Ahoj všichni,
vánoční čas vrcholí a Puzzlík přichází s novým číslem – vánočním speciálem. V tomto číslu najdete spoustu vánočně naladěných článků,
recepty na cukroví, články o zimních sportech a mnoho dalšího.

Pavlína

PŘEDSTAVME SE… ANEB REDAKCE SE ROZRŮSTÁ
Mezi mé koníčky patří psaní, kreslení
a hra na klavír. Ráda chodím hrát
házenou. V redakci Puzzlíku jsem
2 roky a pořád mě to dost baví!

Hraji na klavír a taky hraji lední hokej.
Mám ráda matiku. Ve volném čase
hraji ještě basketbal, máme koťátka,
takže se věnuji také jim.

Prvňáčci vyrazili 22. listopadu na exkurzi do Šestajovic. Zahájili jsme tak o týden
dříve advent. Začátek to byl famózní, protože byl čokoládový. Nejdříve jsme zdobili čokoládové srdce
čokoládovými barvami, poté jsme vylévali tekutou čokoládu do formičky a ozdobili vším, co nám chutná
(ořechy, kokos, maršmeloun…). Za odměnu jsme dostali ještě čokoládové lízátko. Po sladkém tvoření jsme se
vydali za výrobou vlastní svíčky. Každý si její tvar mohl vybrat a poté si dle svého přání svíčku obarvil. Na závěr
jsme si prohlédli vánoční minizoo. Exkurzi jsme si moc užili!
Text a foto: Lenka Zahradníčková

V listopadu probíhal projekt "Rozdáváme radost" v 1.A a 1.B. V rámci této aktivity jsme pro rodiče připravili
vánoční vystoupení. Dne 28. 11. děti předvedly tanečky, zpívaly kolegy a přednesly zimní básničky. Odpoledne se
nám povedlo a rodiče odcházeli příjemně naladěni a spokojeni.
Text a foto: Ivana Křížková

Děti z družiny potěšily na začátku prosince seniory
v „Domově pro seniory“ nejen recitací vánočních básní a vánoční
koledou od Aničky Bednářové ze 4.A, ale i drobnými dárečky,
které děti ve školní družině vyrobily. Atmosféra byla velmi
příjemná a dojemná. Takové setkání vždy potěší.
Text a foto: Vychovatelky ŠD

Po celý listopad probíhala ve škole sbírka pro psí útulek v Kolíně. Ve středu 4.12.
si paní vedoucí Alice Vlková pro sbírku přijela. Byla nadšená naší aktivitou a zájmem.
Vybralo se velké množství pamlsků, granulí i hraček pro pejsky. Nejaktivnější v celé sbírce
byly třídy 6.A, 2.A, 1.A a 1.B. Díky této aktivitě jsme byli pozváni v dubnu na návštěvu
útulku, kde si budeme moci prohlédnout areál, opéct buřty a navštívit naučnou stezku.
Text a foto: Ivana Křížková

Nelehkého úkolu pokrýt malbou velká okna u šaten byli letos opět
pověřeni zástupci všech tříd od 5. ročníku. Vznikly něžné křídové obrazy,
ze kterých se špatně vybíralo, který je nejhezčí. Porotci – pedagogický
sbor – dávali svůj hlas první i druhé kategorii. A výsledek? V 1. kategorii
5. – 7. ročník nejvíc
bodů dostal obrázek
6. C – kostelíček na
kopci, v 2. kategorii
8. – 9. ročník byla
nejvíce bodovanou
malbou svatá rodina
od 9.B.
Text a foto: Marie Bílková

Jako malá jsem s rodiči pouštěla ořechové lodičky se svíčkou v lavoru vody, rozkrajovala jsem
jablka, abych zjistila, zda budu zdravá a házela jsem pantoflem ke dveřím. Někdo také odléval olovo či prostřel stůl
pro cizího hosta. Existují však i další tradice, které již neznám ani já. Věděli jste třeba o tom, že dívka, která se chtěla
další rok vdát, měla sbírat patky od vánoček? Aby se
následující rok vdala, měla na Štědrý den posbírat 9
patek z vánoček. Další zapomenutá tradice měla
vyhnat „breberky“. V dřívějších dobách lidé často
trpěli blechami a štěnicemi. Proto ti, kteří jimi trpěli,
měli v předvečer Štědrého dne položit pod postel
ořech, který ráno měli sníst. Blechy a štěnice se
takovému člověku měly následující rok vyhýbat.
V minulosti byli lidé mnohem více pověrčiví než nyní.
Proto věřili, že potraviny ze Štědrého dne mají
kouzelnou moc. Čerstvě upečený chléb na Štědrý den
či čerstvá snesená vejce byly doslova hotovým
zázrakem. Lidé měli také dříve mnohem více pohybu
než my. Vzhledem k fyzicky náročné práci, která většinu živila, lidé pokládali pod štědrovečerní stůl sekyru. Bosou
nohou pak na sekyru šlápli, pokud nedošlo k nějakému zranění, měl jim tento rituál zajistit nebolavé a zdravé nohy po
celý rok. Zajímavostí jsou i zakázané činnosti na Štědrý den. Pokud někdo napsal milostný dopis, mohlo to znamenat
blízký rozchod s milovanou osobu. V tento den se také nemělo nahlas smát, neměla se vylévat voda na dvůr, vynášet
popel ani mlít obilí. Všechny tyto činnosti rušily zemřelé i žijící lidi. A co vy? Dodržujete na Vánoce nějaké tradice?
Zdroj: info.cz

Text: Pavlína

Všichni to známe. Vánoční úklid, vánoční výzdoba, nakupování dárků, poslouchání koled a v neposlední
řadě i pečení vánočního cukroví. Rohlíčky, perníčky, pracny či linecké cukroví jistě všichni známe a taky je
milujeme. Ale slyšeli jste někdy o „MASARYKOVĚ CUKROVÍ“? Že ne? Proč ho nezkusit? 😊
Budete potřebovat následující: 180 gramů vlašských ořechů, 300 gramů hladké mouky, 200 gramů másla,
100 gramů krupicového cukru, 1 polévková lžíce kakaa holandského typu, 1 žloutek, moučkový cukr na obalení
Ořechy nejprve namočíme na 2 hodiny do vody, poté je nasekáme. K ořechům přimícháme všechny suroviny a vypracujeme těsto. Z těsta vyválíme válečky o průměru zhruba 4 centimetry, které necháme v lednici či mrazáku
ztuhnout. Válečky poté krájíme na kolečka, které vyložíme na plech s pečicím papírem a pečeme na 180 stupňů
cca 8 minut. Hotové cukroví necháme chvíli zchladnout a poté obalujeme v moučkovém cukru.
Zdroj a foto: apetitonline.cz

Text: Pavlína

Byl Štědrý den a velmi jsme se těšily, co na nás bude čekat za
dárky pod stromečkem. Jedním z dárků byla knížka, vypadala úplně
obyčejně a neměly jsme z ní vůbec radost. Zase knížka … Rodiče nás
nakonec donutili knížku otevřít a začít číst. Byly jsme překvapené, ta
knížka byla celá o nás. Na začátku knihy bylo napsáno: „Tato kniha byla
vyrobena jen pro Tebe“. Nás obě knížka moc potěšila, byly jsme v ní
dokonce i nakreslené. Celý příběh se odehrával v ZOO, všechno bylo
popletené, byl tam hrozný zmatek. Zvířátka ve výbězích byla proházená.
Za všechen ten zmatek mohl jeden malý duch. Obě jsme nakonec záhadu
v ZOO vyřešily a ZOO byla zachráněná. Musíme uznat, že tento dárek se Ježíškovi opravdu povedl, chtěly bychom
dostat podobnou knihu o nás znovu.
Text: Teena a Ája

Spousta z nás se jistě s tímto pojmem
setkala. Pojem Hygge se těší větší a větší oblibě.
Tento pojem pochází z Dánska. Tato země od nás
leží na sever, takže jejich zimy jsou delší a noci
temnější. Možná právě proto Dánové hledali
způsob, jak si užívat života a být šťastní za
minimální potřeby se ohlížet na počasí. Dánové si
rádi užívají teplo domova se svou rodinou, rádi se
obklopují svými dobrými přáteli, rádi si dopřávají
dobré jídlo či
rádi jen tak
odpočívají
zachumlaní
v dece
s šálkem čaje
v ruce. Umí zkrátka odpočívat. Dánové jsou totiž jedni z nejšťastnějších lidí na
světě. Je velice obtížné krátkým a výstižným stylem popsat, co je to hygge. Tomuto
stylu se věnuje celá řada publikací, pokud vás tento styl tedy zajímá, doporučuji
například knihu od Meika Wikinga. Ve zkratce můžeme říct, že hygge je to, když se
zachumláte do deky, pijete čaj či kávu, zapálíte svíčky a čtete si či jen tak
odpočíváte, hygge je to, když se s přáteli setkáte, dlouhé hodiny vaříte, hrajete
společenské hry a samozřejmě máte zapálené svíčky. Hygge je i to, když jste po
celém dni lyžování promrzlí unavení, vezmete si na sebe vytahaný starý svetr, huňaté ponožky a schoulíte se do křesla
ke krbu, nepochybně máte i zapálené svíčky, ty totiž neodmyslitelně k hygge patří,
a nasáváte atmosféru tepla a pohody. Možná bychom se v dnešní době spěchu a stresu
měli Dány inspirovat a také si zapálit svíčku a uvařit si čaj, co myslíte?
Text: Pavlína

Jak jistě víte, v České republice i v několika sousedních
zemích nosí vánoční dárky Ježíšek. Zatímco v Americe naděluje o Vánocích Santa
Claus. Je to starší chlapík, který je oblečený v červeném oděvu a jezdí na saních
tažených soby. Naproti tomu Ježíšek je malé roztomilé miminko, které nosí dárky
dětem pod stromeček tajně, nikdo ho přitom nevidí. V dnešní době si děti čím dál víc
spojují Vánoce se Santou a jeho soby. Čím to je? Však na nás vousatý stařík kouká
skoro z každé výlohy, obalu a z reklam na internetu, v televizi. A tak si děti čím dál
častěji spojují Vánoce se Santou a jeho soby. Ježíšek nic neprodává, není totiž vidět.
Nezapomínejme na Ježíška! Dle mého názoru je lepší se držet českých tradic a neměnit je za jiné. Nejlepší na Vánocích jsou přeci ryby, řízky, bramborový salát, vánoční
stromeček a dárky, které vám přinese Ježíšek.
Text: Chondra

Protože vánoční čas přímo vybízí ke sledování pohádek, ptali jsme se vás, jaká pohádka je vaše nejoblíbenější.

Denisa: Grinch

Lukáš: Sobík Niko

Tadeáš: Sněžný kluk

Kačka: Rodina

Klára: Radovánky

Honza: Advent

Kristýna: Mrazík

Matěj: Krteček a Vánoce

Eliška: Úklid a pohoda

Eliška: Zimní svátky
Ptala se celá redakce

Mezi nejoblíbenější pohádky v Česku řadím Tři oříšky pro popelku nebo Princezna se zlatou hvězdou na čele.
O Vánocích v televizích nevídáme pouze pohádky starší, ale také moderní. Tou známější moderní pohádkou je třeba
Grinch, což je pohádková vánoční komedie. Další velmi vídanou a oblíbenou pohádkou je Mrazík, který se už podle názvu
perfektně hodí k tomuto ročnímu období, ačkoliv je u nás
v Čechách zvykem, že Mrazíka vysílají spíše na Silvestra.
Každý vnímá pohádky jinak, někdo to bere jako
ztrátu času, pro někoho je pohádka zpestřením zimního
vánočního večera. Někteří lidé posuzují pohádky již podle
názvu, někteří kontrolují hodnocení kvality pohádky či
filmu na československé filmové databázi a na základě
toho se rozhodují, zda pohádku zhlédnou. Na závěr je
třeba zmínit, že všechny pohádky mají své kouzlo, ať už
jsou hodnoceny hůře či lépe. Pohádky k vánočnímu času
prostě neodmyslitelně patří.
Text: KiKi

Můj Štědrý den má trochu netradiční průběh. Začíná totiž výletem do pražské zoologické
zahrady. Vracíme se domů až večer a pouštíme si vánoční písničky. Mezitím maminka připraví
vánoční stůl. Znáte to, bramborový salát, řízky a něco k pití. Celá rodina zasedneme ke
štědrovečernímu stolu a nikdo z nás nesmí odejít. To je naše tradice, kterou dodržujeme. Můj
brácha to vždycky zdržuje. Když se konečně všichni nají, jdeme do pokoje, kde zpíváme společně
koledy. Čekáme, až zazvoní zvoneček. Když zazvoní, běžíme si rozbalovat dárky, všechny hned
musíme otestovat. Večer jdeme unavení spát a nemůžeme se dočkat, až si dárky budeme
pořádně další vánoční dny užívat.
Text: Maru

Zase je to tu
ten vánoční čas,
strachy se klepu
ze slova X-mas.

Obchody lákají
na další slevičky,
všude se zpívají
rolničky, rolničky.

Dárky každý shání,
fronty jsou všude snad,
vše je k dostání,
plný je jejich sklad.

Od října výzdoba
strašně mě stresuje,
popadá mě zloba,
jak každý zmatkuje.

Mám nervy z Vánoc,
dám si radši lázeň,
na jeden večer a noc
uklízím jak blázen.
Text: Wewe

Naše 3 redaktorky vyzpovídaly své prarodiče. Na otázky odpovídaly dvě babičky a jeden dědeček.
Odpovědi jsou barevně rozlišeny.

Na dárky a stromeček.
Určitě na led. Ráda jsem bruslila a hrála hokej. Taky na sníh, protože jsem si užila hodně legrace.
Protože dříve byla pořádná zima, tak jsem se těšil na sáňkování, bruslení a hraní hokeje. Těšil jsem se na prázdniny. Nejvíce radosti jsem
měl z dárků.

Zdobení stromečku a pečení cukroví, které pekl tatínek s maminkou. Tatínek se v tom hodně vyžíval, protože byl cukrář. K večeři měli rodiče
řízek, my děti kapra s bramborovým salátem. Specialitou byla sladká polévka z ovoce, které nám vyrostlo na zahradě.
Na Štědrý den jsme drželi půst a zdobili stromeček.
Vždy byla společná večeře a na ní vždy byl kapr a bramborový salát, na deskách jsme pouštěli vánoční koledy.

Tatínek v lese uřízl smrček a potom ho odpoledne na Štědrý den sám zdobil. My děti jsme nepomáhaly, pro nás to bylo překvapení. Ozdoby
jsme měli upečené z perníku, vyrobené papíru, ovoce a ořechů. Velkou vzácností byly ozdoby ze skla.
Zabalili jsme ořechy do pozlátka a věšeli na stromeček, také jsme na stromeček dávali želé bonbony a malé svíčky z vosku.
Stromeček jsem zdobil společně s maminkou na Štědrý den ráno. Převážně jsme mívali smrček.

Na Vánocích se nejvíce změnilo množství dárků. V té době jsme dostávali hlavně oblečení, hračky byly spíše výjimkou. Později jsem
dostávala i praktické vybavení do domácnosti, což se mi nelíbilo, jelikož jsem se vdávat nikdy nechtěla.
Je více drahých dárků, jiné ozdoby a světýlka. Není sníh, ten vždy o Vánocích byl, dnes většinou prší.
Počasí, málokdy je sníh. Jinak se celkem nezměnily až na ten vánoční blázinec v obchodech. Měli jsme Ježíška a dnes se do toho motá
Santa Claus, ten sem nepatří.

Na současných Vánocích se mi líbí, že se stále pokračuje v původních tradicích, které znám z dětství. Nelíbí se mi velký předvánoční shon.
Líbí se mi, že se sejde celá rodina u jednoho stolu a společně si rozdávají dárky. Nelíbí se mi, že není vánoční počasí – sníh a mráz.
Lidé by se k sobě měli chovat po celý rok tak jako na Vánoce. To by bylo fajn.

Nejraději vzpomínám na to, jak jsme byli všichni spolu.
Když jsem dostala první panenku a oblečky. Nemohla jsem dospat, těšila jsem se, až si druhý den budu hrát.
Vzpomínám na dětství, na mládí, na rodiče, na školu, protože v té době bylo děsně fajn.

Ája a prababička, Teena a babička, Majdam a dědeček

Vánoce nejsou spojeny jen s pohodou, klidem, pečením cukroví a zdobením stromečku. Neodmyslitelnou
součástí Vánoc jsou také vánoční koledy, každý z nás zná řadu z nich. Nejvíce známou koledou, zvláště pak oblíbenou
mezi dětmi, je „Vánoce, Vánoce přicházejí“. Možná i právě z toho důvodu, že má hravý text plný zajímavých příhod.
Dokážete popletený text téhle oblíbené vánoční koledy opravit?
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Proč si táta říci nedá,
tluče o stůl v předsíni
a pak běda, marně hledá
štiku pod skříní.
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme, aspoň máme něco pro kočku.
Jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Bez prskavek tvrdil chlápek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s minimaxem
zateploval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když spěchá na pohotovost.

Jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Jednou v roce na Vánoce
strejda bubny popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny,“
čímž prakticky začne vždycky večer rodinný.
Jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
A když sní se, co je v míse,
rádio si pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.
Jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé
Připravila: Pavlína

Zdroj: detskestranky.cz

Kdo by neznal našeho
Ježíška, Štědrý večer s večeří,
stromeček a spoustu jiných tradic a zvyklostí spojených
s českými Vánoci, že? Ale jak jistě víte, ne všude na
světě je tomu tak. Takže vás zvu na vánoční cestu po
(téměř) celé planetě.

Začala bych asi nejbližšími státy. Stejně jak u nás,
tak i v Německu se Vánoce slaví 24. prosince, celkově se
od těch našich tolik neliší. Němcům ale dárky rozdává
Weihnachtsmann – „Vánoční muž“ se zrzavými vlasy a vousy.
Ve Francii naopak Otec Vánoc – Pere Noël. Ten
rozdává dárky do připravených bot dětí nebo je stuhami
přivazuje na stromeček. Co se francouzské večeře týče,
hodně se od našeho kapra liší. Francouzi mívají většinou
pečeného krocana s nádivkou z kaštanů nebo lanýžovou
pastou. Dalším pokrmem jsou ústřice nebo husí játra.
Ve Španělsku se na Štědrý den – La Noche Buena
(Dobrá noc) – k večeři zase podává kachna, jehněčí či
různé ryby. Jako sladkou tečku si Španělé dávají
polvorones (sádlové cukroví se skořicí a mandlemi) nebo
marcipánové figurky. Dárky ale děti dostávají až 6. ledna,
kdy jim je přiváží Tři králové (to je pozdě, že?).
Podobně to mají v Itálii. Tam sice dárky do
připravených ponožek roznáší stará čarodějnice Befana,
nicméně dostávají je též až na Tři krále. Co se týče 24.
prosince, ten se nese ve znamení návštěv, na stole v ten
den nechybí krocan či jehně.
V Anglii se Vánoce slaví v podvečer 24. prosince
večeří, ale dárky se rozdávají až následující den ráno. Ty
přes noc přinese Father Christmas (=otec Vánoc).
Klasickou pochoutkou je krocan s ořechovou nádivkou
a vánoční pudink. Při jeho přípravě se podílí každý člen –
každý ho musí zamíchat a při tom vyslovit své přání. Před
večeří se pak do něj ukrývají drobné předměty – mince,
prstýnek atd. Kdo je vyloví, bude mít další rok štěstí.

Samotnou kapitolou by mohly být severské země
Evropy. Začneme například Finskem. Tam se Vánoce slaví
také 24. prosince. Tradičním jídlem je ryba, která se
podává s obloženou mísou, šunkou s hořčicí, slanečky,
sýrem nebo houbovým salátem. Dárky rozdává Joulu Pukki

s jeho pomocníky – pidimužíky. Zvláštní vánoční tradicí je
společná návštěva sauny.
Vánoce ve Švédsku mají název Jul a začínají už
13.12., tento den se hodně podobá našemu Mikuláši.
Dárky na pozdější Štědrý den nosí shrbený dědeček,
vánoční muž Jultomten, s vánočními skřítky Julnissary
a kozlem Jullbockem. Kozel je proto také klasická vánoční
ozdoba. Jistým zvykem je, že se na dárky nedávají
jmenovky, ale cedulky s charakteristikou dané osoby
(můžete také vyzkoušet). Co se týče pokrmu, tradiční bývá
sušená treska s bílou omáčkou, kořeněný chléb, vařené
fazole se slaninou a malé klobásky.
Poslední severskou zemí, kterou zmíním, je
Norsko. Tam dárky naděluje Julenissen. Tomu děti za
oknem nechávají misku s ovesnou kaší, aby se posilnil.
Ovesná kaše patří i na norský vánoční stůl. A představte si,
kdo v ní najde ukrytou mandli, má velkou šanci, že se příští
rok vdá či ožení.

A teď konečně někam mimo Evropu. V Americe se
Vánoce slaví podobně jako v Anglii. Dárky roznáší všem
známý Santa Claus. Co se týče vánoční tabule, nechybí na
ní nadívaná krůta s bramborovou kaší nebo sladkými
bramborami. Dále také vařené kukuřice, nádivka a brusinkový kompot.
Naprosto rozdílné Vánoce (od těch našich) se slaví
v Austrálii. Kvůli teplu, které tam v té době bývá, se slaví
často přímo na pláži. K jídlu jsou studené obložené mísy,
ovocné i zeleninové saláty a studené nápoje, ale nic
nebrání v tom povečeřet klasického krocana.
Zajímavé Vánoce se slaví i na Filipínách, kde se
soupeří o nejhezčí vánoční výzdobu. Na Filipínách je
tradičním pokrmem bumbong – sladká lepivá rýže v bambusových ruličkách. Oproti tomu v takové Indii se slaví
Vánoce stejně jako v Británii – i když to vypadá trochu
vtipně vůči vysokým teplotám, které tam touto dobou
bývají.
No ne nadarmo se říká – „Jaký kraj, takový mrav.“
nemyslíte? 😊
Zdroj: novinky.cz
Text: Wewe

V současnosti se často hovoří o tom, jak bychom měli dbát na zdravý životní styl, jak
bychom se měli hýbat a hlavně, jak bychom měli jíst zdravě a pestře. Vánoce jsou svátky klidu,
pohody a radosti, ale nepochybně také svátky jídla a mnohdy až přejídání. Proto jsme se
v redakci rozhodli předat našim čtenářům zdravější verze cukroví. Zkusíte je? 😊

Budete potřebovat: 100 gramů jemných ovesných vloček, 110 gramů pšeničné mouky, 80 gramů kvalitního másla, 1 banán,
50 gramů mletých mandlí, trochu nastrouhané citronové kůry, 1 lžička vanilkového extraktu
Všechno v míse smícháme dohromady a vypracujeme těsto. Necháme odležet na 1 hodinu. Z těsta vykrajujeme kolečka,
které dáme péct na 160 °C po dobu 10 až 15 minut. Vychladnutá kolečka slepujeme marmeládou. Dobrou chuť 😊

Budete potřebovat: 300 gramů celozrnné žitné mouky, 3 vejce, 50 gramů medu, 1 lžíci perníkového koření, 1 lžičku skořice,
trochu nastrouhané citronové kůry
Všechno smícháme v míse dohromady a vypracujeme hladké těsto. Těsto necháme 1 hodinu odpočinout. Vyválíme
a vykrajujeme libovolné tvary perníčků. Předehřejeme troubu na 200 °C a pečeme po dobu 10 až 15 minut. Vychladnuté
perníčky můžeme či nemusíme ozdobit.
Zdroj obou receptů: YouTube.com – A Cup of Style

Zpracovala: Terry

S příchodem zimy se pochopitelně pojí i začátek plesové sezóny. Návštěva plesu či věnečku v tanečních sice není nijak
omezena, dívka může přijít i bez partnera či vyrazit s kamarádkami, ale pochopitelně vypadá lépe, když má s kým tančit.
Protože ale taneční odvětví trpí nedostatkem partnerů mužského pohlaví, existují i tance, ke kterým žádného partnera dívky
a ženy nepotřebují. Tanec má mnoho podob, ať už tančí pouze jednotlivci či rovnou celé skupiny, ať už se jedná o hiphopový
tanec, scénický či třeba latinskoamerický, každý tanec má prostě něco do sebe. Čtěte dál a dozvíte se, jak takový taneční
trénink vypadá a jak i tanec může být náročný. 😊
Tancování je prima sport, který nás dost baví, proto jsme se přihlásily na kroužek, který pořádá ZUŠ v Kouřimi. Chodíme
tancovat každou středu do haličky v naší škole. Paní učitelka je na nás moc hodná, obdivujeme ji. Tréninky jsou náročné,
vždy nás potom dost bolí nohy. Alespoň vidíme, že na trénincích něco opravdu děláme. Během tréninku máme zařazeny
i přestávky, při kterých se chodíme napít. Vypijeme překvapivě skoro vždy celou láhev. Také máme větší přestávku,
abychom si daly malou svačinku a doplnily tak energii. Trénujeme různé sestavy, hodně se rozcvičujeme, abychom si
nenatáhly svaly či jinak neublížily. Na závěr se protahujeme. Paní učitelka je moc hezká a tanec nás moc baví. Zkuste to
taky!
Text: Ája a Teena

Moje běžkařská cesta začala tím, že se celá rodina koukala
v televizi na biatlon. Nejdřív mě to vůbec nebavilo, ale pak jsem začala
koukat taky. Strašně se mi líbilo hlavně to, jak sportovci běžkují a chtěla
jsem to taky zkusit. Řekla jsem strejdovi Lukymu, který ví o sportu všechno
a taky rád běžkuje, že bych to chtěla umět. Vzal mě do Vrchlabí na okruh
pro běžkaře a učil mě. Jenomže mi byla strašná zima, nemohla jsem se
hýbat a necítila jsem skoro prsty, takže jsem zalezla do auta a strejda
běžkoval sám. Pak jsme jeli domů. Druhý rok jsem to chtěla zkusit znovu,
jenomže jsem pro změnu hned po výstupu z auta málem omdlela. Rodiče mě položili do sněhu, zvedli mi nohy a dávali mi
sníh za hlavu i na hlavu. Kolem mě běhali běžkaři a já jsem se vzpamatovávala. Napila jsem se, najedla a bylo mi o dost
líp. Rodiče chtěli, abych si opět zalezla do auta a čekala až si zaběžkují, ale já jsem si řekla NE. Překonala jsem to a šla
jsem s nimi. Šlo mi to, uběhla jsem nakonec 6 a půl kilometru. V polovině trasy jsem si dala ovocné knedlíky, ty mi daly
sílu a běžela jsem zpátky. Třetí rok jsem zkusila běžkovat znovu a už mi to šlo skoro jako Gabče Koukalové. 😊 No a o to
mi šlo. Jsem poloviční biatlonistkou. Zbývá mi už jen se naučit střílet! 😊
Text: Teena

Mluvili jste někdy s krasobruslařem? Víte, co takový sport obnáší? Že ne?
Naše redaktorka Maru se krasobruslení věnovala a my jsme ji proto vyzpovídali.

Bylo mi asi pět, když
jsem s krasobruslením
začala.

Brusle se zoubky. Pokud závodíš, potřebuješ šaty a speciální
silonky, které jsou silnější než ty normální.

Mně ne, ale moje sestra měla otřes mozku po trénování
jednoho skoku.

Ze začátku hodně, ale potom už méně. Nakonec jsem
skončila, protože všechny skoky jsou na pravou stranu a já
jsem levačka. Trenérky byly pravačky, a tak mě nedokázaly
skoky pořádně naučit.

Kadeta, to je jeden z těch základních skoků.

Na začátku je vždycky rozbruslení, potom se trénuje
technika samotného bruslení – jak popředu, tak pozadu.
Souběžně mají tréninky 2 skupiny, mladší žáci trénují po
celou dobu techniku, starší žáci se již věnují sestavování
volných jízd.

Asi na třech. Nejhorší bylo čekání až přijdu na řadu. Před
závody je pár tréninků, při kterých jsme si zkoušeli svou
volnou jízdu. Trenérka zkoukla, co nám dělá potíže. Na
tréninky chodili rodiče, abychom si zvykli na publikum.

Na tréninky chodili i kluci, ale bylo jich málo. Trénovali normálně s holkami. Na tréninky chodil taky jeden pár,
který trénoval společně
párové krasobruslení.
Ptala se celá redakce
Foto a odpovědi: Maru

Budeme potřebovat: prkénko či destičku na dno o šířce 15 cm a délce 25 cm, dvě boční
destičky o šířce 10 cm a délce 20 cm, dvě boční destičky o šířce 15 cm a délce 20 cm, korkové zátky, desky na střechu
o šířce 8 cm a délce 25 cm, lepidlo na dřevo, tavnou pistoli, frézu, mořidlo, lištu na rohy, šrouby, drátek, nářadí

Na dno ptačí budky přilepíme obvodové desky cca 2,5 cm od
jeho kraje. Po zaschnutí na celý vnější povrch desek
polepíme pomocí tavné pistole půlkami korkových zátek.
Připravíme si desky na střechu, které polepíme korky
nakrájenými na kolečka široká 2 cm. Frézou vyřízneme
kulatý otvor do přední desky, aby se ptáčci do budky dostali.
Nezapomeňte, že přední a zadní část budky musí být do
špičky, aby potom dobře seděla střecha. Přilepíme střechu
a celou budku poté namoříme proti plísním a červotočům.
Na hřeben střechy přiložíme lištu na hory, kterou
přišroubujeme dvěma očky. Budku zavěsíme na drátek. A je
hotovo. 😊
Text a foto: Chondra

Vezmeme si průhledný provázek (vlasec) a naměříme si ho tak, aby
nám pasoval na ruku. Pak ho ustříhneme na požadovanou délku. Na konci
provázku (vlasce, gumičky) uděláme uzel. Od druhého konce navlékáme
různé vánoční korálky. Například zlaté, červené či zelené nebo stromečky,
hvězdičky, vločky. Korálky zvolíme podle svého vkusu, ale měly by být
vánoční. Když už je provázek zaplněný korálky, vezmeme si oba konce
provázku a svážeme je, případně, pokud máme, navlékneme zapínání
náramku. A vánoční doplněk je na světě. Můžete ho klidně využít i jako
dárek.
Text: Teena

V druhé třídě paní učitelka Štullerová s dětmi „pekla“
cukroví z modelíny. Žáci tak trénovali nejen jemnou motoriku,
ale také vytvářeli a modelovali na základě svých zkušeností.
Hodina se nesla v příjemné vánoční
atmosféře a všichni se moc snažili. Na
výsledek se můžete podívat vy sami!
Text a foto: Třída 2.A

Všichni mají se silvestrem spojené
prskavky, slavení, ohňostroj… I u nás se slaví
příchod nového roku, ale trochu jiným
a netradičním způsobem. Celá naše rodina
a všichni kamarádi mamky a taťky, celkem asi
20 lidí, máme tyto oslavy netradiční. Silvestr
se pořádá u nás doma, takže nejdříve
vystěhujeme kuchyň a obývací pokoj, kam
potom nastěhujeme spoustu židlí a stolů. Ale
to zvláštní není, jiné je to v tom, že už velmi
dlouho dodržujeme jednu takovou tradici.
Každý silvestr máme nějaké téma. Každý, kdo
přijde, ho musí dodržet. Musí přijít v daném
oblečení, protože se podle toho mění samozřejmě i náš byt. Už máme za sebou několik takových témat. Tak například při
„Námořnické party“ byla na oknech ohromná kotva a kormidlo a všichni byli v pruhovaném. Nebo „Hello Kitty party“, ta
byla zajímavá hlavně u kluků, protože měli kočku na tričkách a někteří měli i růžové čepice. Při „Zahradnické party“ se
v obývacím pokoji sázela orchidej a myslím, že takových zahradníků pohromadě nikdo nikdy neviděl. Dobrá byla
i „Pyžamová“, „Adidas“ nebo „Pink party“. Nejvíce se mi líbila „Party 70. léta“, při které jsme se oblékli do fakt starých
a divných věcí, které se prý v té době nosily. Na poslední silvestrovskou oslavu se všichni museli obléknout do kostýmů
z doby první republiky a museli se perfektně naučit písničku „Za 100 let“. Tu písničku si zpívají všichni dodnes a vždy
u ní zavzpomínají na super oslavu nového roku. Tentokrát to bude jinak, protože jedeme na silvestra na hory. Budeme
mít „Mickey Mouse party“. Zase to bude určitě super! Hlavně se těším na to, až přijde mezi hosty do restaurace spousta
Mickey Mousů.
Text: Teena

Že se nový rok slaví jen 1. ledna? To není pravda, tedy alespoň ne ve všech zemích. Je sice pravda, že ve většině zemí
se slaví již právě zmíněného 1. ledna, ale třeba v Kambodži nebo Indii se příchod nového roku slaví v dubnu, kdy slunce
vstupuje do znamení Berana. Někde se slaví dokonce dvakrát – třeba v Rusku. Jednou ho slaví 31. prosince a podruhé
14. ledna. Třeba v Izraeli nový rok začíná na podzim – obvykle začátkem nebo koncem září.
Kapitolu jen pro sebe si jistě zaslouží „Čínský nový rok“. Je z těch neobvyklých jistě nejznámější. Jeho datum není
pravidelné, kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. Patří mezi nejvýznamnější svátky pro Číňany a jeho oslavy trvají několik
dní. Podávají se sváteční jídla, schází se celá rodina, konají se průvody a střílejí se petardy. Poslední den oslav se koná
festival luceren – všude jsou lampióny, jí se sladké rýžové koláčky a sladkosti, lidé nosí po ulicích lucerny a vypadají
jako hmyz. Je to velice zajímavá tradice.
Zdroj informací: national-geographic.cz, wikipedia.org

Text: Wewe

Wewe

Lednáček

14. listopadu měl v kinech premiéru film
Le Mans ‘66. Ten pojednává o závodníku Carrollu
Shelbym, který vyhrál 24hodinový závod Le Mans.
Pak ale přichází rána, protože Shelbymu lékaři
odhalí srdeční vadu a on nadále nemůže závodit.
Stává se konstruktérem a dává dohromady svůj
konstruktérský tým. Do něj patří i zkušební
jezdec a britský šampión Ken Miles. Tento tým si
najme Henry Ford, aby pro jeho automobilku
sestrojili dokonalý závodní vůz. A tak pro tým
nastává krušná doba… Film stojí za to, baví celou
dobu. Celý film vyzvedávají i výkony herců
hlavních rolí – Matta Damona a Christiana Balea. Takže utíkejte se podívat!
A jak jsme zmiňovali již v minulém čísle, na začátku prosince měl vyjít nový dokument o legendě Formule 1 –
Michaelu Schumacherovi. Měl obsahovat nejen jakýsi „souhrn“ informací o jeho kariéře v motosportu, ale i záběry ze
soukromého života. Ty mají pro diváky a příznivce dost velkou cenu, a to zejména díky faktu, že se o něm téměř pět a půl
roku neví skoro nic. Od své nehody na lyžích (rok 2013) se již neukázal na veřejnosti a všechny informace o něm máme
pouze z okruhu jeho rodiny, přátel a známých. A proč jsem na začátku použila „měl vyjít“ a „měl obsahovat“? Původní
plánovanou premiéru (tj. 5. prosince) nakonec tvůrci zrušili a posunuli ji na zatím neznámé datum, avšak šíří se i zprávy,
že si na dokument počkáme minimálně další rok. Toto nemilé překvapení způsobilo nejen smutek, ale i mírný zmatek.
Vyrojily se i spekulace, že by závodník mohl v poslední době zemřít, a proto se dokument odkládá. To ale rodina vyvrací.
No nezbývá nám nic jiného než čekat, jak se vše vyvrbí.
Text: Wewe

Zdroj: michal.skrabalek.cz

Pavlína

Budeme potřebovat čtvrtku, pěnu na holení, vodovky, sešit. Jako první si dáme na
podložku pěnu a lehce ji rozetřeme tak, aby se nám na ní vešla celá čtvrtka. Předtím než si
čtvrtku dáme do pěny, tak na pěnu nacákáme různé barvy vodovek. Pak čtvrtku dáme na pěnu
a přimáčkneme ji tam, aby se nám čtvrtka obtiskla. Necháme čtvrtku uschnout. Nyní zbývá už
jedno jediné, a to je nalepit čtvrtku na sešit.
Zdroj: YouTube.com

Text: Rea

Takhle jednoho dne přišla mamka z pergoly a řekla: „To není normální, ten pes mi vypil kafe!“. Já s tátou a ségrou jsme se
fakt divili a říkali jsme si, že si ho vypila sama a zapomněla to. Ale nestalo se to naposledy. Postupem času znovu mamka
přišla a zase na nás volala: „TO NENÍ NORMÁLNÍ!“ A to už jsme s tátou a ségrou věděli, že náš pes jí vypil kafe. Několikrát
jsme ho i nachytali, jak z hrnku pije kávu. A ani ho nerozlije, pije inteligentně. Ovšem nemá rád všechno kafe, jen rozpustné
s mlékem. 😊
Text: Teena

Policista stopne auto za rychlost a říká:
„Víte, pane řidiči, na vás tu čekám celý den!“
Řidič: „Taky jsem přijel, jak nejrychleji jsem mohl.“

Rozhodla jsem se cestovat po světě, dokud neutratím
svoje úspory! Podle mých výpočtů budu doma
v devět večer!
Zdroj vtipů: alik.cz

Komiks: Terry
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