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Občasník - Vánoční speciál

Mám pod stromečkem všechno?

V tomto vydání naleznete
 Fejeton: Mám pod stromeč-

kem všechno?
 Rozhovor s Mgr. Jarmilou

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí… Tak si zase budeme brzy
notovat známou píseň, zpívat vánoční koledy a těšit se na dárky, ale také šílet z přeplněných obchodů a vánočního shonu.

Šumberovou
 Vánoční test

Pro každého znamenají Vánoce něco jiného. Pro někoho jsou to
opravdu svátky klidu a míru, pro jiného stres, vánoční úklid a
pečení cukroví.

 Hudba a vše kolem ní

Myslím si, že je důležité, aby se o Vánocích sešla celá rodina a
všichni se společně se radovali z dárků, zpívali vánoční koledy
a ten sváteční čas si užili společně.

 Vánoční tradice a symboly

Někdo to ale bere jinak, nejraději by měl pod stromečkem klíče
nového Porsche, i když v životě neřídil nic rychlejšího než trabanta od dědy.
Osobně si myslím, že dárky by měly být takové, které si člověk
zaslouží. Už v dětství jsem pochopil, že pokud budu zlobit, dostanu maximálně patery ponožky a můžu být rád.
Mám kamaráda, který, jak se říká, dostane naděleno, co se mu
zamane, a to je myslím si špatně. Dostane od tatínka nové
BMW a napíše na facebook: Díky tati, ale chtěl jsem ho v černé
barvě. Tohle je na facku, ten člověk si to nezaslouží!
Když jsem já dostal svoji první závodní motorku, skákal jsem snad
tři metry radostí. Objal jsem rodiče a ti mi řekli, že jsem si ji zasloužil. Byl to nepopsatelný pocit štěstí.
Vánoce má snad každý rád. Je to den, kdy se opravdu sejdeme
všichni a společně si předáme nejen dárky, ale i radost z toho, že
jsme spolu. A to je ten nejkrásnější a největší dárek pod stromečkem!
Tak tedy ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Michal Břežný, PTE 2

 Advent

 A bit of the British Christmas

tradition
 Vtípky a rébus
 Test

Rozhovor s Mgr. Jarmilou Šumberovou na téma: Vánoce
Vzpomenete si na váš nejkrásnější vánoční dárek? Co to bylo?
Rodiče se vždycky snažili, nám dětem, připravit krásné Vánoce
s bohatým Ježíškem pod stromečkem. Každé Vánoce jsem pod
stromečkem našla knížky, které jsem milovala. Vánoce jsou pro mě
hlavně vzpomínky na dětství a dospívání v kruhu nejbližších a milovaných lidí. Dneska, když mám svoji rodinu, snažím se i já vytvořit
pro své nejbližší příjemnou vánoční atmosféru s nějakým překvapením pod vánočním stromečkem.
Jaké je Vaše nejoblíbenější vánoční cukroví?
Každý rok peču cca 10 druhů cukroví, na které se těší manžel a
syn. Peču klasické druhy, někdy se pouštím také do experimentování a zkouším něco nového. Ne vždy se to setká s ohlasem. U nás
jsou nejoblíbenější vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, ischelské
dortíčky plněné ořechy a z nepečeného cukroví vosí úly, rumové a
ořechové kuličky. Od dětství cukroví vůbec nejím, jsem tzv. masový
typ. Spíše se těším na tu vůni, která v době pečení provoní náš domov a navodí příjemnou vánoční atmosféru.
Máte nějaký oblíbený vánoční zvyk?
Začátkem listopadu začínám péct vánoční cukroví. Den před Štědrým dnem zdobím vánoční stromeček. Na Štědrý den pouštíme vánoční koledy, krájíme jablíčka. Ke štědrovečerní tabuli usedáme ve
svátečním oblečení a prostřeno máme pro sudý počet lidí. Aby se
naší rodiny držely penízky, tak každý dostane pod svůj talířek minci.
Protože mám ráda filmové pohádky, tak v období vánočních svátků
se na ně ráda podívám.
Dodržujete půst?
Naše rodina půst nedodržuje. Ráno se běžně nasnídáme, ale vynecháváme oběd. Naše štědrovečerní večeře začíná už kolem 16. hodiny a míváme několik chodů. Říká se, že ten, kdo se celý den postil, uvidí zlaté prasátko. No, nevím, my to několikrát vyzkoušeli, ale
neměli jsme štěstí zlaté prasátko vidět.
Jaká je Vaše nejoblíbenější pohádka/vánoční film?
Mám ráda české filmové pohádky, jsem stará škola. Určitě to je pohádka „Tři oříšky pro Popelku“, „Jak se budí princezny“. I přes můj
věk chci a mám radost, když dobro vítězí nad zlem a pohádka má
dobrý konec. Je pravda, že se každý rok těším, jakou novou pohádku uvede televize na Štědrý večer v hlavním vysílacím čase.
Prozradíte nám svůj recept na vánoční cukroví?
Myslím, že je to klasický recept na linecké cukroví: 300 g hladká
mouka, 200 g másla, 100 g moučkový cukr, citronová kůra, 1 žloutek. Vykrojím různé tvary, které po upečení spojím domácí marmeládou.
Děkujeme za rozhovor.
Ptali se žáci třídy SIE 1

1) Co znamená latinské slovo advent?
2) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení větvička z ovocného stromu?
3) Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu?
4) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky?
5) Jakým skutkem získal sv. Mikuláš pověst o své dobrotivosti?
6) Ze které země pochází zvyk zavěšování větvičky jmelí v místnosti?

Odpovědi:
1) Co znamená latinské slovo advent?- příchod
2) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení větvička z ovocného stromu? - aby děvčata vyvěštila, zda
se příští rok vdají - podle toho, zda větvička vykvetla
3) Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu? - protože by slepice neseděly na vejcích.
Většina vánočních zvyků a pověr se týkala hospodářství - zvířat, polností, ovocných stromů, počasí... - lidé se snažili
všemožnými úkony zajistit hojnost a zdraví i do dalšího roku.
4) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky? - aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých předků, dokonce
se pro ně i prostíralo ke stolu
5) Jakým skutkem získal sv. Mikuláš pověst o své dobrotivosti? - svými penězi vykoupil tři dcery jednoho kupce
z nevěstince
6) Ze které země pochází zvyk zavěšování větvičky jmelí v místnosti? - z Anglie - dodnes mnoho rodin věří v jeho kouzelnou moc a málokde chybí o Vánocích zavěšená větvička. Čím více bílých bobulek jmelí má, tím více štěstí
na Vás prý v novém roce čeká. Ke snům o jmelí patří i řada výkladů...

Hudba a vše kolem ní
Již brzy nastane čas Vánoc. Pro někoho nejkrásnější
období roku a to hned z několika důvodů – je volno, lidé
se těší na dárky, dobré jídlo, na pohádky, které k Vánocům neodmyslitelně patří, a samozřejmě na koledy, které hrají všude, kam se jen člověk pohne. V rádiu, v televizi i obchodech. Na
www.youtube.com a pochopitelně i na jiných serverech se každoročně objevují stále nové a nové vánoční písně, která jsou většinou tzv. „předělávky“
starších hitů. Ať už se zaposloucháme do klasiky (Rolničky, rolničky), nebo
do písní moderních, je důležité Vánoce prožít v poklidu a s dobrou hudbou.
Rolničky v podání Mimoňů:
https://www.youtube.com/watch?v=nG48qdPdenQ
Denisa Berková, EPS 4

Advent (z lat. adventus = příchod) je období čtyř
neděl před Vánocemi. Dříve to byla doba
postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec
a zpěv. V západní tradici je advent dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich
předků, protože od jara do podzimu intenzivně
pracovali a museli zvládnout veškeré zemědělské práce. V zimě se věnovali domácím pracím
– draní peří, šití, pletení, předení či tkaní.
Tradičním symbolem adventu je od 19. století
adventní věnec se čtyřmi svíčkami.
Konec adventu představuje západ slunce během Štědrého dne.

Adventní tradice
4. prosince: Barbora – tradice řezání „barborek“, tj. větviček stromů a keřů, nejčastěji
třešňových. „Barborka“, která rozkvetla o Vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům svatbu.
5. prosince: Jitka – v předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve
společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi a ptá se jich, jestli byly hodné. Děti mohou zazpívat
písničku nebo přednést básničku. Hodné děti dostávají sladkosti, dárky a ovoce, zlobivé děti
uhlí a brambory.

V době adventu zdobí lidé své domovy jmelím, které má
přinášet štěstí, požehnání a podle Keltů také plodnost.
Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku.

V tuto dobu se také pečou tradiční medové perníčky. Jejich pečení se v českých zemích
datuje od 12. století. Perníčky slouží ke zdobení vánočního stromečku, dělá se z nich betlém či
perníková chaloupka.

V této době se připravuje i vánoční cukroví, které má původ v pohanské tradici oslav zimního slunovratu, plnilo funkci ochrannou a obřadní. Pečení cukroví je významné pro rodinný život, umožňuje rodině společně strávit čas, díky aromatickému koření navozuje příjemnou atmosféru.

Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy – jesličky, pečou vánočky a zdobí vánoční
stromky.

A BIT OF THE BRITISH CHRISTMAS TRADITION…

CHRISTMAS PUDDING, ENJOY THIS MEAL!

Mgr. Monika Žurková

Vtípky
 „Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek ma-

minku. „Nic si nevymýšlej, budeš mít kapra, jako my všichni.“
 Ptá se kapr svého přítele: „Hele, Fanouši, ty věříš na život

po Vánocích?“
 Při štědrovečerní večeři se ptá synek svého tatínka: „Tati,

máš v krku kost?“ „Nemám, synu.“ „A na čem ti tedy drží
hlava?“
 Vypraví se dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Dvě hodiny se trmácí a stále nic

nemají, až už jedna rezignovaně pronese: „Další příští bereme, i když nebude mít ozdoby!“
 Kubík se ptá celý nadšený pod vánočním stromečkem svých rodičů: „Tohle všechno mi při-

nesl Ježíšek?“ „Ano Kubíčku.“ Na to si dá Kubík ruce v bok a načuřeně se zeptá: „A co jste
mi teda koupili vy?“
 Muž se ptá své manželky, co by si přála k Vánocům? Ta mu odvětí: „Nevím.“ Uběhne pár

dní a oba sedí pod štědrovečerním stromkem a rozbalují dárečky. Žena se pustí do vybalování, když tu na ní z lesklého papíru vypadne špinavý, rezavý, kus plechu. „Co je to?“ nechápe manželka. „Nevím,“ muž na to.
 Pan Honásek se opozdil s vánočními nákupy a tak na Štědrý den stojí v poloprázdné sa-

moobsluze a ptá se prodavačky, jestli mají něco levného, hezkého a praktického? „Zbyly
nám tu celkem pěkné utěrky, pro koho to má být?“ „Pro mou ženu.“ „Tak to bude jistě překvapená!“ „To si pište, myslí si totiž, že dostane kabát!“

Rébus
Najdi skrytá vánoční slova
Pavel podá rekordní výkon. (dárek)
Alenka měla ve škole daleko lepší známky než Zdenička. (koleda)
Karolínka prosila maminku o lízátko.(kapr)
Dnes se budu dívat na díl Kamarádovo dobrodružství 2.(nadílka)
Toníku, vynes odpad ven teď hned. (advent)
Kdo sní hodně oběda, dostane zmrzlinu. (sníh)
Alois mrkev nejí, ale rajče má rád. (smrk)

TEST
1. Kde se v Česku poprvé rozsvítil ozdobený vánoční stromeček?
a) V roce 1852 na Hradě v domácnosti excísaře Ferdinanda Dobrotivého
b) V roce 1812 ve vile ředitele Stavovského divadla
c) V roce 1855 v domku pražského kata
2. Ve které americké firmě reklamní grafici vytvořili typickou postavu Santa Clause?
a) V automobilce General Motors
b) V Coca Cole
c) V pivovaru Budweiser
3. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jesličkám?
a) Zlato, diamanty a safíry
b) Myrhu, zlato a kadidlo
c) Mléko, chléb a sůl
4. Kolik druhů vánočního cukroví má být na svátečním stole?
a) žádný, abychom pak nemuseli držet dietu
b) sedm druhů – symbolicky na každý den v týdnu jeden
c) dvanáct – symbolicky na každý měsíc v roce jeden
5. Jak správně zacházíme s vánočním kaprem?
a) dáme mu nějaké hezké jméno a povídáme si s ním o životě
b) pustíme ho do nejbližší řeky nebo potoka
c) odborně ho usmrtíme a pěkně usmažíme
Výsledky: (1 b, 2 b, 3 b, 4 c, 5 c)
5 bodů: Gratulujeme! Vánoce jsou vaším svátkem číslo 1, těšíte se na ně celý rok. Domácnost
máte krásně vyzdobenou, pohádky znáte nazpaměť, takže nejlepším relaxem pro vás bude
svařák na nějakém vánočním trhu.
4 - 3 body: Některé otázky byly těžké, takže i vám patří gratulace. Raději si užíváte osobních
vánočních radostí, než abyste o nich dlouze rozmýšleli. Zasloužíte si vanilkový rohlíček!
2 - 0 bodů: Vánoce zrovna nemusíte, ale dny volna určitě uvítáte. Pohádky v televizi vás moc
neberou, takže pro vás je největší odměna dlouhá procházka nebo klid na počítačové hry.

Redakce časopisu:
Školní časopis „Naše dopravka“ je vydáván na SŠTD Ostrava-Vítkovice, Moravská
2/964, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
Časopis připravují: PaedDr. V. Vasilišinová, Mgr. E. Kristalasová, Mgr. H. Winklerová, Mgr. M. Žurková
Grafickou podobu vytváří: Ing. A. Chromíková
Spolupracovníci redakce: žáci třídy PTE 2, EPS 4, SIE 1
Roznos časopisu zajišťuje: žáci SIE 1
Časopis vydán: 19. 12. 2017

