné děti a trestal nevěrné ţeny. 1. 12. děti dostávají sladké adventní kalendáře a aţ do Vánoc
otvírají po jednom okénku se sladkým překvapením. Vánočním stromečkem je jedlička.
Norsko
Otec Vánoc schovává dárky do dřeváků a bývá doprovázen vánoční kozou, pro tu by měly děti
připravit do botiček nějakou lahůdku – nevymlácenou ovesnou slámu.
Španělsko
Vánoce ve Španělsku jsou svátkem rodiny. Dávají si dárečky, pije se šampaňské, jí se marcipán. Děti
se však většinou obdarovávají aţ na den Tří králů. Mikuláš zde dětem nosí dárečky do dřeváků.
Ţidovský svátek-Chanuka
Chanuka známá také jako Svátek světel, je osmidenní ţidovský svátek připomínající zázrak při
opětovném vysvěcení druhého chrámu po povstání Makabejských v 2. století př. n. l. Chanuka se
slaví po osm dní, počínaje podle ţidovského kalendáře 25. dnem měsíce kislev, coţ podle
gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do konce prosince. Chanuka se slaví
řadou obřadů a zvyků, které se vykonávají kaţdý den osmidenního svátku. Některé jsou rodinného
rázu, jiné jsou společně.
Rusko
Vánoce se v tradičně pravoslavném Rusku slaví aţ 7. ledna, protoţe církev stále pouţívá Juliánský
kalendář - a ten je oproti našemu Gregoriánskému kalendáři o 13 dní opoţděn.
Novoroční oslavy začínají 31. prosince. Domácnosti se slavnostně vyzdobí, nemůţe chybět stromek,
"jolka". Večer se lidé sejdou u slavnostního stolu, vyměňují si dárky a dětem dárky naděluje děda
Mráz, kterého často doprovází Sněhurka. O půlnoci pak lidé vyjdou do ulic a vítají Nový rok.
[1]

Nejznámější pranostiky na prosinec
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Kdyţ Kateřina po ledě uţ chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
Kdyţ Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Na Nový rok o slepičí krok.

Vánoce
Pod stromečkem balík zdraví – vzácný poklad jak se praví,
Vánoce jsou krásné svátky, jídlo, smích a hlavně dárky.
Přejeme vám hodně klidu, pohodu a dobrou rybu
a pak jeden velký krok a hned je tu nový rok.

Kriminalita mládeţe
15. 11. 2011 odjeli ţáci osmé a devátých tříd do kolínského kina, kde se zúčastnili komunikačního pořadu
Kriminalita mládeţe. Měli jsme moţnost zhlédnout krátký film na toto téma a dozvědět se nové poznatky
z právního vědomí. V průběhu besedy vystoupil i písničkář Ivan Hlas. Tento typ pořadu jsme viděli poprvé a
hodnotíme ho vcelku kladně.

Klub mladého diváka
6. 11. ţáci KMD navštívili 1. představení v letošní sezóně. Hned napoprvé jsme měli štěstí, protoţe jsme byli
v Národním divadle na představení Naši furianti, a tak jsme mohli na vlastní oči vidět herce M. Donutila, A.
Švehlíka, V. Postráneckého, J. Dolanského, T. Medveckou a 20 dalších. Hra byla napsána před více neţ 100
lety, ale „furianství“ v naší zemi nevymřelo, a tak je hra populární dodnes.
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Mikuláš
5. 12. 2011 na 1. stupni chodil Mikuláš. Při této příleţitosti jsme se zeptali učitelů a ţáků na otázky ohledně
Mikuláše, zde najdete odpovědi.
I. třída – paní učitelka Černá - Vzpomínáte si na pocity, kdyţ k Vám, jako k dítěti, přišel Mikuláš?
- K nám domů nikdy nechodil.
- ţáci – Z koho jste měli největší radost?
- Z anděla a Mikuláše.

II. A – paní učitelka Holečková - Vzpomínáte si na pocity, kdyţ k Vám, jako k dítěti, přišel Mikuláš?
- V ten den jsem se hrozně bála, protoţe ne vţdy jsem měla čisté svědomí.
- Jaká postava se Vám nejvíce líbila ?
- Čerti.

II. B - Paní učitelka Veisová - Vzpomínáte si na pocity, kdyţ k Vám, jako k dítěti, přišel Mikuláš?
- Vzpomínám si, ţe k nám chodil hlavně čert, byla jsem jako dítě hrozné číslo a dostávala jsem hlavně uhlí
a brambory.
- ţáci – Kdo se vám nejvíce líbil?
- Čerti.
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III. třída – paní učitelka Olexová - Vzpomínáte si na pocity, kdyţ k Vám, jako k dítěti, přišel Mikuláš?
- Bydlela jsem na sídlišti, a tak jsem Mikuláše a čerty pronásledovala s kamarády venku.
- ţáci - Jaká postava se Vám nejvíce líbila?
- Čerti.

IV. třída – paní učitelka Hejtmánková - Vzpomínáte si na pocity, kdyţ k Vám, jako k dítěti, přišel
Mikuláš?
- Hrozně jsem se bála čerta, i kdyţ jsem věděla, ţe je to soused. Na Mikuláše jsem se těšila,
modlitbičku uměla a kromě uhlí byly i pamlsky. Jednou dokonce obrázky Vinnetoua.
- ţáci - Z koho jste měli největší radost?
- Z Mikuláše.

V. třída – paní učitelka Darebná - Vzpomínáte si na pocity, kdyţ k Vám, jako k dítěti,
přišel Mikuláš?
- Jen na ty hezké. Nepamatuji se, ţe bych se někdy vylekala čerta. Mikuláš k nám
chodil pouze oknem.
- ţáci - Jaká postava se Vám nejvíce líbila?
- Čerti.
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Florbal
Florbal je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji. Hraje se na hřišti o
rozměrech 40x20 metrů, s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standartní herní situaci je z kaţdého týmu na
hřišti v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči mají speciální florbalové hole a snaţí se vstřelit
protivníkovi gól. Brankáři hokejku nemají.
I kdyţ florbal vznikl původně v USA, je za kolébku tohoto sportu povaţováno Švédsko. Zde se v 70. letech 20.
století začal, pod názvem innebandy, hrát organizovaně a rychle si získal obrovskou popularitu. Další zemí,
kde si hra brzo získala popularitu, bylo Finsko (pod názvem salibandy) a Švýcarsko (unihockey). S rozdílnými
názvy se také mírně lišila pravidla, největší rozdíl byl ve švýcarské verzi, kde i brankář pouţíval hokejku. Ke
sjednocení pravidel došlo v roce 1986 souvislosti se zaloţením Mezinárodní florbalové federace.

V říjnu 2011 proběhly florbalové turnaje, zde najdete nejdůleţitější výsledky:
Chlapci 6. - 7 – Ve finále okresu se umístili na 2. místě

- 1. místo 5. ZŠ Kolín
- 2. místo ZŠ Týnec n/L
- 3. místo 7. ZŠ Kolín

Děvčata 6. - 7. – Ve finále okresu se umístila na 2. místě

- 1. místo 5. ZŠ Kolín
- 2. místo ZŠ Týnec n/L
- 3. místo 7. ZŠ Kolín

Chlapci 8. - 9. – Ve finále okresu se umístili na 4. místě z 6 týmů - 1. místo 5. ZŠ Kolín
- 2. místo 7. ZŠ Kolín
- 3. místo 4. ZŠ Kolín
Děvčata 8. - 9. – Ve finále okresu se umístila na 2. místě z 6 týmů - 1. místo 1. ZŠ Kolín
- 2. místo ZŠ Týnec n/L
- 3. místo 5. ZŠ Kolín
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Omalovánka
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Vtipy
Dvě blondýny se rozhodnou, ţe vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři.... Pak se
ozve: „Ivano, máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly nějaký bez ozdob?”
Přeje pan Kalianko sousedovi: ,,Tak šťastný a veselý Nový rok!" - ,,Co blbnete, vţdyť uţ je únor!" - ,,A sakra, to
zase bude doma facek - přetáhl jsem Silvestra ještě více neţ vloni!"
Jenda píše Jeţíškovi: ,,Milý Jeţíšku, mám malé kapesné, a proto mi přines pod stromeček bubínek, trumpetku a
pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra, abych netroubil, a náš Mourek, abych ho
nepoléval vodou.”
,,Miláčku, chtěla bych pod stromeček miminko." - ,,Ty ses zbláznila, vţdyť mu napadá do očí jehličí!"

Vylosovanou vítězkou z minulého čísla byla Lucie Vokálová z 5. tř.
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Vylušti kvíz. Písmena ukrývající správnou odpověď sloţí slovo

1. Kdo nosí v Čechách dárky?
Š-Jeţíšek
Z-Santa Klaus
H-Děda Mráz

6. Kdo podle tradice vydrţí o Štědrém dnu do
večera nejíst, uvidí:
Á-zlaté telátko
Í-mţitky, jelikoţ mu bude z hladu mdlo
Ý-zlaté prasátko

2. Kdy má svátek Adam a Eva?
E-14.5.
B-28.10.
T-24.12.

7. Na Vánoce zdobíme:
L-palmu, nejlépe kokosovou
S-pokojové květiny
D-jehličnatý stromeček

3. Jméno a příjmení pana ředitele týnecké školy:
Č- Petr Zemina
Ě- Jaromír Sníţek
Ř-Hynek Radouš

8. Tři králové jsou:
E-Kašpar, Melichar, Baltazar
R-rocková hudební kapela
G-tři věrní psi

4. V jakém ročním období jsou Vánoce?
D-zima
F-podzim
L-jaro

9. Koleda je:
J-lidový léčebný prostředek proti bolesti kloubů
O-jméno prvního astronauta, který přistál na Měsíci
N-zpěv zpívaný ve vánočním čas

5. Jak dlouho trvá adventní doba?
P-2 týdny
U-1 týden
R-4 týdny

Poznámky ze ŢK









.

Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a ţádá
výkupné.
Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu.
Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později.
Při hodině pleská mokrým pytlíkem o
lavici.
Tahá děvčata za mléčné vaky.
Běhá po třídě a zvrací ţidličky.
Napovídá nepovoleným způsobem.
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