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Milí čtenáři,

   opět tu máme nové číslo školních novin Škandál. Vánoce jsou za 
dveřmi a nebyli bychom to my, abychom vám o nich něco nenapsali. 
Tentokrát  si  můžete  přečíst  o  vánočních  zvycích,  které  možná 
neznáte. Zjistíte také něco o adventu a samozřejmě o Vánocích. 
Pokud si nevíte rady, co dát přátelům nebo rodině, máme tu pár tipů 
na dárky. Připravili jsme vám i nějaké recepty na rybí pokrmy a jak 
jinak než i recept na bramborový salát. Dále i pokračování seriálu 
Ve víru tance a Profesní duha. Můžete si lámat hlavu nad naším 
vánočním  kvízem  či  křížovkou.  A  samozřejmě  nechybí  ani  vaše 
oblíbené vtipy a mnoho dalšího.

Šťastné a veselé Vánoce přeje všem čtenářům vaše redakce

Jdu večer ulicí, kde vládne klid,
krásné Vánoce letos mohly by být.
Krajina už oblékla kabát bílý,
kdo jej vykouzlil, zimní víly?

Byt zahalila vůně svařáku a cukroví,
co bude za rok, na to jen tradice odpoví.
Pod jmelím chtěla bych se s někým potkat,
životy naše ve společný protkat.

Domov zdobí adventní věnec a vánoční hvězda,
dětem plní se sen, který se nezdá.
Ať vše proběhne v klidu a bez hádek,
chci vrátit čas a věřit na svět pohádek.
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1. listopadu: V  šech     svatých  
     Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o sv. Martině se vší mocí.
     O Všech svatých jsou-li větry, znamenají zimu proměnlivou;
     přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
     Je-li o všech svatých bouřka, bývá zima měnivá;
     je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.

2. listopadu: Du  šičky  
     Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

9. listopadu: sv. Teodora, voj  ína  ,   mučedníka     v     Sýrii     
     Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
     Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.

11. listopadu: sv. Martina, biskupa ve Francii 
     Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
     Na svatého Martina kouřívá se z komína.
     Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
     Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
     Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě.
     Martinův led bude voda hned.
     Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti,
     poznáš, jaká zima se přihostí.
    Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout;
    je-li však bílá, bude hodně sněhu.
    Na svatého Martina husa nejpěkněji zpívá ( na pekáči ).

12. listopadu: sv.   Josafata  , mu  čedníka     na     Ukrajině     
     Na svatého Josafata, lepší kožich nežli vata.

16. listopadu: sv.   Otmara  ,   opata  ve   Švýcarsku     
     Na svatého Otmara neuvidíš komára.
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19. listopadu: sv. Al  žběty     Durynské   ,   kněžny     a     vdovy   ,  nyní   17.11.  
     Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.

21. listopadu: Ob  ětování     Panny     Marie  
     Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.
     Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
22. listopadu: sv. Cec  ílie  ,   panny     a     mučednice     v     Řím  ě   
     Svatá Cecílie sněhem pole pokryje.

23. listopadu: sv.   Klementa  , pape  že     
     Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.

25. listopadu: sv. Kate  řiny  ,   panny     a     mučednice     v     Alexandrii     
     Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
     Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
     Svatá Kateřina přichází bíle oděná.
     Je-li Kačenka ucouraná - bývá Baruška naškrobená.
     Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

1. ned  ěle     adventní  
     Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
     Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.
29. listopadu: sv.   Saturnina  , biskupa a mu  čedníka     ve     Francii     
     Na Saturnina skučí Meluzína.
30. listopadu: sv. Ond  řeje  ,   apoštola  
     Na svatého Ondřeje konec pocení.
     Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
     Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Všeobecné pranostiky na měsíc listopad:
     Teplý říjen - studený listopad.
     Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
     Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
     Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
     Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
     Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
     Jestliže listopadový sníh dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
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1. prosince: sv. Edmunda Kampi  ána  ,   anglického     kněze     a     mučedníka     
     O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.

3. prosince: sv. Franti  ška     Xaverského  ,   španělského     kněze     a     misionáře  
     O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

4. prosince: sv. Barbory, panny a mu  čednice     z     Malé     Asie     
     Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
     Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.
     O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
     Na svatou Barboru saně do dvoru.
     Po svaté Baruši střež nosu i uší.
     Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
     Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bývá hodně trávy.

6. prosince: sv. Mikul  áše  ,   biskupa     v     Malé     Asii     
     O svatém Mikuláši často snížek práší.
     Svatý Mikuláš splachuje břehy / pršívá /.
     Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
     Prší-li o svatém Mikuláši, nebo padá-li sníh bude v příštím roce hodně hrachu.

13. prosince: sv.   Lucie  , panny a mu  čednice     v     Itálii      
     Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
     Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
     Lucie noci upije a dne nepřidá.

16. prosince: sv. Alb  íny  ,   panny     a     mučednici     v     Itálii     
     O svaté Albíně schovej se do síně.
17. prosince: sv. Lazara, p  řítele     Páně  
     O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.
21. prosince: sv. Tom  áše  ,   apoštola  ,   nyní   3.7.  

     Na svatého Tomáše zima se rozpáše.
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23. prosince: sv.   Viktorie  , panny a mu  čednice     v     Římě  
     Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.

24. prosince: Adama a Evy  /   Štědrý     den  /  
     Na Adama a Evu čekejte oblevu.
     Jitřní jasná a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
     Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
     Na Štědrý den večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
     Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích 
dvanácti měsíců.
     Je-li bezoblačná noc před Štědrým večerem, značí to, že bude příznivé počasí v zimě a 
úrodný rok. Prší-li nebo věje silný vítr, bude tomu naopak.

25. prosince: Hod Bo  ží     vánoční   /   Boží     narození   /  
     Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
     Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
     Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
     Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.   Bílé Vánoce - zelené Velikonoce.
     Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o Velikonocích plny kočiček.
     Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
     Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

26. prosince: sv.   Štěpána  ,   prvomučedníka  
     Na Štěpána není pána.
     Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou se chvěje.

28. prosince: sv. Ml  áďátek     betlémských  
     Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
     O Mláďátkách den se omlazuje.

31. prosince: sv.   Silvestra  I., pape  že     
     O Silvestru papeži snížek si již poleží.
     Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
     Je-li na Silvestra větrno - bývá dosti parno.

Měsíc     prosinec     všeobecně  
     Prosinec naleje a leden zavěje.
     Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
     Jaký prosinec, takové jaro.
     Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
     Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
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Mikuláš a čert
Mikuláš se narodil  ve městě  Patara v římské provincii  Asii do křesťanské  řecké rodiny. 
Běžně se počítá, že se tak stalo mezi lety  280/286, ale udávají se i dřívější termíny, z 
nichž nejzazší mluví o roku 250. Z toho, že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo 
odvozováno, že by mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, 
že se jeho rodina zabývala obchodem s rybami. Byl  velmi zbožný a po smrti otce měl 
dědictví rozdat chudým. Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či 
biskupem. Obecně se předpokládá, že se stal biskupem (či nejvýznamnějším knězem) v Myře 
(nyní Demre v Turecku) kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku.

Během Galeriova a Maximinova pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Během rozkvětu 
křesťanských  komunit  za  Licinia již  byl  zcela  jistě  biskupem  Myry  a  to  patrně  velmi 
oblíbeným a rozsáhle činným v oblasti dobročinnosti. Byl též velmi zapáleným obhájcem víry 
a bojovníkem proti  ariánství a pohanství.  Je mu připisováno zničení  několika pohanských 
chrámů. Zároveň se též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na 
spravedlivý  chod  soudů.  Nejspíše  moudře,  neboť  se  stal  známým  též  jako  ochránce 
nespravedlivě obviněných. Zúčastnil se prvního nikajského koncilu, kde se tvrdě postavil proti 
přívržencům ariánství. Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince (podle některých historiků 
jde  možná  o  fabulaci  mající  podložit  umístění  jeho  svátku  na  tento  den,  aby  nahradil 
pohanský svátek zrození  Diany, římské bohyně lovu) v rozmezí let 345–352. Pohřben byl 
původně v Myře, avšak v 11. století, když se Byzantská říše potácela pod útoky četných 
nájezdníků, stala se Malá Asie součástí islámského světa. Pád Mikulášova hrobu do rukou 
muslimů vyburcoval italské námořníky, kteří v roce 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do 
Bari (prázdný sarkofág stojí v Demre dodnes). Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 
1089 papež Urban II.

Úcta a tradice

Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým, 
jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířila, k její největší 
expanzi dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se jeho kult šířil i do 
dalších slovanských zemí a od 10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie. Za 
svatého  ho  uznávají  všechny  křesťanské církve,  které  úctu  ke  svatým  praktikují,  u 
pravoslavných jde o nejuctívanějšího světce (pomineme-li Pannu Marii), velmi oblíben je též v 
Nizozemí, Německu a USA.

V celé Evropě nacházíme často cykly se scénami z Mikulášova života – např. v německé 
Kostnici z  15.  století nebo  v  kostele  Panny  Marie  v  Gdaňsku.  Po  světě  jsou  rozesety 
desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši, mimo jiné např. Basilica di San Nicola v 
Bari... V Čechách je to například  katedrála svatého Mikuláše v  Českých Budějovicích, v 
Praze stojí  kostel na Staroměstském náměstí,  na Malé Straně a barokní ve Vršovicích. V 
Brně stál Kostel svatého Mikuláše na náměstí Svobody.
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Vánoce
Miliony lidí na celém světě slaví každoročně nejkrásnější svátek celého roku – Vánoce.

Už ve starověku lidé v těchto dnech oslavovali návrat slunce, kdy se délka dne po zimním 
slunovratu (21.12.) opět začne prodlužovat. Křesťanská církev tyto oslavy označila za 

pohanské a ve 4. století je nahradila oslavou Narození Páně. Od těch dob se Vánoce 
považují za křesťanský svátek. 

Betlém (jesličky) - umělecké vyobrazení jak právě narozený Ježíš leží v nuzném chlévě na  
seně v jesličkách. 

V dnešní době v křesťanském světě slaví Vánoce jak věřící, tak i lidé nevyznávající žádné 
náboženství. Vánoce se tak staly spíše svátkem rodinným než náboženským. 

Vánoce dnes by měly být především svátkem klidu, pohody, odpoutání se od každodenního 
pracovního shonu. Měly by být příležitostí k upevnění rodinných vazeb, k vychutnání 

slavnostní atmosféry vánočních dnů. Největší půvab mají Vánoce pro malé děti těšící se na 
ozdobený stromeček a dárky, které jim přiveze Ježíšek. Kouzlo dětských Vánoc si v sobě 

každý nese po celý život a rád se k němu v dospělosti o Vánocích vrací. 

Tradičního českého Ježíška dnes nebezpečně nahrazuje marketingový Santa Claus, kterého  
vytvořila Coca-Cola. Doufejme, že Ježíšek nám zůstane. 

Snad na našich stránkách najdete i vy pár dobrých nápadů, které přispějí ke kouzelné 
atmosféře vašich Vánoc.
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VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

TAJ
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)
13)

1) 2) 3)   

4) 5) 6) 

7) 8) 9) 10)  

11)                             12) 13) 

(Správné 
odpovědi 

můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.)

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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Advent
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo 
Advent pochází  z latiského "adventus",  což znamená příchod. 
Doba  adventní  byla  vlastně  přípravnou  dobou  na  vánoční 
svátky  a  už  od  11.  století  se  její  doba  trvání  ustálila  na 
posledních  čtyřech  týdnech  před  Štědrým  dnem.  Byla  časem 
půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla 
a  pití  věnovat  zbožnému  rozjímaní.  Zakázány  byly  veškeré 
zábavy, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové 
obřady,  které  tento  zákaz  více  méně  porušovaly.
První  adventní  neděli  navíc  začínal  liturgický  rok.  Křesťané 
totiž odvíjeli čas od narození Krista. Až do třetí adventní neděle 
byla  charakteristickou  postní  barvou  temně  fialová,  po  třetí 
neděli  ji  nahradila  barva  symbolizující  radost,  barva  růžová. 
Každá z adventních nedělí měla své lidové označení - železná, 
bronzová, stříbrná a zlatá.
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Ratibořický kapr na černo
Potřebujeme: 

1 kapr, trochu octa, kousek másla, 4 cibule, petrželový kořen, mrkev, celer, 1/2 litru piva, 4 
ořechy, 6 suchých švestek, trochu černého perníku, pepř, nové koření, tymián, bobkový list, 
trochu citronové šťávy, kousek páleného cukru, 6 tabulek žlutého perníku, trochu vína, 
hrozinky, mandle

Jak na to: 

Krev z kapra zachytíme do trochy octa a řízky ryby posolené odstavíme. Na kousku másla 
udusíme dorůžova 4 rozkrájené cibule s petrželovým kořenem, mrkví a celerem, řízky 
položíme na tuto zeleninu, procedíme na ně krev, přilejeme 1/2 l slabšího neslazeného 
piva, asi 4 nadrobno rozkrájené ořechy, 6 suchých švestek, trochu ustrouhaného černého 
perníku a všechno koření, pepř, nové koření, bobkový list a tymián. Vaříme v tom ryby 
3/4 hodiny. Pak je zatížíme talířem a necháme je vychladnout. Když vychladly, řízky 
opatrně vyndáme, omáčku procedíme, zaostříme trochou citronové šťávy a svaříme ji do 
náležité houšťky s kouskem páleného cukru, asi 6 tabulkami žlutého , rozstrouhaného a 
osmaženého perníku, trochou vína, dle libosti i rozinkami a mandlemi a znovu na rybu 

nalejeme. 

Kapr v aspiku
Potřebujeme: 

4 porce kapra po cca 100 gramech, 1 lžíce majonézy, 4 kolečka vařeného vejce, kousek 
sterilované okurky a kapie, petrželka, 350 gramů aspiku

Jak na to: 

Očištěné porce kapra vložíme do vařícího základního vývaru pro aspik, přivedeme k varu, 
příkon tepla velmi zmírníme a velmi zvolna vaříme doměkka (nejdéle 15 minut). Vyjmeme je, 
opatrně vykostíme, vychladlé je urovnáme do porcelánové misky, ozdobíme kolečky vařeného 
vejce, majonézou, vějířky okurek, malými proužky kapie a petrželkou, opatrně zalijeme 
aspikem a necháme vychladnout a ztuhnout. Před podáním nakrájíme na porce mírně 
zahřátým nožem a opatrně přeložíme na talířky
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Marinovaný kapr s tomatovou majonézou
Potřebujeme: 

6 porcí šupinatého kapra, 1 l vody, 1/16 l octa, 100 g cibule nakrájené na kolečka, 8 zrnek 
pepře, bazalka, šalvěj, 600 g francouzského salátu, 150 g majonézy, 30 g kečupu, trochu 
kopru, 2 vejce uvařená natvrdo, 2 tvrdší rajská jablka, zelená petržel

Jak na to: 

Očištěné porce kapra osolíme. Do kastrolu nalijeme vodu, přidáme sůl, ocet, cibuli a koření, 
přivedeme do varu, vložíme do toho připraveného kapra a pomalým varem vaříme 18 minut. 
Pak necháme vše vychladnout. Vychladlé porce kapra vyjmeme a odstraníme z nich opatrně 
větší kosti. Na podlouhlou mísu na ryby si upravíme podstavec z francouzského salátu, na 
něj rozložíme porce kapra a polijeme majonézou smíchanou s kečupem a koprem. Polité porce 
kapra posypeme prolisovanými žloutky a boky ozdobíme jemně usekanými bílky. Dozdobíme 
rajčaty a zelenou petrželí. 
Podáváme jako předkrm, jako samostatný pokrm nebo jako jídlo po večeři. 

12



                                                

            

Bramborový salát je nedílnou součástí štědrovečerní večeře. Jeho 
základem jsou brambory, kořenová zelenina, vejce a tatarka, ale 
jednotlivé  ingredience  se  mohou  podle  vaší  chutě  a  fantazie 
měnit. My vám přinášíme recept na bramborový salát tradiční. 

Připravte si:

6  větších brambor,  1  malý nebo půl  velkého  celeru,  2  mrkve,  3 
petržele, 3 vejce, jedna konzerva sterilovaného hrášku, sterilované 
sladkokyselé okurky, sklenice majonézy, hořčice, sůl, pepř 

Postup:

Brambory omyjte, uvařte ve slupce a nechejte vychladnout. Vejce 
uvařte natvrdo, cibuli spařte vařící vodou (aby v salátu nekvasila) 
a v osolené vodě uvařte kořenovou zeleninu (celer, mrkev, petržel).
Oloupejte  brambory ze slupek a spolu s kořenovou zeleninou a 
vejci vše protlačujte přes drátěnou mřížku. Pokud ji nevlastníte, 
budete  muset  ingredience  pracně  nakrájet  na  kostičky  nožem. 
Přidejte okapaný hrášek,  trochu hořčice,  na kostičky nakrájené 
sterilované  okurky (množství  dle  vaší  libosti),  cibuli,  majonézu 
(množství volte tak, aby salát nebyl ani hustý ani řídký). Osolte, 
mírně opepřete a nechejte salát do druhého dne v chladu „uzrát”. 

Tipy na vylepšení bramborového salátu 

Někteří lidé do bramborového salátu přidávají také nakrájenou 
kapii, gothajský nebo dietní salám, kysanou smetanu nebo 
tatarku s majonézou v poměru 1:1. Salát dobře vypadá s troškou 
nasekané cibulové natě nebo petržele. Pokud je příliš hustý, 
můžete jej naředit nálevem. 
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Třpytný pozdrav sněžných vloček, hodně dárků pod stromeček, radost a 
klid...na Vánoce, hodně štěstí v novém roce ... přeje    

Zatím, co jsi klidně spal, Ježíšek na okno zaklepal. Ozdobil vánoční 
stromeček, pod něj ti nadělil dáreček. Veselé Vánoce přeje...    

Štěstí a lásku, radost a něhu ať Tobě přinese vánoční sen. Přání mé 
najdeš ve vločce sněhu, zachyť ji na ruku na Štědrý den. Veselé Vánoce 

Vám všem přeje

Krásné svátky vánoční, hezkou cestu půlnoční. Pod stromečkem velké 
rance, na Silvestra pěkné tance. O půlnoci lehký krok a pak šťastný nový 

rok!

Krásné svátky vánoční, hodně klidu, pohody a radosti, pěkné dárky pod 
stromečkem a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky a peněz přeje 

....
Mráz namaloval na okna bílou krajinu a vánoční čas zase přišel k 

nám,svět na sebe vzal po roce bílou peřinu a každý začal věřit 
pohádkám. Ať se Vám splní po čem srdce touží a donese to na Váš 

práh, přejeme také ať zdravíčko slouží a žijete jako v pohádkách.
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1. Co zapalujeme na Adventním věnci? 

Počítač

Svíčky

Ostatní lidi

2. Kdo naděluje v česku dárky? 

Santa

Brambor

Ježíšek

3. Kolik se zapaluje svíček na adventním věnci? 

4

9

1

4. Pod čím máme dárky když je Ježíšek nadělí? 

Pod Počítačem

Pod Stromečkem

Pod Hypernovou

5. Kdy je štědrý den? 

24.12.

20.11.

5.8.

15



  6.   Kdy zapalujeme první svíčku? 

30. listopadu

7. listopadu

Nikdy v životě

7. Co je to adventní koncert? 

Doba, kdy se posílají peníze na postižené lidi

Doba, kdy chodíme do práce

Doba, když jedeme na dovolenou

8. Na čem zapalujeme adventní svíčky 

Na stole

Na kuchyni

Na adventním věnci

9. Co dáváme na vánoce do oken? 

Trávu

Krokodýly

Vánoční výzdoby

 10. Za jak dlouho jsou Vánoce, když už proběhnou? 

Za 5 let

Za 1 rok

Za 1 týden
(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: 

noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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TO MUSÍTE VĚDĚT, ABYSTE NEZAHYNULI

1) Nikde v Bibli není zmínka o tom, že by andělé měli křídla.

2) Největší „živý“ vánoční stromek postavili v Northgate Shopping Centre 
v americkém Seattlu. Bylo to v roce 1950 a strom měřil 67,36 m.

3) Nejpozději ve věku 8 až 9 let přestává na Ježíška věřit každé druhé 
dítě.

4) Prvním, kdo zapálil na vánočním stromku svíčky, byl údajně Martin 
Luther. Chtěl prý svým dětem předvést, jak za tmavé noci blikají na 
obloze hvězdy.

5) Známé  přísloví  „Jak  na  Nový  rok,  tak  po  celý  rok“  zachovávají 
nejdůsledněji z celého světa Indové. Lidé se na sebe první den v roce 
nezlobí, nerozčilují se a konají jen dobré skutky.

6) Od roku 1991 jsou umělé vánoční stromky prodávanější než pravé.

7) Na žebříčku stresových faktorů zaujímají Vánoce sedmé místo.

8) Největší sněhová vločka měla údajně šířku 38 cm a tloušťku 20 cm.

9) Zhruba stovka kanadských Santa Clausů je každoročně vyhozena pro 
opilství.

10) Účinky  alkoholu  v   šampaňském  násobí   bublinky.   Zjistili   to 
britští vědci, ale nezjistili proč.

11)Ve Velké Británii shoří každoročně v průměru 25 vánočních stromků a 
40 psů podlehne infarktu z přežrání lahůdkami, které jim páníčkové 
nadělili.

12)Největší vánoční svíčka na světě byla vyrobena v Anglii. Měří 30, 99 m.

13)Britská  síť  obchodních  domů Woolworths  chtěla  prodávat  kostýmy 
Santa  Clause  i  pro  ženy.  Odvolávala  se  při  tom  na  zákon  EU  o 
rovnoprávnosti  žen  a  mužů.  Evropská  komise  odmítla.  Její  mluvčí 
Andrew Fielding prohlásil, že ženský prvek je u Santy obsažen už teď. 
Sob, který táhne jeho saně, je totiž samička, protože samci před zimou 
ztrácejí paroží.
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Datum Narození: 14. 11. 1972
  Povolání: herec, model
   Věk: 38
    Místo narození: Minot – Severní Dakota, USA
     Znamení? Štír
       Výška: 192 cm

Filmografie:
2001 – seriál Drzá Jordan – role: Danny McCoy
2003 – seriál Las Vegas: Casino – role: Danny McCoy
2004 – Rande s celebritou – role: Ted Hamilton
2004 – Two of a Kind
2005 - Whatewer Happened to Seymour Magoon?
2005 – The Real McCoy
2005 – Mothwoman
2005 – Everything Old Is You Again
2005 – Bold, Beautiful and Blue
2006 – And Here’s Mike with the Weather
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2007 – Transformers – role: kapitán Lennox
2009 – Transformers: Pomsta poražených (Transformers 2: Regente 
of the Fallen) – role: kapitán Lennox
2010 – When in Rome – role: Nick
2010 – Ramona and Beezus – role: Uncle Hobart
2010 – Life as We Know It – role: Eric Messer

Josh David Duhamel se narodil  roku 1972 do rodiny prodavače a  
učitelky. Vystudoval prestižní Minot State University. Když chodil do 
školy,  tak ho  bavily  fotbal,  chemie,  
biologie.  Díky  svojí  přítelkyni  se  
dostal  do světa  modelingu.  Poté  se  
přestěhoval  do  San  Francisca.  Zde  se  
seznámil  s hercem  Ashtonem 
Kutcherem, který  ho  přivedl  do  světa  
filmu.  První  roli dostal v seriálu All my 
chlidren. O hodně víc na sebe upozornil ve filmové adaptaci knihy  
Oskara  Wildea  –  Obraz  Doriana  Graye,  kde  si  zahrál  hlavní  roli.  
Popularitu mu přinesl až seriál Las Vegas: Kasino, kde si zahrál roli  
Dannyho MacCoye, který je nejdříve zástupcem ředitele a poté se  
stane  ředitelem  a  mezitím 
vyšetřuje  případy,  které  se  týkají  
kasina,  ve  kterém  pracuje.  V roce 
2004  si  zahrál  v komedii  Rande 
s Celebritou  a  také  hororu  Turistas.  
Zatím největší  slávu  mu přinesl  
film  Transformers  režiséra  Michaela  Baye.  Rád  hraje  fotbal,  
basketbal a golf. Má tři mladší sestry. Od roku 2005 žil se zpěvačkou 
Stacy Ferguson, se kterou se oženil 10. ledna 2009, na začátku jara 
2010 se rozvedli. Rozvedl se kvůli herečce Molly Sims, se kterou si  
zahrál  právě  v seriálu  Las  Vegas:  Kasino.  Josh  vlastní  ve  svém 
rodném městečku restauraci.
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NEVÍTE SI S DÁRKY RADY ,NEVÍTE SI S DÁRKY RADY ,  
ZJISTÍTE TO PRÁVĚ TADYZJISTÍTE TO PRÁVĚ TADY

nej tipy na internetový výběr  dárků, které originalitou 
zaručeně oslní děti i dospělé  

Pokud  znáte  někoho,  kdo  je  velkým  fanouškem  twilight 
ságy,  tak  mu  tenhle  cool  dárek  jistě  udělá  velkou  radost.  Jsou  to 
nedioptrické čočky, které poslouží jako módní doplněk a stojí 375,- 
Kč.  Koupíte  ho  na  stránce   http://darky.heureka.cz/zertovne-predmety/  pod 
názvem crazy čočky twilight volturi vampire .

Tato  naprosto  úžasná   kalkulačka  bude  skvělým dárkem pro  všechny 
čokoholiky.Tedy až do té doby, než zjistí, že kalkulačka není k jídlu, ale k výpočtům 
jako každá jiná. Je to velmi zábavné koukat se na vyjevené obličeje dotyčných, kteří 
si ostatně jako každý myslí, že je to čokoláda. Kalkulačka nejenže věrohodně voní, 
ale potěší i vaše blízké. Stojí 198,- Kč a koupíte ji na stránce 
http://www.tvojedarky.cz/originalni-darky-top/nejoblibenejsi-darky/cokoladova-
kalkulacka.html 
 

Také ráda s kámoši sedíš u ohýnku nebo stanuješ v přírodě? Tak to 
tebe i kámoše určitě potěší repelentní náramek. Prostě si ho jen nasadíš na ruku a 
máš s komáry vystaráno. Náramek je k dostání v 7 barevných odstínech. Koupíte ho 
za 99,- Kč. Je nastavitelný, takže pokud nemá dotyčný zrovna ruce jako párátka, 
bude nadšený. Dárek koupíte na stránce http://www.toptoys.cz/repelentni-naramek-
proti-komarum#fialovy    
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   Pokud se po Vánocích chystáš na párty, tak s tímhle určitě zazáříš 
a to doslova. Svítící tkaničky mají nastavitelný režim svícení a 5 barev. Dají se 
navléknout  do všech typů bot.  Stojí  290,-  Kč a  jsou  pratelné.  Najdete  je  na 
stránce   
http://www.toptoys.cz/svitici-led-tkanicky-do-bot 

Už  vás  nebaví  míchat  si  kávu?  Tak  to  vás  tahle  vychytávka 
zaručeně dostane.Tento revoluční samomíchací hrnek je skvělým dárkem pro vaši 
babičku  nebo  dědu,  ale  také  pro  vaše  „NEMOHOUCÍ“  kámoše.  Najdete  ho  na 
stránce http://www.toptoys.cz/liny-hrnek za 390,- Kč.

No  bomba!!!  Tohle  není  trik,  ale  opravdový  jedlý 
gumídek.  Je to k neuvěření,  ale pokud máte kámoše na „sladký“,  tak 
proč ne. K dostání je v 4 příchutích na stránce http://www.toptoys.cz/obri-
gumovi-medvidci#obri-gumovy-medvidek_boruvka  Dostanete  ho za 990,-  Kč 
obřího a 390,- Kč velkého. 
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Štědrý den se slaví 24. prosince. Ve středověku se jednalo o poslední den roku. Se 
Štědrým dnem je spojeno mnoho předkřesťanských i křesťanských zvyků a pověr.  
Štědrý den začínal poslední adventní jitřní mší, při níž byly požehnány ozdoby z  
přírodních materiálů, kterými se zdobila domácnost. Oběd má stále ještě postní  
charakter (krajově hubník, kuba či muzika).

Po večeři bylo zvykem zpívat koledy a případně rozdávat dárky. Nadělování dárků  
bylo původně spjato s 6. prosincem, památkou sv. Mikuláše, avšak postupně se 
tento  zvyk  přesunul  právě na  Vánoce.  Tradičně je  ten,  kdo  „naděluje  dárky“, 
nazýván Ježíšek, čímž se zřejmě vyjadřuje víra, že vše dobré, co člověk dostává, 
má od Boha.

K Štědrému večeru  se pojí  také řada tradičních obyčejů,  pomocí  nichž  se naši  
předkové snažili odhadnout průběh nového roku. Mezi tyto zvyklosti patří schování  
kapří šupiny pod talíř, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení pantoflem, 
klepání střevícem na kurník, barborky, lití olova apod.

V  katolické  církvi  večer  Štědrého  dne  představuje  již  začátek  oslavy  Narození  
Páně, která připadá na 25. prosince. Proto den tradičně končí půlnoční mše, na  
které se zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava narození Ježíše Krista.  
Nejznámějším hudebním ztvárněním tzv. „půlnoční“ je Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby.

Hlas půlnočních zvonů má prý kouzelnou moc, jejich hlasem se o štědrovečerní  
noci otevírají poklady a probouzejí mrtví.

 Štědrovečerní hostina:
 
Večeře  v  Čechách  tradičně  začíná  rybí  polévkou,  jako  hlavní  jídlo  se  podává 
obvykle kapr. I se štědrovečerní večeří se pojí  
krajově mnoho obyčejů, které do určité míry  
přežívají,  neboť  dnes  je  tato  večeře  

nejvýznamnějším rodinným společným 
jídlem celého  roku.  V  posledním  desetiletí  
však společnost dává stále častěji namísto 
obalovaného kapra  při  štědrovečerním  stolu 
přednost vepřovým řízkům.

Kapr coby hlavní večerní jídlo však v českých zemích nemá dlouhou tradici. Štědrý  
den zůstával postním dnem, a proto i charakter jídla byl postní; za maso se ovšem  
nepokládalo maso rybí. To však bylo v 18. století dražší než ostatní druhy masa, a  
proto většina domácností musela dát přednost levnějším alternativám. Nejedl se 
pouze  kapr,  ale  např.  i  lín,  sumec  a  jiné  sladkovodní  ryby;  obvykle  se  jedly  
připravené nasladko.

Kapr se stává běžným štědrovečerním jídlem teprve ve 2. polovině 19. století,  
neboť se díky cenové regulaci stal dostupnějším. Klasickým způsobem přípravy –  
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nejstarší  dochovaný  recept  je  z  roku  1810  –  je  pak  kapr  načerno,  který  se  
připravoval tři dny a pekl se v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel, ořechů  
a sladkého piva; podával se se šiškami, později s knedlíkem. Tento recept však 
postupně kvůli své složité přípravě zcela z jídelníčku zmizel. Do české kuchyně 
však  z  rakouské kuchyně přichází  kapr  smažený,  na něhož nacházíme recept  v 
Domácí kuchařce od Magdalény Dobromily Rettigové z roku 1895.

Ke kapru se jako příloha podává bramborový salát, který ovšem taktéž nemá v  
české  kuchyni  dlouhé  tradice.  Rodinné  recepty  na  salát  jsou  velmi  rozmanité;  
základ  tvoří  brambory,  petržel,  celer,  mrkev,  hrášek,  cibule,  kyselé  okurky 
spojené majonézou, avšak mohou se do něj přidávat též např. vejce, salám, šunka 
či  sýr.  V  předválečných  kuchařkách  nenalezneme  na  bramborový  salát  recept,  
odborníci se domnívají, že se v české kuchyni objevuje až někdy během 2. světové  
války a že jeho původ tkví zřejmě v ruské kuchyni.

Štědrý  den jiných národů:

Podle německé tradice nosí dárky podobně jako 
v  Čechách Ježíšek  (Christkind),  podobná  zvyklost  
panuje  i  v Horním  Slezsku,  kulturně  původně 
německém, kde dárky přináší Dětátko (Dzieciątko).

V  různých polských  regionech  dárky  přináší  vždy 
někdo  jiný. Kromě Dětátka (Slezsko) je to, Gwiazdka 
(Hvězdička, zřejmě  první  hvězda  na  obloze),  sv. 
Mikuláš (św. Mikołaj, Mazovsko), Andílek (Aniołek, Malopolsko), Gwiazdor (stařec s  
holí, Velkopolsko).

Ve Spojených státech amerických vozí dárky Santa Claus. Létá vzduchem na saních, 
které jsou tažené kouzelnými soby.

Ve Francii nosí dárky Papa Noël.

Ve Španělsku nosí dárky Tři králové (Los Reyes Magos).

V Rusku se nenaděluje na Štědrý den, ale na Nový rok přináší  
dárky  Děda  Mráz,  který  přijíždí  za  doprovodu Sněhurky na 
saních.

 
 Ve Finsku navštěvuje děti Joulupukki, což je postava oděná do kozlí kůže, bydlící  
v Laponsku. Finsko je jediná země, kde na Štědrý večer děti vidí postavu, která  
naděluje. Tato tradice připomíná českého Mikuláše.

Zvláštností je tradice na Apeninském poloostrově - zde naděluje dárky žena, hodná  
čarodějnice  Befana.  Ta  ale  dárky  rozdává  až  6.1.,  a  proto  se  i  zde  stále  víc  
projevuje vliv Santa Clause, stejně jako v ostatních evropských zemích. 

23



U štědrovečerní večeře

Chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta.
Pod talíř se schová zlatý penízek, šupinky z kapra pro štěstí, a aby se nás držely peníze.
Od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, 
do roka zemře

Střevíc

Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. 
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.

Krájení jablka

Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko. Řez veďte kolmo ke stopce. Obě poloviny se 
všem ukážou a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo 
vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak 
někdo z přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte 
zdravé, velké jablko.

Půst

Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se 
slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.

Zápalky

Svobodná dívka zapíchla do jablka tři zápalky. Každá z nich musela symbolizovat jednoho 
nápadníka. Všechny zápalky současně zapálila.Ta zápalka, která hořela nejdéle, představovala 
muže, za něhož se měla dívka vdát.

Pouštění lodiček

Rozpůlilo  se  několik  vlašských  ořechů  a  do  prázdných  polovin  skořápek  se  nakapaným 
voskem připevnila svíčka. Lodičky ořechů se pak nechávaly plout v nádobě po vodě. Toho, 
komu se lodička nepotopila a svíčka dlouho svítila, čekal dlouhý a šťastný život.         

Pokud se lodička držela při kraji nádoby, znamenalo to, že se její majitel bude celý rok držet 
doma. Pokud plula ke středu nádoby, měl se vydat do světa.
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PodlahářPodlahář
Popis pozice

Podlahář  klade,  lepí,  lije  a  svařuje  různé  druhy  podlahových  krytin. 
Nejprve zhotoví podlahovou izolační vrstvu. Následně klade, lepí a svařuje 
podlahové povlaky různého typu: PVC, pryž, korek, linoleum a podobně. 
Povlaky  lepí  na  různé  povrchy  jako  schodiště,  rampy,  pódia.  Dokáže 
vytvořit  i  litou  nebo  stěrkovou  podlahu  na  bázi  silikátů  či  umělých 
pryskyřic. Všechny typy podlahových krytin,  například textilní,  dřevěné, 
laminátové,  umí  opravit  a  provádí  konečné  úpravy  těchto  podlahovin 
(např. lištování, pastování, lakování aj.). 

 

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem 
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Milan Kasl se narodil 23. února 1960 v Klatovech, ovšem rodák je z obce 
Lužany u Přeštic, kde bydlel asi rok po narození.
 
Krásné  okolí  s barokním  zámkem,  parkem  a bažantnicí  určitě  kladně 
zapůsobily  na  výtvarné  cítění  pubescenta.
Do roku 1972 žil  v Přešticích,  kde vychodil  základní školu.  S rodiči  se 
přestěhoval do Dolní Lukavice, to je ves nedaleko Přeštic.

V roce 1975 začal Kasl studovat na Gymnáziu Julia Fučíka v Plzni na 
náměstí  Odborářů (dnes Mikulášské). Studium se stalo postupně jeho 
noční můrou a školu těžce dokončil v Blovicích. Dva veselé semestry na 
učitelství  základní  školy,  kdy  dosahoval velmi  skvělých  výsledků,se 
postupně opět změnily na hrůznou noční můru po podařeném přestupu 
na  aprobaci  výtvarná  výchova-čeština.  Přestup  proto,  že  původně 
propadl u přijímacích zkoušek z kreslení. Později pracoval jako aranžer 
v Domě  kultury  Plzeň  (dnes  Inwest),  dále  v několika  firmách,  kde 
pracoval  jako  grafik,  nějakou  dobu se  živil  i na  volné  noze.  Punková 
plzeňská scéna a její zásadní představitelé  např. EE nebo Požár mlýna 
Kasla ovlivnili  do té  míry,  že společně s několika  přáteli  založil  punk-
rapovou  kapelu  Nuova  Sofia,  která  slavila  poměrně  slušné  úspěchy 
téměř celý rok 1994.

V roce 1995 byl čistě náhodou vybrán do vedlejší role do filmu Král Ubu 
režisérem Brabcem. Film bohužel velký úspěch neměl. Od roku 1995 do 
roku 1999 pracoval  v  ateliéru svého otce opět  jako grafik  na PC.  Do 
reklamní agentury W&P se dostal jako PC operátor v roce 1999, od roku 
2000 do  roku  2004   pracoval  jako  grafik  v televizi  ZAK  v Plzni. 
V současné době se věnuje pouze malování.  
Žije a pracuje v Dolní Lukavici. Milan Kasl maluje od dětství a vystavuje 
téměř každý rok od roku 1983.
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Snaží se za inspirací cestovat po světě. V roce 1999 procestoval jižní 
Afriku s Dr. Hájkem. V roce 2004 letěl na  Kostariku za Mersim, na jaře 
2006 projel s partou divokou Albánii a v zimě 2007 bydlel dva měsíce u 
přítele Jirky Finka na Srí Lance.

Nenechte si ujít ani knížku Psí spasitel:

Strašná knížka autorské dvojice Kasl&Botka (Kasl strašný text, Botka úděsné ilustrace). Celkem 26 
mikropovídek převážně o čoklech, hojně ilustrováno. Zvláště vhodné jako čtivo do místností, kam i pan 
prezident chodí sám.   Cena okolo 100kč

Dolní Lukavice                               Slepice

Zoltán                                                           Autoportrét 

            
                                                                 Foto
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            Samba       
Slovo  samba  má  původ  v  portugalském  slově  semba a  v  překladu 
znamená  božská  tanečnice.  Existuje  mnoho  variací  samby.  Mezi 
nejznámější  patří  karnevalová  samba,  kterou  můžete  spatřit  na 
karnevalech v Brazílii. Do Evropy se dostala v r. 1913, tedy ještě před 
první  světovou  válkou,  pod  názvem  maxixe.  V  té  době  však vládla 
tangová horečka a maxixe, který se tančil hlavně na pódiích nočních 
podniků, nezaujal. Ve válečných útrapách Evropy však poněkud upadl v 
zapomenutí,  aby  se  v  taneční  sezóně  1923  –  24  znovu  vrátil  na 
evropské  parkety,  konkrétně  do  Paříže,  v  jakési  salónně 
přehodnocené formě. Podíl  na tomto přepracování samby mají  tedy 
francouzští, hlavně pařížští tanečníci. Když si samba začala získávat 
popularitu, přišla druhá světová válka a zastavila její rozlet. Po celé 
Evropě se tedy rozšířila až po r. 1945. Evropská podoba párové samby 
se od té brazilské v mnohém liší. Zůstala jí však živočišnost a hravost. 
Pro evropskou formu je typický bouncing,  tedy pohupy v kolenou a 
nártech a klopný pohyb pánve.
                                                        
                                     Tady máme ukázku párové „vánoční“ samby: 
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Vánoční vtipy
  „Dal jsem manželce pod stromek psa.”
   „A proč psa?”
   „Už se těším, jak mě s ním bude posílat večer ven!”

   Soudce: „Můžete mi vysvětlit, proč jste se během noci 
vloupal pětkrát do stejného obchodního domu?”
   „To je jednoduché - chtěl jsem dát manželce pod stromeček šaty.”
   „To bych pochopil, ale ta ostatní vloupání?”
   „To mně je potom čtyřikrát poslala vyměnit, protože se jí nikdy nelíbila látka!”

 Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste 
tady?”
   „Za předčasné vánoční nákupy.”
   „To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?”
   „Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.”

   Ptá se Jiřík maminky na Štědrý den ráno: „Mami, uvidím dnes zlaté prasátko?”
   „Tak to ještě sama nevím. Až jak se dá tatínek vidět.”

   „Milý Ježíšku, děkuji ti za dárek,” povídá Jenda.
   „To je maličkost,” odpovídá Ježíšek, „nemáš zač.”
   „Taky si myslím, ale maminka mi přikázala poděkovat.”
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Odpovědi z minulého čísla

1) poznejte typ auta

c) sportovní

2) poznejte značku auta

b) Ferrari

3) země kde se tohle auto vyrábí

a) Česká republika

4) poznejte závodní model auta

b) Škoda Fabia S2000

5) se kterým autem získal Sebastien Loeb 7. titul mistra světa

c) Citroen C4 WRC

6) kde se vyrábí auta značky Opel

a) Německo

Odpovědi na Vánoční test
1) Svíčky
2) Ježíšek
3) 4
4) pod stromečkem
5) 24.12. 
6) 30. listopadu 
7) Doba kdy se posílají peníze na postižené lidi
8) Na adventním věnci 
9) Vánoční výzdoby 
10) Za 1 rok 
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Památkový kvíz
Kde se nacházejí ?
1c
2b
3d
4a

Obrázkový kvíz
1d
2b
3a
4c

Odpovědi   Ftipné hádanky pro ftipné (f)týpky  

1) kiwi
2) Mizerný údržbář ženy
3) Náš dědeček
4) Někdo kdo předstírá že pracuje
5) Orion, vaše čokoládová hvězda....
6) Podkopne ti žebřík
7) Polovina USA

ODPOVĚDI NA ANGLICKOU KŘÍŽOVKU:

1) white
2) black
3) yellow
4) purple
5) blue
6) brown
7) green
8) orange
9) pink
10) grey

    11) red

Výherkyní se stává Anna Marie Mikulecká. Drobná cena je k vyzvednutí u šéfredaktorky.
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Toto číslo školních novin pro vás připravili: 

Šéfredaktorka: pí uč. Markéta Kaslová

Redakční tým:  Viktorie Hrbáčková, VI. A 
Irena Bachová, VII. C

  Evelína Fenclová, VII. C
       Sandra Šobrová, VIII. E
       Andrea Vavřičková, VIII. E

                         Kristýna Vlachová, VIII. E
                         Jaroslav Zábran, VIII. E
                         Adéla Havránková, VIII. A

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!!!
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DOPIS JEŽÍŠKOVI
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