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Milí čtenáři,

v tento  měsíc  bílých  sněhových  dek,  myšlenek  nesoucích  se  kamsi  do  daleka,  školních 
nástěnek zaplněných zimní krajinou se i náš redakční časopis oblékl do vánoční pohody. Dárkem 
od nás jsou například recepty babiček, vánoční sudoku, v době vánoční honičky i trochu humoru 
pro zasmání a mnoho dalších pohádkově tajemných a radostných překvapení. Doufáme, že i vás 
prosincové číslo obuje do veselé nálady a ozdobí váš obličej úsměvy. Děkujeme našim prvním 
přispěvatelům. Netrpělivě čekáme na další ohlasy na noviny@zsprestice.cz .

S pozdravem Redakce školních novin

Lidé se často nechají strhnout vlnou lidské hlouposti a Vánoce úplně promarní zbytečnými 
otázkami, co koupit, komu, co upéct, kde na to vzít peníze… Někdy by ale asi nezaškodilo 
podívat se na Vánoce očima dítěte. I přes předsudky a lži kolující mezi „dospělými“ dítě 
netouží  po  horách  dárků  a  perfektně  uhlazeném  stromečku.  Děti  touží  být  s rodinou, 
s lidmi  jejich srdci  nejbližšími.  Touží  po  všem, co  kdysi  Vánoce  představovaly.  Jestliže 
vidět vše krásně znamená být dítě, měl by být dítětem každý z nás. 

Kouzelný zvoneček

Kouzelný zvoneček
brzy nám zacinká,
rozsvítí stromeček,
zbývá jen chvilinka.

Zazvonil zvoneček
vánoční písničku,
každý se podívá,
copak je v balíčku.

A tak nám zvoneček
odhalil tajemství,
všichni se vrátili,
ve mžiku do dětství.

(Markéta Loudová, IV. C)
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Walt Disney (plným jménem Walter  Elias  Disney) [dyzny], 
americký kreslíř a filmový producent, se narodil 5. prosince 1901 
v Chicagu.  Do  historie  filmu  se zapsal jako 
tvůrce  známých  postaviček 
z animovaných  seriálů  (myšák Mickey, 
pes Pluto, kačer Donald). V roce 1937 
natočil  první  celovečerní animovaný 
film  Sněhurka a sedm trpaslíků, po  kterém 
následovaly  Pinocchio,  Popelka, Lady  a 
Tramp, Šípková Růženka, Kniha džunglí. Po 
válce  natáčel  hrané  filmy  (Ostrov  pokladů,  20  000  mil  pod 
mořem) a dokumentární filmy pro mládež (Ostrov tuleňů, Druhá 
tvář přírody,  Vodní ptactvo,  Údolí medvědů). Roku 1955 založil 
na Floridě (USA) zábavní park Disneyland. Disney zemřel 15. 
prosince 1966 v Burbanku (Kalifornie). 

Mickey  Mouse,  někdy  Myšák  Mickey,  je  známá kreslená  postavička  z dílny  The  Walt 
Disney Copany, která byla stvořena v roce 1928 spoluprací Walta Disneye a 
Uba Iwerkse.  Mickey Mouse i Minnie se poprvé objevili v černobílém filmu 
Plane Crazy, jež byl vydán 15. května 1928.  Plane Crazy měl rovných šest 
minut a jeho režie se ujali Walt Disney a Ub Iwerks. Dalšími animátory byli 
Hugh  Harman a  Rudolph  Ising.  První  film s Mickeym Mousem se  však 
nesetkal  s velkým  ohlasem.  Úspěch  zaznamenal  až  třetí  film  s Mickeym 
Mousem Parník Willie, a to zejména díky technické novince – synchronnímu 
zvuku.  18.  listopadu 1978, u příležitosti  50.  výročí  vzniku,  získal  Mickey 

Mouse jako vůbec první kreslená postava svoji hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

80 let
Blahopřejeme!!!
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PROSINCOVÉ SUDOKU

V Á N O C E
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Jak řešit sudoku ?

Když  už  chcete  řešit  sudoku,  měli  byste  vědět,  jak  na  to,  a  tak  vám  to  vysvětlovat 
nebudeme!!!!   To byl vtip!   Ha ha ha.
A teď vážně:
V sudoku máte čísla v tomto případě slovo, ve kterém máte v každé řádce přeházet dané slovo 
tak, aby nebylo ve sloupci ani v řádce stejné písmeno více jak jednou.

CO JE NA OBRÁZKU?? (OD 5 DO 12 let)

         
NA 7 PÍSMEN     NA 5 PÍSMEN        NA 5 PÍSMEN                    NA 9 PÍSMEN

                       

NA 8 PÍSMEN           NA 6 PÍSMEN       NA 4 PÍSMENA      NA 7 PÍSMEN     NA 6 PÍSMEN

(Správné odpovědi můžete zaslat na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a dostanete se do 
slosování o drobné dárky.)
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Přeštický kostel
Určitě  se  většina  z Vás  zajde  podívat  o  adventu  do  přeštického  kostela  Nanebevzetí  Panny 
Marie. Ať už se půjdete podívat na betlém nebo pro betlémské světlo či na půlnoční mši, jistě 
Vám nebude vadit trocha historie této dominanty Přeštic.

Tento chrám je posledním dílem stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Byl projektován jako 
protažená centrála s křížením. Úplnému dokončení díla zabránily josefínské reformy, takže věže 
byly  jen  provizorně  zastřešeny jehlancovými  stříškami.  17.  září  1775 je  datem slavnostního 
přenesení zázračného obrazu Bolestné Panny Marie ze starého kostela do nového chrámu. Tento 
obraz byl vlastně důvodem, proč se začal nový kostel stavět. Starý kostel již nezvládal nápor 
poutníků, který sem přicházel právě kvůli zázračnému obrazu. 

Největším zásahem do stavby byl požár střechy způsobený bleskem v roce 1892. O pomoc při 
rekonstrukci byl požádán Josef Hlávka. Právě on povolal na obnovu interiéru významné umělce. 
Na ty zásadnější opravy pak chrám čekal až do roku 1926. Tehdy byla zesílena střecha. V roce 
1932 započala oprava exteriéru i jeho okolí. Při opravě vzniklo i zcela nové schodiště směrem 
k městu.  Těsně před vypuknutím války došlo i  na nová vitrážová okna s přispěním místních 
rodin. 

K velké rekonstrukci se přistupuje až v 90. letech 20. století. Rekonstrukce se týkala vnějšího 
pláště a věží. Ty byly zhotoveny v duchu původních, ale nikdy neuskutečněných plánů.  I vnitřku 
chrámu se postupně dostalo pozornosti. V souvislosti s vymalováním, provedením zrestaurování 
varhan a zavěšením zvonů.

Ovšem nemůžeme opomenout  ani  betlém.  Ten je  každoročně právě  zde  vystavován.  Jeho 
autorem je Břetislav Kafka, sochař a řezbář z Červeného Kostelce, který jej zhotovil roku 1947 
na objednávku biskupského notáře a katechety národních škol v Přešticích Jaroslava Štucbarta. 
Tyto  jesličky  jsou  pro  přeštický  kostel  v pořadí  druhé.  Jejich  zvláštností  je  právě  samotný 
Ježíšek, který neleží v jesličkách, ale chová jej v náručí Panna Marie.

Určitě přeštický kostel nezapomeňte o vánočních svátcích navštívit!
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Jakub Jan Ryba
Tento slavný přeštický rodák se narodil ve staré škole pod kostelem 
dne 26. 10. 1765. V pěti letech se ovšem stěhuje s rodiči do Nepomuka. 
Teprve jako dospělý se dostává do Rožmitálu pod Třemšínem. Zde se 
stává prozatímním učitelem. Již za tři měsíce je jmenován skutečným 
učitelem. Jeho život ovšem nebyl nikterak lehký. Se svou manželkou 
Annou měl celkem 13 dětí, z toho dospělosti se dožilo pouze 8.  Ryba 
roku  1800  vydává  sbírku  Dvanáctero  písní  českých.  O  čtyři  roky 

později knihu Radovánky nevinných dítek o Vánocích, dále pak v Praze u B. Háze vychází 
Kancionálek pro českou školní  mládež .  Dva roky po Rybově smrti je  vydána kniha opět 
v Praze,  tentokráte  u  K.  V.  Enderse,  Počáteční  a  všeobecné  základové  ke  všemu  umění 
hudebnímu. Svůj život Jakub Jan Ryba ukončil z vlastní vůle a vlastní rukou v lese Štěrbině 
nad Voltuší.

Velice dobře vystihl Rybův život film ,,Noc pastýřů“, kde Rybu ztvárnil Josef Abrhám. 
Spojení Ryby s adventem a Vánoci je velice silné díky jeho České mši vánoční. Svou premiéru 
měla 24. 12. 1796 ve starorožmitálském chrámu. Co na závěr dodat, snad jen krátký úryvek 
z nejznámějšího díla Jakuba Jana Ryby a popřát Vám všem, abyste si v klidu na Štědrý večer 
toto dílo vychutnali.

Hej mistře, vstaň bystře, 
vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost,
krásu uhlídáš v tento noční čas!
Hvězdy jsou dnes krásnější,

   obloha je jasnější,
   měsíc krásně plápolá,
   světlý ním sad, obora,
  denice již vychází,
  z hájů volá zvěř,
  cvrlikáním přelibým,
  ptáčkům zvučí keř,
  rozléhá se les.             

                                                                           

Pozvánka:

2. 12. 2008 - koncert v aule ZŠ od 16:30
10. 12. 2008 - zpívání pod stromečkem na náměstí 16:00-18:00

11. 12. - koncert ve Skočicích od 18:00 do 19:00
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Program kina na prosinec
 7. 12.  Máj                        20:00
14. 12. Oko dravce              20:00
21. 12. Seznamte se s Davem  17:00

 Královská přízeň            20:00
28. 12. Vesmírní opičáci  17:00

 Quantum of Solace     20:00
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Povolání: Zpěvačka, herečka, modelka
Věk: 26

Datum narození: 2. 12. 1981
Místo narození: Kentwood, Louisiana, USA

Znamení: Střelec
Britney  Jean  Spears  (*  2.  prosince  1981)  je  americká  popová  zpěvačka,  vítězka 

Grammy, skladatelka  písní,  tanečnice  a  herečka.  Nejvíce  vešla ve  známost  svými písněmi 
„...Baby One More Time“ nebo „Toxic“.

Jako malá začínala v televizi v New Mickey Mouse Clubu, pět let po skončení tohoto 
pořadu v roce 1998 se vydala na sólovou pěveckou kariéru.

Její úspěchy přitahovaly i reklamní sponzory, nejznámější je její reklama pro Pepsi, 
natočila  i  film  a  měla  vlastní  reality  show.  Několik  let  žila  se  zpěvákem  Justinem 
Timberlakem. Později se provdala za tanečníka Kevina Federlina, se kterým se v roce 2007 
rozvedla a s nímž má dvě děti. V současné době se připravuje na návrat na hudební scénu.

Josef Lada se narodil 17. 12. roku 1887 v Hrusicích. Z Hrusic a okolí také čerpal 
řadu námětů svých obrazů. Ve 14 letech odešel do Prahy, 
aby se učil malířem pokojů a divadelních dekorací. 
V kresbě   byl  samoukem,  postupně  si  vyvinul osobitý 
styl  s typickou  silnou  linkou  a  zaoblenými  tvary postav. 
Působil jako karikaturista, ilustrátor a také jako 

spisovatel.  Kromě  mnoha pohádek 
a  knih  pro  děti,  které  sám napsal 
(k nejznámějším patří kocour Mikeš  a 
O  chytré  kmotře  lišce), 
ilustroval především Osudy dobrého vojáka Švejka ze světové války a 
další knihy od Jaroslava Haška. Byl rovněž autorem výprav, scén a 
kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným Národním divadlem 

a  také  byl  hlavním  výtvarníkem  úspěšného  českého  filmu Hrátky  s čertem natočeného 
podle  stejnojmenné  pohádkové  divadelní hry.
V oblasti  výtvarného umění  Lada vytvořil asi  400  volných  obrazů  a  okolo 
15  tisíc  ilustrací.  Ladovy  ilustrace inspirovaly  českého  básníka 
Jaroslava  Seiferta  k napsání  básnické sbírky.
Lada se stal spolu s Čapkem, Nezvalem a Vančurou jedním ze zakladatelů
tzv.  moderní  pohádky v české  literatuře  a obdržel  za   svoje  dílo  titul 
národní umělec.
Josef Lada byl ženatý. Jeho dcera Alena Ladová byla rovněž ilustrátorka a malířka. O svém 
otci napsala knihu Můj táta Josef Lada.    
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Štědrý večer
Ticho. Zpomalený dech. Ještě se večeří, ale to už jen někteří opozdilci. Děti ťukají 

netrpělivě do stolu. Poslední vteřiny klapou na hodinách. Nesou s sebou pocit ještě větší 
nervozity.  Teď už konečně všechny příbory leží  nečinně na stole.  A  z ticha  se 
začne prořezávat k uším všech přítomných KONEČNĚ ten krásný  zvuk.  „Cink, 
cink. Cink, cink.“ Nejmenší ve zlomku okamžiku opustí svá dosavadní  místa  a 
vydají  se  vstříc  chvilkovému  dobrodružství.  Zbytek umírněných 
nadšenců  se  pomalu  zvedá  od  stolu.  Když  přijdou, roztomilé 
ratolesti  si  nemilosrdně rozhazují své dárky jako míče. Po rozdání dárků 
si  všichni sednou  a  baví  se.  Kdo  ví, třeba  vytáhnou 
kytaru, zahřejí  klavír,  pustí  kazetu nebo  si  jen  tak 
zpívají koledy.  Třeba  si  sednou  do  kruhu,  vesele  se  smějí  vánočním 
příhodám, které je potkaly. Nebo jdou ven pokochat se nádhernou krajinou 
plnou  klidu a míru. S pocitem, který člověk zažije jen jedenkrát v roce, v tento 
čas.  Je jedno, jak stráví tento večer. Hukot větru mrazící v zádech a vločky 
snášející se volně jako holubice z nebe dodávají nádech idylky třeba i opuštěnému stromu 
v parku. Skomírajícímu světlu lampy. A každému na obličeji rozehrají symfonii radosti, 
úsměvu a spokojenosti.

(Lucie Snopková)

Borovice
,,Dobrý den, máte přání?‘‘
,,Ano,  prosím.  Potřebovali  bychom  nějakou  borovici  –  vhodnou  do  bytu,  aby  málo 
opadávala, nezabírala moc místa a dala se dobře ozdobit, však víte.‘‘
,, Pak bych vám doporučil tuhle černou, stříbrnou, a nebo tamtu menší alpskou.‘‘
,, A kolik která stojí?‘‘
,, Černá je za 450, stříbrná za 350 Kč a alpská za 300 Kč.‘‘
,, Ta černá se mi líbí. Jak dlouho taková borovice vydrží.‘‘
,, No, pokud máte místnost dobře větranou, vydrží až do 

nového roku.‘‘
,, Kolik že vlastně stojí?‘‘
,, Rovných 500 Kč, pane. A ještě k tomu ozdoba 

zdarma. – Jak říkám, rovných 600Kč.‘‘
,,Neříkal jste náhodou na začátku 500 Kč?‘‘
,, Co vás vede, pane? Jenom se podívejte na ten kmen, jak je rovný. I tisícovku bych za ni 
dal – nemít už jinou.‘‘ 
,, Říkáte tedy 600 Kč.‘‘
,, Totiž, s tou ozdobou 700 Kč.‘‘
,, Ach jo…Nu dobrá.‘‘
,, Ještě něco k tomu? Jmelí, nebo věnec?‘‘
,, Kdepak jmelí už mám dost.‘‘
,, Tedy vše. – Přejdeme k ceně. A dělá to – rovných 750 Kč.‘‘
,, Na, vemte si to, ale hlavně nemluvte a dejte mi už ten stromek.‘‘
,, Tisíc korun českých!...Ale to vůbec nemuselo být. – Přijďte zas!‘‘

(Hana Süssová)
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Karkulčiny Vánoce
Jednoho dne řekla maminka Karkulce:  ,,Běž  k babičce,  Karkulko,  a  dej  jí  košíček 

s ozdobami, ať máš kde udělat tu vánoční oslavu,“ řekla maminka. Karkulka tedy šla. Už 
byla v lese a vlk nikde. Ať čekala, jak čekala….nic. ,,No, tak už asi půjdu,“ řekla Karkulka. 
Babička už čekala a už z dálky na Karkulku volala. Babička šla zdobit vánoční stromeček a 
Karkulka psala pozvánky  na oslavu. Když bylo vše hotovo, tak …, ale počkat, vše ne. Zatím 
se vraťme o pár minut zpět. Karkulka psala pozvánky na oslavu. Ťuk ťuk na dveře.  „To 
bude  pan  myslivec,  slíbil  mi,  že  mi  půjčí   diskokouli  a  rádio,“  řekla  Karkulka.  Babička 
s panem myslivcem věšeli  diskokouli  a Karkulka šla  rozdávat  pozvánky.  Byla  v lese a vlk 
nikde. „Aha,  já  zapomněla,  že  ho  pan  myslivec  dal bábě 
v černém lese, aby ho upekla. Radši pozvu Karla Gotta,“ říkala 
si Karkulka.  A  šla  k němu.  ,,Dobrý  den,  pane  Gotte, 
chtěla  bych Vás pozvat  na naši  vánoční  párty.  A můžete vzít  i 
vaši  ženu. „Myslíte Ivanku?“ zeptal se Gott. ,,Ale né, já myslela 
Kleopatru,“ odpověděla  Karkulka.  ,,Ach,  ano.  Děkuji,  určitě 
přijdem,“ řekl  Gott.  Karkulka   se  tedy  vydala  do  lesa.  ,,Hej 
hou,  hej hou a ….,“ ozývalo se. ,,Ahoj Karkulko, potřebuješ 
něco?“ zeptala se Sněhurka a trpaslíci. ,,Ano, chtěla bych tě a 7 trpaslíků pozvat na vánoční 
párty,“  odpověděla  Karkulka.  ,,Samozřejmě,  že  přijdeme,“  poděkovala  Sněhurka  a  7 
trpaslíků. Karkulka šla tedy dál. ,,Ella smrděla z Frellu,“ volaly Elliny sestry.  „No, asi už tu 
budu,“  řekla  Karkulka.  ,,Ahoj  Ello,  přijdeš  k nám  na  párty?  Bude  tam  Sněhurka  a  7 
trpaslíků, Kája Gott, Lucie Bílá, Pat a Mat, Kleopatra, pan myslivec, babička a maminka.“ 
,,Ano, určitě přijdu a už se moc těším,“ odpověděla Ella. Za necelé 2 hodiny se konala vánoční 
oslava. Karkulka dostala  plno dárků např.: popelnici plnou odpadků, od Kleopatry dostala 
make-up z žabího trusu, od Elly svůj dar poslušnosti a plno dalších krásných a zajímavých 
dárků.  Vánoce  se  vydařily…..  ,,Alespoň  mám  co  postavit  před  barák…,“  pomyslela  si 
Karkulka. 

(Kristýna Vlachová a Radka Trávová)
A my se Vás ptáme:
Kolik lidí přišlo na Karkulčinu oslavu?
Víš, co postaví Karkulka před barák?

1. Kdo byl Walt Disney?
2. Která česká filmová pohádka se hraje ještě padesát let po jejím vzniku?
3. Z tašek jsou střechy domů, tašky nosíme do školy (práce). A co taštičky?
4. Jak drahý je  nejvzácnější Míša?
5. Která rostlina kvete o Vánocích?
6. Jak roste jmelí?

 7.   Lze si ze šípků připravit čaj?
 8.   Lze trhat konvalinky?

      9.     Který jehličnatý strom ztrácí na podzim jehličí?
(Správné odpovědi můžete zaslat na naši adresu: noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování 
o drobné dárky.)
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Významné dny

2.12. Mezinárodní den pro zrušení otroctví
Encyklopedie  by  vám pojem ,,otrokářství“  definovala  jako nesvobodnou práci  lidí, 

které jejich majitelé vlastnili. Otrok je člověk, jenž nemá žádná práva. Tak to možná bylo 
dříve, říkáte si, ale jaká je realita? Ani fakt, že jsme se ocitli v 21. století plném techniky a 
modernizace,  ve  století  boje  za  svobodu  a  práva  nebrání  některým  lidem  v pokračování 
historie, kterou by jistě lidstvo raději z hodin dějepisu vymazalo. V historii tak kruté, že vás 
až musí napadnout, je-li možné takové zacházení s někým, který nic špatného neudělal. 

Postavení  otroctví  mimo zákon  v Nigerii  proběhlo  teprve  před čtyřmi  roky,  v roce 
2004. V otroctví přesto stále podle odhadů žije okolo 8% obyvatel. Otroctví přetrvává i ve 
státech Mauritánie, Mali a Súdán.

Otrokářství  zasáhlo  celý  svět.  Oběťmi  jsou  často  ženy.  Obchod  s bílý  masem  se 
nevyhnul ani České republice.

Časté  jsou  případy,  kdy  rodina  v chudé  zemi  prodá  své  dítě  s vidinou  jeho  lepší 
budoucnosti. Takto prodávány jsou spíše dívky, protože do chlapců rodina vkládá své naděje 
a  posílá  je  do  školy.  Dívkám  je  naslibovaná  skvělá  práce,  která  se  pak  rázem  mění 
v prostituci.

Otroctví  dnešního světa má tvář vykořisťování  lidí  nucené pracovat  za velmi  málo 
peněz, obchodu s bílým masem. Dnešní otroci jsou nuceni k práci fyzickým nebo psychickým 
násilím, v otázce prostituce často dochází i na drogy.

1. 12. Světový den boje proti AIDS
2. 12. Mezinárodní den pro zrušení otroctví
3. 12. Mezinárodní den zdravotně postižených
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků v ekonomickém a sociálním výzkumu
7. 12. Mezinárodní den civilního letectva
10. 12. Den lidských práv
11. 12. Mezinárodní den hor
18. 12. Mezinárodní den stěhovavých ptáků
29. 12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti

11



Ale otroctvím se dá také nazvat nucení dívek a žen ke sňatkům. Tato manželství jsou 
provázena násilím.

Jedna z nejhorších forem otroctví je dětská práce.  Ta se týká v průměru 126 miliónů 
dětí na celém světě.

V Africe se začaly vyskytovat případy, kdy je rodinám v složitých finančních situacích 
nabízena  výchova  jejich  dětí  v Evropě  s poskytnutím  vzdělání.  Děti  jsou  pak  týrány, 
zneužívány a nuceny k tvrdé práci. Šance na  pomoc je zde velice malá. Přesto se povedlo 
odhalit  několik  rodin a posléze  odsoudit.  Jestli  spravedlivě,  po  všem, co  na těchto  dětech 
napáchaly, lze opravdu jen stěží určit. Odhalené případy jsou ale jen špičkou ledovce. 

Moderní otroctví je na vzestupu. Je jen na nás, jestli chceme opakovat historii!!!

VÁNOČNÍ TESTÍK
1) Na začátku je slovo. To slovo zní Vánoce. Víte, odkud se vzalo v češtině?

z němčiny jděte na 11
z italštiny jděte na 23
z hebrejštiny jděte na 30

2) Míříte moc vysoko! Růži z Jericha neboli choulivku byste našli například v údolí Nilu. Když 
uschne, vítr ji vyvrátí ze země a daleko odvane. Po namočení se listy opět roztáhnou a květina 
tak zdánlivě ožívá. Pro lidi na venkově však byla přece jen těžko dostupná. Máte další pokus na 
čísle 12.

3) Nikoliv. Pouze se nedělal na pár dní rozdíl mezi svobodnými a otroky. Ti mohli nosit tógu a jíst 
u jednoho stolu se svými pány, kteří je obsluhovali. Zkuste to znovu na čísle 8.

4) Ale  ne!  Po  Františku  Josefovi  je  pojmenováno  130  hornatých,  ledem  pokrytých  ostrovů 
v Severním ledovém oceánu. Jsou známé pod názvem Země Františka Josefa. Možná znáte také 
stejnojmenný,  15  km dlouhý  ledovec  v Jižních  Alpách  na  Jižním  ostrově  Nového  Zélandu. 
Zkuste ale raději znovu bod 7.

5) Nemuseli  byste  dopadnout  dobře.  Proto  se  raději  vraťte  na  číslo  11.  Oprava  bude  pouhá 
formalita.

6) Děti by určitě protestovaly, kdybyste chtěli doma slavit Vánoce stejně, jako se slavívaly před 
100 lety. Co byste doma nesměli v žádném případě mít? Svoji odpověď si zkontrolujte na čísle 
21.

7) Zapalte  si  voňavého  františka  a  možná  přijdete  na  to,  po  které  historické  postavě  se  ten 
doutnající pryskyřičný kužílek jmenuje.

po Františkovi z Assissi jděte na 17
po žádné jděte na 37
po Fr. Josefovi I. jděte na   4

8) Římské „Vánoce“,  svátky zimního slunovratu,  začínaly  17.  prosince  přinášením obětí  vládci 
bohů  Saturnovi  a  pokračovaly  5  dní  nezřízeným  veselím.  Čím  se  Římané  za  Saturnálií 
obdarovávali?

voskovými svícemi jděte na 15
cesmínou jděte na 20
otroky jděte na   3

9) Omyl.  Další sloka básně zní: „Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce; kohoutovi česneku, 
hrachu jeho družce.“ Na čísle 13 máte ještě jeden pokus, teď už se určitě nespletete.

10) Nový kalendářní rok nemusí začínat 1. ledna. Víte, kdy ho slaví ruská pravoslavná církev?
7. ledna jděte na 26
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14. září jděte na 36
14. ledna jděte na 14

11) Skvělý začátek! Slovo Vánoce skutečně vzniklo zkomolením německého Weihnachten, „svatá 
noc“. Teď něco příjemnějšího. Kde můžete na Vánoce kohokoli beztrestně políbit?

pod jedlovým chvojím jděte na 5
pod jmelím jděte na 35

12) Chce-li se děvče vdát, musí si na svatou Barboru obstarat tzv. vánoční květ. Co bude hledat?
růži z Jericha jděte na 2
vánoční hvězdu jděte na 32
třešňovou větvičku jděte na 24
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13) „Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?“ zpívají si dvě 
panny v básni probírané už na základní škole. Co jim Štědrý večer přinesl?

štědrovku jděte na 33
ženicha a smrt jděte na 25
česnek a hrách jděte na   9

14) Ano. V roce 1582 byla provedena reforma nepřesného římského neboli juliánského kalendáře. 
Vznikl tak gregoriánský kalendář posunutý o 13 dní. Ruská pravoslavná církev na tuto změnu 
dodnes nepřistoupila. Vy ale můžete postoupit na bod 38.

15)  Výtečně!  Nejobvyklejším  dárkem  při  Saturnáliích  byly  svíčky,  jejichž  svit  symbolizoval 
překonání  nejdelší  noci  v roce,  která  připadá  na  21.  prosince.  V době  hodokvasu  se  nikde 
nepracovalo, byly zavřené soudy, školy, obchody. Milovníci klidu raději odjížděli na venkov. 
Nezbývá než přistoupit k další otázce na čísle 13.

16) Jakým posvátným parazitem se v zimě živí drozd?
vrubounem posvátným jděte na 28
jmelím jděte na 39

17) Chyba! Po Františkovi z Assissi je pojmenovaný žebravý řád františkánů. Sám ho ve 13. století 
zakládal. Zkuste štěstí znovu na bodu 7.

18) Jestli říkáte, že Melichar přinesl zlato, Kašpar kadidlo a Baltazar myrhu v podobě ztuhlé mléčné 
šťávy  s podmanivou  hořkou  vůní,  předvedli  jste  bezchybný  výkon.  Pokud  jste  chybovali, 
nezoufejte. Vyjde to na čísle 12.

19) Naopak. Muzika neboli rozvařené ovoce bylo jedno z nejobvyklejších štědrovečerních jídel. 
Jídelníček ještě doplňovaly makové buchty, med, horké mléko, oplatky, kuba, hrách a placky. 
Další pokus na čísle 27 je váš.

20) To nebyl dobrý odhad. Cesmínou si při Saturnáliích Římané zdobili  svá obydlí.  Křesťanům 
připomínají její trnité větvičky Ježíšovo utrpení. Vraťte se zpět na otázku 8.

21) Musel  by chybět  vánoční stromeček s dárky. Ten u nás zdomácněl  až v první polovině 20. 
století. Je to spíše německý a hlavně ryze městský zvyk, který měl nahradit venkovské koledníky 
chodící  s ozdobenou  májkou.  Děti  tehdy  na  Vánoce  dárky  nedostávaly.  Měly  jen  to,  co  si 
vykoledovaly po vesnici. Další zastávka je na čísle 10.

22) Samozřejmě. Když střevíc dopadl špičkou ke dveřím, znamenalo to brzké vdavky a odchod 
z domova. Následuje meta číslo 7.

23) Pro začátek nic moc. V italštině se Vánoce řeknou Natale, což je odvozeno od latinského slova 
natalis –  narození.  Z Itálie  k nám  přišel  jiný  zvyk  –  jesličky.  Ještě  před  sto  lety  to  byla 
nejobvyklejší vánoční hra či představení. Dnes už je známe jen jako mrtvé figurky. Zkuste začít 
znovu.

24) Přesný zásah! Vdavekchtivé děvče si utrhne 4. prosince višňovou nebo třešňovou větvičku. 
Rozkvetlou si ji na půlnoční mši dá za šněrovačku. Který chlapec ji chytí, za toho se provdá. Teď 
vás čeká číslo 6.

25) Máte obdivuhodnou paměť! Báseň Štědrý večer pochází z Kytice Karla Jaromíra Erbena. Haně 
přinese Štědrý večer ženicha, Marii do roka smrt. Na rozlousknutí čeká další oříšek na čísle 16.

26) Chyba lávky. V tento den ruská pravoslavná církev slaví Ježíšovo narození. Co tak vrátit se 
znovu k bodu 10?

27) Naši předkové věřili, že budou mít štěstí, když bude štědrovečerní tabule sestávat ze sedmi nebo 
devíti jídel. Které z těchto jídel tam být nemohlo?

vánočka jděte na 29
muzika jděte na 19
řízek jděte na 40
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28)  Tak  jednoduché  to  není.  Vruboun  byl  v Egyptě  považován  za  posvátného,  protože  byl 
symbolem  plodivé  síly  přírody.  Není  to  však  parazit.  Můžete  ho  znát  také  pod  označením 
scarabeus (řecky brouk). U nás ho nenajdete. Správná odpověď se nalézá v bodě 39. Přesuňte se 
tam.

29) Nepřehánějte! Bez vánočky by to přeci jen nešlo. Opravte se na čísle 27.

30)  Bohužel  vedle!  Z hebrejštiny  pochází  například  biblické  zvolání  „hosanna“  (zachraňuj, 
vysvoboď, pomoz). Nedá se nic dělat, musíte se vrátit k bodu 1.

31) Ve chvíli Ježíšova narození uviděli tři králové z východu vycházet na obloze neznámou hvězdu 
a když ji sledovali, přišli až do Betléma. Jak se jmenovali a čím Ježíše obdarovali? Své znalosti 
si zkontrolujte na čísle 18.

32)  Ne!  Jste  na  špatné  stopě.  Tuto  rostlinu  z tropické  Ameriky  dnes  u  nás  koupíte  v každém 
květinářství, ale její červené listeny žádnou moc v lásce nemají. Vraťte se pěkně na bod 12.

33) Ale ne! Štědrovku neboli vánočku dostane hospodář. Věřilo se, že to sedlákovi přinese štěstí: 
bude mít všeho hojnost a bude se všemu dařit na poli. Nepropadejte beznaději a zkuste to na 
bodě 13 znovu.

34) Kdepak. Ženich se vybíral s pomocí psa. Například se do knedlíků zadělávaly papírky se jmény 
nápadníků. Který knedlík snědl pes jako první, za toho chlapce se dívka provdá. Nebo dívky 
třásly bezem. Odkud poprvé zaštěkal pes, odtud pro ni přijde ženich. Na čísle 38 máte opravný 
pokus.

35) Skutečně je to tak, ale tento původně anglický zvyk se v našich krajích zatím moc neohřál. 
Zavěšování  jmelí  se u nás rozšířilo až v polovině 20.  století  a  patří  tak k našim nejmladším 
vánočním zvykům. Bez zbytečného spěchu se přemístěte k číslu 8.

36)  Tudy cesta  nevede.  Na  14.  září  připadl  v roce  1996 židovský nový rok.  Začal  se  tak  psát 
letopočet 5757. Židovský kalendář má 12 měsíců , každý z nich má 29 nebo 30 dnů. Vraťte se 
ještě jednou k otázce číslo 10.

37)  Zásah!  Jeho  pojmenování  vzniklo  náhodou.  Nejprve  z latiny  převzala  francouzština  slovní 
spojení franc encense, „čisté kadidlo“. Z toho udělala angličtina frankincense a to češtině znělo 
podobně jako František. Další otázka vás očekává na bodu 27.

38) Na Štědrý večer házela děvčata za hlavu střevíce. Proč?
hádala, kdy se vdají jděte na 22
vybírala si ženicha jděte na 34

39) Je vidět, že se vyznáte! Jmelí je stále zelená poloparazitní rostlina rostoucí v korunách stromů. 
Nejprve ji používali keltští kněží při svých posvátných obřadech. Podle křesťanské tradice padají 
semena jmelí z nebes stejně, jako byl z nebes seslán Ježíš Kristus na kříž. Teď se vraťte na číslo 
31!

40) Je to tak! Katolický půst trvá od 1. prosince a končí až na Štědrý večer o půlnoci, takže většina 
rodin nemohla večeřet řízek. V 19. století by na stole také chyběl kapr s bramborovým salátem. 
Tenhle zvyk u nás zakořenil až ve 20. století.  Pokud jste tedy prošli naším testem až sem a 
zvládli jste to po nejkratší  trase, nezbývá nám,  než  vám  popřát  ty  nejkrásnější  a 
nejspokojenější  Vánoce  a  mnoho  štěstí v novém roce.
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Odpradávna  se  věřilo,  že  dívky  jsou  nadané  velkou  duchovní  silou.  Byly  proto 
označovány za bohyně, poradkyně, ctěny jako moudré ženy, které se vyznaly v léčení, magii a 
tajemném  umění.  Jinde  byly  však  nazývány  šarlatánkami  a  čarodějnicemi  a  obviňovány 
z pohrom  a  neštěstí  v okolí.  Ať  už  umění  dívek  a  žen  bylo  pojmenováno  jakkoliv,  bylo 
provozováno po celý rok, ale největší sílu mělo v období za měsíčního úplňku, mezi 23. a 1. 
hodinou  ranní  a  kolem Vánoc.  Naši  předkové  věřili  na  magii  a  tajemno Štědrého  dne  a 
všechny  staré  zvyky,  tradice  a  obyčeje,  které  se  dochovaly  doposud,  věští  a  ovlivňují 
budoucnost.

Štědrovečerní očistná koupel
Jestliže chcete být celý další  rok zdraví,  je nutné se vykoupat ve studni,  říčce či  v potoce. 
Problém  nastává,  trávíte-li  Štědrý  den  ve  městě.  Pak  je  nutné vystačit 
s očistnou studenou ranní koupelí  ve vaně. Uvidíte, že se celý den budete  cítit 
úžasně čistě a svěže a možná že se vám natolik projasní zrak a mezi známými  se 
objeví ten „pravý“ či „pravá“.

Půst
Říká se, že jestli vydržíte celý den bez jediné kůrky chleba a zaženete hlad až štědrovečerní 
večeří,  uvidíte  zlaté prasátko.  Pro někoho má velký význam slovo zlaté,  pro někoho vůně 
vepřového,  ale  večeře  vám  bude  určitě  moc chutnat.  A  vůbec  vám  nebude  vadit,  že  váš 
partner  opět  pronese  každoroční  památnou  větu,  že  tenhle  salát  není  jako  od  maminky, 
babičky  nebo tety.  Budete  vysoko nad věcí  s mírným úsměvem na rtech,  nic  vás  zkrátka 
nerozhází.

Štědrovečerní večeře
Má-li  být  večeře  opravdu  štědrá,  musí  podle  obyčejů  našich  předků  obsahovat  devatero 
pokrmů.  Devítka  zaručovala  hojnost  a  dostatek  v příštím roce.  Typickým štědrovečerním 
jídlem byly oplatky s medem, houbová polévka, černý kuba s česnekem, který měl zaručit 
zdraví, a hrachová kaše. Nechybělo sušené ovoce a vánoční pečivo různých tvarů a názvů. 
Zvláštní význam měla vánočka neboli „štědrovka“, která zajišťovala úrodu a plodnost. Část 
večeře se obětovala dobytku, stromům v sadu a studni pro dobrou vodu. Je zajímavé, že ryby 
byly ještě počátkem 20. století na štědrovečerním stole spíš výjimkou. Třeba možná i vy letos 
přemýšlíte o změně jídelníčku.

Rozkrajování jablek
Podle tradice má každý u štědrovečerní  večeře připravené červené jablko,  které rozkrojí. 
Běda, objeví-li se jako tvar jádřince křížek, znamená to dlouhou nemoc nebo dokonce smrt 
v příštím roce. Hvězdička uprostřed přináší štěstí, majetek a lásku. Ale příroda je mocná, aby 
nás na Štědrý den zase moc nepoplašila, většina jablíček má totiž uprostřed hvězdičku.

Vánoční stromek
Původně  lidé  na  Vánoce zdobili  zelené  větve  barevnými pentlemi  a  papírovými 
obrázky, ty potom rozvěsili uvnitř  a  kolem  domu.  Nejstarší  zmínky  o  zdobení 
vánočního  stromku,  jak jej  známe  dnes,  jsou  ze  16.  století.  K nám  se  tato 
tradice dostala z Německa počátkem minulého století.
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Lití olova
Tato  činnost  patří  k nejzábavnějším  vánočním  zvykům.  Olovo  stačí  nahřát  na  lžíci  nad 
plamenem a rozžhavené nalít do sklenice se studenou vodou. Ztuhlý tvar nám napoví, co se 
v příštím  roce  s námi  stane,  stačí  jenom  popustit  uzdu  fantazii.  Tímto  čarováním  si  také 
můžete vyrobit talisman pro příští rok. Talisman je magický předmět, který slouží k ochraně, 
přivolání peněz, lásky, štěstí nebo bohatého ženicha a nejlépe funguje zavěšený na černém 
hedvábí.

Pouštění skořápek
Tento obyčej vám poví, bude-li celá rodina nebo lidé vám  blízcí  pohromadě,  či 
dojde  k rozchodu  nebo  odloučení.  Skořápky  od vlašských  ořechů  s malými 
svíčkami uprostřed opatřené cedulkami se jmény se pouštějí  v míse  s vodou.  Při 
plavbě  se  buď  přibližují  k sobě,  což  je  dobré znamení,  nebo  od  sebe 
odplouvají, což znamená odloučení.

Barborky
Svobodné dívky, které doposud nevědí, zda i je naplní štěstí svatební hostiny, to mohou zjistit 
jednoduše. Na svátek svaté Barbory 4. 12. je nutné natrhat višňové nebo třešňové větvičky a 
dát ve vlastním pokoji  do vázy s vodou. Rozkvetou-li  právě o Štědrém dni,  bude do roka 
svatba.

Házení střevícem
I když vám Barborka na Štědrý den vykvetla, je možné se ještě jednou přesvědčit,  zda se 
vdáte. Postavte se zády ke vchodovým dveřím a hoďte přes rameno střevíc, nejlépe vlastní. 
Jestliže bota dopadne špičkou ke dveřím, radujte se, opravdu bude do roka svatba. Jestliže 
dopadne patou, zůstanete ještě rok na ocet.

Třísky
Trávíte-li jako svobodné dívky Štědrý večer na chatě, chalupě nebo ve srubu, máte ještě do 
třetice jednu možnost dozvědět se, jak to bude s vašimi vdavkami. Vaším úkolem je vytáhnout 
poslepu dřevěné třísky či  polínka z kupy na zátop a ty potom spočítat.  Vytáhnete-li  sudý 
počet, je jisté, že se příští rok vdáte, bude-li polínek lichý počet, zůstanete sedět doma bez 
ženicha. Podívejte se také dobře na tvar třísek či polínek, které jste z kupy vytáhli. Jsou-li 
rovné a pěkně souměrné, dostanete hodného a hezkého ženicha.

Zelené jmelí
Pro  štěstí  v domě  se zavěšovalo uprostřed místnosti ke stropu zelené jmelí. Jestliže se 
stalo,  že  svobodná dívka stála pod jmelím, mohl ji  kterýkoliv  chlapec políbit  bez 
ohledu na to, byla-li zadaná  nebo  ne.  A  tak  stačilo,  aby  došlo  k vzájemnému 
přeskočení jiskřičky a všechno mohlo být  pro příští  rok jinak.  Chystáte-li  se  tímto 
způsobem  získat dívku  svých  snů,  pamatujte,  že  tuto  magickou  moc  má  pouze 
zelené jmelí.

A tak doufám, že až se vám příští rok vybaví slovo Vánoce a Štědrý den, nepředstavíte si 
pouze automaticky vánoční stromek, smaženého kapra, salát a kopce dárků, ale také staré 
obyčeje, kouzla a tradice jediného dne v roce, kdy se na sebe téměř všichni lidé snaží být milí, 
usměvaví a hodní a tím pádem se v dalším běhu jejich života spousta věcí může změnit.
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NĚCO MÁLO O VÁNOČCE
Tento pokrm má velmi dlouhou historii a udržel se až do dnešní doby!!!
První  zmínka  o  vánočce  je  ze  16.  století  a  za  dlouhá  léta  prošla  drobnými  proměnami. 
V minulosti byla pojmenována jako húska nebo cetla a někde se v Čechách dodnes setkáváme 
s nejrůznějšími  pojmenováními  jako  např.  pletenice, pletanka, 
štědrovice,  štědrovečernice,  štricka,  štrucla,  žemle,  ceplík. Dříve  vánočku 
mohli péct pouze cechovní řemeslníci – pekaři. Od 18. století si  je  již  začali 
lidé péct doma. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář,  aby 
se  mu  urodilo  hojně  obilí.  Velká  vánočka  se  na  závěr štědrovečerní 
večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a 
neškodily mu zlé síly.
Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení 
vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat 
v bílé  zástěře  a šátku,  neměla  mluvit,  při  kynutí  těsta  měla vyskakovat  vysoko do výšky. 
Dávným zvykem také bylo  zapékání  mince.  Kdo ji  při  krájení  našel,  měl jistotu,  že bude 
zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar.

Recepty, které měli na stolech naši předci
Tato jídla nechyběla na stolech našich pra...babiček. Někde se podle těchto receptů připravuje sváteční 
stůl i nyní. Jinde úplně zapadly...

Staročeská rybí polévka - tradiční způsob přípravy

Očištěná rybí hlava se zbavila žáber a spolu s ocasem a vnitřnostmi se povařila v hrnci. Potom se vše procedilo, 
zahustilo světlou jíškou a přidala se osmažená zelenina. Mezitím se z kostí obralo rybí maso, které se přidalo do 
polévky s jikrami a mlíčím. Vše se povařilo a okořenilo zelenou petrželí. Do hotové polévky se sypala osmažená 
houska.

Ryba na černo se sladkou omáčkou 

Do hrnce s litrem vody se daly:
* 4 lžíce vinného octa, * půl malé cibule, * půl lžíce rozkrájené mrkve, * půl lžíce celeru a petržele, * jeden malý 
bobkový list, * jeden hřebíček, * tři zrna nového koření, * čtyři zrnka pepře, * lžička soli, * dvě lžíce piva
a vše se nechalo zvolna vařit. Když zelenina změkla, přidal se rozporcovaný nasolený kapr, který se na mírném 
plameni vařil asi čtvrt hodiny. Pak se maso vyndalo a nechalo se na míse někde v teple. Do šťávy v hrnci se 
přidalo šest jader vlašských ořechů, tři tabulky strouhaného perníku a vše se chvíli vařilo, aby omáčka mírně 
zhoustla. Potom se přidala špetka citrónové kúry, lžička vína a lžíce malinové zavařeniny. Vše se promíchalo a 
mírně povařilo.  Jakmile měla omáčka správnou chuť, procedila se,  vložila se do ní  zpět ryba, k tomu lžíce 
hrozinek a lžíce loupaných, na kousky pokrájených mandlí. Hospodyně doporučovaly připravit vše den předem, 
rozleželá omáčka byla chutnější.

Vánoční kuba, nazývaný též černý

V hrnci se uvařily vyprané krupky, ve druhém se udusily na másle a cibulce nakrájené sušené houby (aby byl 
kuba skutečně "černý", doporučovaly se hřiby modráky). Obsah obou hrnců se promíchal, přidala se sůl, pepř, 
majoránka, česnek a vepřová krev. Směs se pak dala na vymaštěný pekáč a upekla se v troubě.

Vánoční muzika - dezert se sušeného ovoce

Sušené švestky, jablka, hrušky či meruňky se rozvařily s kouskem skořice, badyánu, několika hřebíčky, kouskem 
vanilky  a  citrónové  kúry.  Směs  se  prolisovala,  přidala  se  lžíce  švestkových  povidel,  hrozinky,  nastrouhané 
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ořechy, loupané mandle a strouhaný perník. Vše se povařilo, pak se odstavilo a dochutilo cukrem, medem a 
trochou rumu. Promíchané se podávalo v miskách.

Zázvorky

Na venkově se objevovaly ve 2. polovině 19. století 
25 dkg moučkového cukru, 2 vejce a 1 dkg zázvoru se utřelo, přidala se špetka amonia a 30 dkg polohrubé 
mouky. Ze všeho se na válu vypracovalo těsto, rozválelo se na slabou placku a z ní se vykrajovaly tvary. Ty se 
rozložily  na povoskovaný plech a na něm se asi  tři  hodiny sušily.  Pak se pekly v mírně vyhřáté troubě.  Po 
upečení se nechaly několik dní rozležet.

Preclíky

Oblíbené pečivo zhotovované doma i prodávané pekaři
Ze 2-3 dkg kvasnic a trochy mléka se připravil kvásek. Pak se jím zadělalo těsto z 25 dkg mouky, 15 dkg másla, 1 
žloutku, trochy cukru a soli.  Těsto se nenechávalo kynout.  Na válu se hned vypracovaly preclíky, potřely se 
rozšlehaným bílkem a posypaly mákem smíchaným se špetkou soli.

(Recepty z knihy Církevní rok a lidové obyčeje od Vlastimila Vondrušky) 

Čokoláda je tou nejzdravější drogou na světě, oříšky uklidňují nervy, anýzové a zázvorové cukroví 
zklidní žaludek a pomůžou lépe trávit, ale nic se nesmí přehánět! Ve Škandálu  se dozvíš zajímavá 
fakta o vánočním cukroví a to, které si vybrat, abys skoro vůbec nepřibrala!

1) Zázvorky
Přejedla  ses  a  cítíš  se  těžko,  a  přitom  nedokážeš  cukrlátkům  odolat?  Pak  sáhni  po  zázvorovém 
cukroví! Zázvor pomáhá rychleji trávit těžká jídla.  Fit tip!  Zázvorky neobsahují mnoho cukru, ale i 
přesto do nich při pečení přidej radši  med a kapku citrónové šťávy.

2) Mandarinky a pomeranče
Nakrájej si citrusy do misky a při chuti na sladké je mlsej celý den bez omezení! Nejsou moc kalorické 
a jsou plné vitamínu C, který předchází nachlazení.

3) Čokoládové figurky
Čokoláda je rozhodně tou nejzdravější  drogou na světě  a legální!  Anamidy v ní  obsažené jsou do 
určité míry podobné látkám obsaženým v hašiši nebo morfiu. Proto stimulují příjemné pocity v mozku 
a čokoláda vyvolává dobrý pocit. Fit tip! Denně můžeš sníst max. 2 kostičky kvalitní čokolády. To stačí 
k tomu, že se ti zdvojnásobí výkon mozku a nepřibereš.

4) Kokosky
…obsahují spoustu magnesia, které tě během stresujících vánočních svátků hodí do pohody.  Fit tip! 
Smíchej nastrouhaný kokos jedna k jedné s tvarohem. Pak budou kokosky méně tučné a zobat jich 
můžeš klidně i 6 za den!

5) Anýzové cukroví
Anýz stejně jako zázvor podporuje trávení.  Ale tahle  bylinka  dokáže  ještě  víc! 
Odstraňuje  hleny  a  kašel.  Fit  tip!  Anýzové cukroví je i mnohem chutnější, než 
některé bonbóny proti kašli, takže 10 cukrátek za den je v pohodě.

6) Vanilkové rohlíčky
…jsou  nejoblíbenější  vánoční  cukroví!  Zvyšuje  produkci  hormonu  štěstí  serotoninu  a  vanilka 
povzbuzuje  sebevědomí!  Fit  tip!  Bacha  na  figuru!  Při  pečení  použij  místo  normálních  mandlí 
nízkotučné tygří ořechy.

7) Skořicové hvězdičky
Skořice rozproudí tvůj krevní oběh a přispěje k dobré náladě, protože podporuje vylučování hormonu 
štěstí serotoninu. Dalším plusem jsou oříšky, které se do nich dávají, protože ty zase podporují funkci 
mozku. Fit tip! Aby bylo cukroví opravdu zdravé, použij při pečení rostlinný tuk místo másla.
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A NA ZÁVĚR JEŠTĚ NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Vtipy o vánocích

Ahoj, tady Ježíšek!
Celý rok Tě pozoruji, dobře vím, že nekradeš, nepodvádíš, nelžeš a netuneluješ.
Tak mě neštvi a nauč se to! Já Ti dárky pořád nosit nebudu!!!

K Vánocům: 
a) nechci nic, 

b) hlavně zdraví, 
c) nedělej si škodu, 

d) nic si nezasloužím ... 
Správnou odpověď mi obratem pošli. Tvůj JEŽÍŠEK

Chytí rybář zlatou rybku a ta mu říká: „Když mne pustíš, splním ti tři přání ....."
A rybář na to: „Tak se klepni, obal a usmaž ....“

Myslivci a sáňky 
Myslivec zastřelí v zimě obrovského jelena a od mrtvoly to má 3 km domů, a tak 
si vzpomene, že má půl km odtud kamaráda myslivce a rozhodne se, že si od něj 
půjčí sáňky, vrátí se pro jelena a pak poveze jelena domů na sáňkách. Když je 
400 m od jeho domu, říká si: „No, já nevím, my jsme se posledně pohádali, no, to 
nevím, jestli mi je půjčí." Když je 200 m od jeho chalupy, tak si říká: „No, ten 
Pepa je takovej starej mrzout hnusnej, on mi je určitě, určitě nepůjčí!" A když je 
100 m od jeho domu, tak si říká: „Ten hajzl starej, nepřející! No, co by mu to 
udělalo! Lakomec jeden!" A když je u jeho domu, naštvaně zabuší na dveře, druhý 
myslivec otevře a první myslivec na něj zakřičí: „Tak si ty sáňky strč někam!" 

A ještě pár perliček navrch:

Citoslovce jsou slova, která používáme, když jsme třeba nadšení a nic jiného nás nenapadá.
Naší nejstarší literární památkou je Kosmonautova kronika česká.
Dlouhé básně psali básníci proto, že nevěděli, že se to jednou budeme muset učit nazpaměť.
Jan Neruda měl v mládí snoubenku, ale pak zjistil, že ho psaní baví víc.
Prvobytně pospolná společnost znamená, že nikdo nic neměl a navzájem si to půjčovali.
Doba kamenná se  jmenuje  podle  toho,  že  si  tehdy lidé  vyráběli  všechno z kamene;  třeba 
zbraně, nádobí a šaty.
Při manipulaci se dvěma látkami vznikne buďto sloučenina, nebo výbuch.
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Vánoční číslo školních novin pro vás připravili: 

Šéfredaktorka: p. uč. Markéta Dvořáková
Redakční tým 1: Andrea Smolová, IX.E

Lenka Hasáková, IX.E
Kristýna Regnerová, IX.E

      Vladimír Procházka, IX.E
Tereza Blažková, VII.A
Kristýna Lorencová, VI.C
Tereza Malátová, VI.C

Redakční tým 2: Hana Süssová, IX.C
Lucie Snopková, VIII.B
Tomáš Levý, VIII.B
Veronika Ladková, VI.C
Zuzana Loudová, VI.C
Radka Trávová, VI.E
Kristýna Vlachová, VI.E

Pište nám na naši adresu:  noviny@zsprestice.cz . Čekáme 
na vyluštění křížovek i správné odpovědi na naše kvízové 
otázky. Dostanete se tak do slosování o drobné dárky!!!

A ještě správné řešení z minulého čísla:

tajenka křížovky: HLEDAJÍ MĚ
testové odpovědi: 1C (2 nohy), 2B (5-6 min, dle posledních 
výzkumů dokonce až 15 min), 3B (180 let)
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Vánoční dopis Ježíškovi:
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