Ahoj všichni,
po roce je tu vánoční speciál Puzzlíku a tentokrát v online formě. Pevně
věříme, že i online číslo si najde své čtenáře.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, hlavně hodně zdraví, štěstí,
lásky a úspěchů v novém roce. Ať je příští rok lepší než ten letošní
Redakce

Puzzlíku

Vždy, když je Štědrý den, jde celá rodina k nám. Tím myslím babičky, dědečky,
tety a strejdu, ale hlavně tady máme taky dva psy. Po večeři jdeme vždy
do pokojíčku a z okna vyhlížíme Ježíška. No a jednou ... už jsme byli všichni
připravení, že přijde Ježíšek a v tom rána, velerána ... Všichni jsme se lekli. Šli
jsme se podívat, copak se to v tom obýváku stalo a ti dva naši psi nám shodili
stromeček. Spíš strom, máme ho hodně velký. No, co si budeme, málem mě
trefil šlak, když jsem to viděla. Jelikož se všechny ozdobičky rozkutálely
po obýváku a my tak šli hledat ozdoby a znovu zdobit stromeček. Polovina
ozdobiček se samozřejmě rozbila, ale rychle jsme zdobili tím, co vydrželo a šli
jsme znovu čekat do pokojíčku. Nakonec všechno dobře dopadlo, Ježíšek
přišel a všechno bylo ok. Ale jelikož Vánoce pro mě znamenají hodně, tak
tenhle zážitek mám na celý život.
Teena
Ve většině rodin je příprava na Vánoce spojená s těšením se na Štědrý den, vůní pečeného
cukroví a zdobením vánočního stromečku. Právě stromeček způsobil, že se jedny Vánoce v naší
rodině proměnily v noční můru.Nemíváme malý stromeček, ale můj táta si libuje v obrovské
jedličce, kterou musí s mým bráchou nejprve dovláčet ze zahrady do haly, zde vztyčit a usadit
do velkého stojanu. Ten rok s usazováním stromku pomáhala mamka, protože se nemohli strefit
kmenem do trubky stojanu. Mamka přidržela větev zespodu a řekla něco jako „Už!“. A strom
spustili do stojanu. Bohužel jedna větev mamce skoro amputovala poslední
článek prostředníčku. V tom okamžiku se naše Vánoce změnily na hrůzu,
krev, křik, bolest a utrpení. Čekala nás návštěva chirurgie a spousta práce,
kterou jsme museli všichni vykonávat. Každý rok, když stavíme stromeček,
si na Vánoce v roce 2015 vzpomeneme a držíme mamku od něj
co nejdál.
Ančí
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Vánoční čas přímo vybízí k dobrým skutkům, a proto jsme ve škole
uspořádali sbírku pro pejsky. Psí útulek Dogpoint se nachází ve
Lhotkách a poskytuje domov opuštěným a týraným pejskům. A právě
pro tento psí útulek byla vánoční sbírka naplánována. V průběhu
několika dní jste nosili krmivo pro pejsky, kávu pro ošetřovatele,
hygienické potřeby, vodítka a obojky a spoustu dalšího.
Všem, kteří se sbírky zúčastnili a pejskům něco přinesli, moc děkuji.
Díky vám budou mít opuštění pejsci v útulku krásnější Vánoce!
V neděli 20. prosince 2020 se v útulku konaly psí Vánoce a všechny
dary od Vás jsem do útulku úspěšně zavezla a nanosila pod vánoční
stromeček. Pokud byste však útulku chtěli ještě pomoci či pomáhat
pravidelně, můžete tak učinit. Na jejich webových stránkách
www.dogpoint.cz je uvedeno hned několik možností, jak útulek
podpořit.
Celý tým útulku Dogpoint děkuje za vaše dary a všem přeje krásné
Vánoce a šťastný nový rok!
Pawka
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Kristýna, V.B: Nejraději mám perníčky, pracny a vanilkové rohlíčky.
Anna, V.A: Asi perníčky a pusinky.
Elen, V.B: No, asi nejvíce perníčky a hlavně vanilkové rohlíčky.
Míša, V.A: Včelí úly, perníčky a hlavně domácí Raffaello.
Adéla, V.B: Asi perníčky, ty jsou nejlepší.
Anička, V.A: Rozhodně vanilkové rohlíčky.
Jakub, V.B: Perníčky a vanilkové rohlíčky.
Kika

Pawka: Část mám hotovou, zbytek udělám těsně před
Vánocemi.
Ančí: Máme vyzdobený dům a ještě budeme péct.
Kika: Máme ozdobený dům a spoustu cukroví, ale
stromeček ještě ozdobený nemáme.
Ledňáček: Letos jsme dodrželi tradici zdobení květin a
zbytek doděláme před Vánoci.
Panda: Máme napečeno, ozdobeno, ale stromek nám ještě chybí.
Koala: Máme už napečeno pár cukroví, ale ostatní nás ještě čeká.
Kika a redakce
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Když už jsme u těch zvířátek, naše škola se rozhodla adoptovat
nějaké zvířátko v zoologické zahradě. Škola si pro podporu vybrala
zoologickou zahradu v Praze a žáci pak rozhodovali, jaké zvířátko
adoptujeme.
Jak taková adopce probíhá? Není to až tak složité. Nejprve je
důležité si vybrat v jaké zoologické zahradě zvíře budeme
adoptovat. Pak musíme mít přehled o tom, kolik peněz chceme
investovat a pak už jen zvíře vybereme a adoptujeme – tzn.
přispějeme mu na jeho život v zoo. Takto mu budeme přispívat
pravidelně každý rok.
Ale jaké zvíře vybrat? Připravili jsme ve škole seznam 8 zvířat, ze
kterých měla každá třída vybrat svého favorita.
Žáci vybírali mezi losem, sobem, tučňákem, zebrou, surikatou,
pandou červenou, klokanem a lemurem katou. Panda červená
ostatní zvířata převálcovala, a tak naše škola adoptuje pandu
červenou v zoologické zahradě Praha. Není roztomilá?
Pawka
Pawka
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Co je takovým ideálním dárkem pro každého
táborníka a zálesáka? Jednoznačně KPZ. KPZ,
tedy
krabička
poslední
záchrany,
neodmyslitelně patří mezi zálesáckou výbavu.
Jedná se o krabičku malých rozměrů (ideálně se
vejde do kapsy), která obsahuje různé drobnosti,
které vám můžou pomoci při různých situacích.
Dalo by se říci, že je několik druhů. Ten první,
mezi lidmi nejrozšířenější, je jistě tzv. „základní
kápézetka“. Obsahuje základní věci jako svíčku,
sirky, drátek a provázek, hřebík, tužku a papírek,
křídu a mnoho dalšího včetně důležitých
telefonních čísel. Tyto KPZ se dají, jak koupit,
tak snadno vyrobit. Druhým druhem je KPZ pro
tvrdé zálesáky. S takovou krabičkou byste úplně
v pořádku přežili noc někde ztracení. Obsahuje
věci jako kapesní nožík se zabudovanými
kleštěmi a baterkou, křesadlo, řezací strunu nebo například i izotermickou fólii. Poslední typ
krabiček KPZ ani není tak pro zálesáky. Jde o sérii vtipných KPZ např. pro kamarádku atd. To je sice
hezký dárek, ale v přírodě vám asi moc nepomůže.
Wewe

Zdroj obrázku: https://www.pod7kilo.cz/

Potřebujeme: 24 dkg másla, 14 dkg mletých oříšků, 14 dkg cukru a 40 dkg hladké mouky
Všechny ingredience zpracujeme v misce do hladkého těsta. Z odleželého těsta vytvarujeme
rohlíčky a pečeme ve středně vyhřáté troubě. Ještě teplé je obalujeme v moučkovém cukru,
který jsme smíchali s vanilkovým cukrem.
Maru
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Ráda bych vyvrátila jeden trochu zažitý fakt. A to, že táboření a přespávání v přírodě je čistě
jarní či letní věc. Ano, možná mohou být vhodnější podmínky, pokud však máme vhodné
vybavení, může i podzimní a zimní nocování mít své kouzlo. A protože chladnější období už je
tady, koukneme, co to vše obnáší. Nejlepší na přespání asi bude stan. Chrání před ranní rosou
a zároveň díky držení vydýchaného vzduchu se může zdát, že je v něm tepleji. Někdo, ale kouká
na co nejméně nákladu v batohu/krosně a volí i jiná řešení. Ať už je to jen přehozená celta
(druh plachty) přes spacák při spaní nebo přístřešek v podobě provazu nataženého mezi
stromy a přes to přehozené celty. Takové přespávání je větší zážitek, ale co si budeme povídat,
ve stanu je větší pohodlí. Další důležitý faktor je jistě spací pytel. Při výběru je důležité koukat
na teplotní komfortní zóny. Nějaký „spacák“ je tak uzpůsoben do teplot okolo - 5°C, jiný okolo
10°C. A to je dost velký rozdíl. Dále by také stálo za to koukat na rozměry balení. Obrovské
spacáky se dost špatně nosí na zádech a zabírají dost místa. A co to ostatní? Co se týče
oblečení, zapomeňte na 5 vrstev. Bývá to nepohodlné a zabírá to dost místa. Při takovýchto
akcích je jednoznačně nejlepší termo prádlo. Nosí se příjemně, a hlavně krásně zabraňuje
odcházení tepla, takže mrznout nebudete. Špatná volba by nebyl ani plynový vařič. Oheň se jen
tak někde rozdělat nemůže anebo hrozí, že okolí včetně dřeva bude navlhlé, a tak si ani
neškrtnete. Doslova. V takovýchto případech nám teplé jídlo, nápoje a trochu ohřátí poskytne
právě vařič. Navíc většinou bývá celkem skladný. Samozřejmě nesmíme zapomínat na jídlo
a pití (v zimě je lepší přibalit instantní teplé nápoje a trochu vody), věci jako malý nožík,
baterku a vše, co vám přijde
potřebné. A to je
z našich základů asi vše.
Pokud se vydáte na
takovéto dobrodružství,
buďte na sebe opatrní
a užijte si to!
Wewe
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Co se vám vybaví pod pojmem advent?
Vánoce, cukroví, dárky?
Ale věděli jste, že existuje i svatý Ambrož? Každý rok 7. prosince
chodí Ambrož kolem kostela a rozhazuje tam bonbóny. Děti se snaží
bonbóny sesbírat, ale vždy dostanou koštětem (sv. Ambrož nosí
koště obalené v papíru). Věděli jste, že na Kouřimsku se tento zvyk
udržel až do současnosti?
Tento rok se akce bohužel neuskutečnila, protože to současná
situace neumožňuje. Ale zkuste přijít příští rok, to už se snad
uskuteční!
Text i obrázek: Ledňáček
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