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Pohádka

VÁNOČNÍ ZÁZRAK
To byla jednou taková malá vesnička a v ní žila taková zvláštní rodinka. Pomalu na
konci vesničky, kde rodina žila, byl kopeček s domečkem a v něm bydlela paní jménem
Vlaďka. Každou chvíli k ní chodily děti na návštěvu, dávaly si toust se sýrem a čaj. Ale co vám
musím říci. Nebylo tam v tu chvíli člověka bez velké fantazie. Jejich zatím největší úspěch byl
ten, že společně postavili domeček pro víly, který byl jejich krásnou společnou prací a na
který se vždy spolu rádi všichni dívali.
Vlaďka často cestovala. Děti jí však rády pomáhaly na zahrádce, anebo zalévali
květiny, když nebyla doma. Ona jim pak vždy přivezla něco za odměnu.
Ale teď končí všechny radovánky. Vlaďka měla nehodu s nákladním autem. Taková
strašná událost. Naštěstí to ale skončilo „jen“ na sedmkrát zlomenou nohou. Dlouho bude
muset Vlaďka zůstat v nemocnici. Bohužel i na Vánoce bude mimo svůj domov.
Je však poslední večer před Štědrým dnem a celá rodinka s dětmi, které Vlaďku vždy
tak rády potěšili, když se u ní zastavily, navštívila a všichni jí popřáli krásné svátky. Vlaďka
vyšla z pokoje na chvíli ven, a když se vrátila, pro každého měla v ruce dárek a říkala, že ty
dárky přinesl Ježíšek.
Z.V. (A.M.)

Turistika

Dnes jsem vybrala pro vás výletní typy, které pro nikoho z nás nejsou žádnou novinkou, ale
nikdy neuškodí si připomenout, jaké krásy kolem sebe máme.
Kraví hora
Pod Kraví horou najdeme kostel Panny Marie Těšitelky a dvě obce – Dobrá Voda a Hojná
Voda.
Na vrcholu stojí rozhledna. Z rozhledny jde dokonce vidět elektrárna Temelín.

Vodopád v Terčine údolí
Terčino údolí je krásné místo. Možná nejnavštěvovanějším místem v údolí je vodopád.
Vodopád je nejkrásnější v zimě, protože je zamrzlý.

M. V.

Vtipy
Vánoční vtipy
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, ale že svítí Petříku.“
„Mami, záclony už taky svítí.“
Pamatuj, že se netloustne od Vánoc do Silvestra, ale od Silvestra do Vánoc.
Co si myslí pes, když vidí vánoční stromeček? „Konečně rozsvítili na záchodě.“
„Mami já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek maminku. „Nic si nevymýšlej,
budeš mít kapra, jako my všichni.“
„Bertíku, cos dal Mirečkovi k Vánocům?“ „Nůž!“ „A co na to říkal?“ „Au!“
Vtipy na Mikuláše
„Tak, co jsi našel za oknem od Mikuláše?“ „Roletu.“
Víte, proč je čert černý? Protože, kdyby byl bílý, tak by byl koza.
„Rozhodl jsem se, že zlobivým dětem nebudu dávat uhlí a brambory, ale že jim dám
rovnou po čumáku!“
Vtipy o silvestru
Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále stejná?“ „Ne, pane učiteli, na Silvestra je
největší.“
Po Silvestru přijde policajt do práce a kolegové se ho ptají: „Od čeho máš ten
monokl?“ „To víte, hoši, otvíral jsem šampaňský na Silvestra.“
„Co tě stál Silvestr se snoubenkou?“ „Asi stovku.“ „No, to ještě jde.“ „Víš, ona u sebe
víc peněz neměla.“
J. M.

Citáty
Vánoce nejsou o tom, jak je trávíš, ale o tom, s kým je trávíš.
Jako děti jsme byli vděční, tomu, kdo nám na Vánoce naplnil punčochy nadílkou. Proč
nejsme vděční Bohu za to, že nám dal do punčoch nohy?
Nemá cenu se ptát má-li život smysl, má takový smysl, jaký mu dáme.
Jakmile si začneme myslet, že jsme lepší než ostatní, nic jsme nepochopili.
Z. Z.
Významné dny
Listopad
1. 11. Svátek všech svatých
2. 11. Památka zesnulých
9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a
antisemitismu
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů
17. 11. Mezinárodní den studentstva a státní
svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. Světový den dětí
21. 11. Světový den pozdravů

Prosinec
2. 12. Světový den počítačové gramotnosti
5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků
10. 12. Mezinárodní den lidských práv
11. 12. Světový den dětství
24. 12. Štědrý den
25. 12. 1. svátek vánoční
26. 12. 2. svátek vánoční
31. 12. Silvestr
A. M.

Mikuláš
Básničky a říkadla pro mikuláše
Čerte, čerte

Mikuláš

Čerte, čerte, chlupatý,

Až přijde Mikuláš,

Nechej pytel za vraty.

Řeknu mu Otčenáš,

Slibuju ti, slibuju,

Nastavím košíček,

Že už zlobit nebudu.

On mi dá pár jablíček
A já mu zazpívám
Jak v háji slavíček.
M. V.

Vánoce
Koledy
Každý známe koledy, ale tři z nich si připomeneme.

Nesem vám noviny

Narodil se Kristus pán

M.V.

Vánoční stromeček
Zdobení stromečku jako vánoční obyčej pochází z Německa (jedna z nejstarších
zmínek o vyzdobeném stromku v místnosti je zaznamenána v brémské kronice z roku 1570).
V půli 17. století se vánoční stromky začaly častěji objevovat v soukromých domech. Z
Německa se zvyk v 19. století rozšířil po Evropě, a to spíše ve městech než na venkově.
V Čechách ozdobený vánoční stromek poprvé postavil ředitel Stavovského divadla v
Praze Jan Karl Liebich ve své vile v Libni jako překvapení pro své přátele o vánocích roku
1812. První svíčky se v Zemích koruny české na vánočním stromku objevily roku 1860. Po
českém venkově se však vánoční stromeček jako tradice rozšiřoval jen velmi pomalu.
Vánoce slaví všichni křesťané společně, bezvěrci i jinověrci.

P. B.

Původ slova Vánoce
Slovo Vánoce pochází
ze
staroněmeckého wāhnachten (dnes Weihnachten),
složeného z wīha- (světit) a Nacht (noc).
Náboženský obsah křesťanských Vánoc je oslava narození (vtělení) Ježíše Krista v
Betlémě.
Okolnosti
Ježíšova
narození
se
často
znázorňují
na
vánočních jesličkách (betlémech), které rozvíjejí stručné příběhy z Nového zákona,
z evangelia podle Lukáše a podle Matouše, které se od sebe ovšem liší, a doplňují je o
legendární podrobnosti.
Když byla matka Jana Křtitele, Alžběta, v šestém měsíci,
zjevil
se
podle
Lukášova
vyprávění archanděl
Gabriel v Nazaretě Marii, panně zasnoubené Josefovi, muži
z rodu Davidova. Oznámil jí, že počne a porodí syna, Ježíše, jenž
bude navěky kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království
bude bez konce. Když Josef zjistil, že Marie je těhotná, chtěl ji
propustit, avšak anděl ho ve snu poučil: „Josefe, synu Davidův,
neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo
počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
Podle příkazu císaře Augusta ke sčítání lidu se Josef s
Marií vydali z galilejského města Nazareta do Judska, do města
Davidova jménem Betlém, kde se Josef měl nechat zapsat V Betlémě, ale nenašli nocleh a
Marie porodila svého syna v chlévě, kde nocovali. Zavinula jej do plenek a položila do jeslí,
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Pastýřům, kteří v okolí pásli pod širým nebem
a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda, se zjevil anděl Páně a řekl jim: „Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Pastýři spěchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i
to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.
Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.
Podle Matoušova evangelia byla znamením Ježíšova narození hvězda, kterou někteří
pokládali za kometu a později Johannes Kepler za opakovanou konjunkci planet. Hvězdu
spatřili mudrci z východu a přišli do Jeruzaléma, kde se vyptávali po novorozeném králi Židů
(Mesiáši), aby se mu poklonili. Když se to doslechl král Herodes, který se obával vzpoury,
vyptal se židovských znalců, kde se má Mesiáš narodit. Ti mu odpověděli: „V judském
Betlémě, neboť tak je psáno u proroka.“ Herodes tedy poslal mudrce do Betléma, aby dítě
našli a při návratu mu podali zprávu, prý aby se mohl také poklonit. Hvězda, kterou předtím
spatřili na východě, se mudrcům opět zjevila a šla před nimi až nad místo, kde bylo dítě
s Marií a Josefem. Poklonili se Ježíšovi a předali mu královské dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Také Josefa anděl varoval před Herodem, takže s Marií a s malým Ježíšem uprchli
do Egypta. Když Herodes zjistil, že se mudrcové k němu nevrátí se zprávou o novém
židovském králi, dal povraždit všechny chlapce mladší dvou let v Betlémě a okolí.
Převzato z wikipedie.org

Hudba

Noty
Hudba je umění. Chceš se naučit na nějaký hudební nástroj? Tak můžeš chodit do
základní umělecké školy. Lehké to sice úplně není ale, když budeš chtít a třeba se i naučíš číst
noty, tak se potom snadno naučíš hrát na nástroj, jaký se ti líbí, klidně třeba na housle.
Stupnice C dur

M.V.
Historie

Faraon Tutanchamon
Faraona známe z dějin, pochází ze starověkého Egypta. Egypťané věřili, že je faraon
pozemským vtělením bohů. Dosud nejzajímavější hrobka je podle archeologů hrobka
Tutanchamona. Tomuto faraonovi se říká přezdívkou TUT. Zemřel už v 18 letech. Zajímavé je
také to, že faraon si vzal za manželku svojí sestru. Prý se říká, že to byla princezna. Zemřel
roku 1323 před naším letopočtem.

M. V.

Recepty

Recept na ovocné knedlíky
Ingredience: 250 g tvarohu, 1 celé vejce, 240 g polohrubé mouky, 2-3 lžíce oleje, špetka soli,
ovoce dle chuti
Na polití a posypání: máslo, moučkový cukr, kysaná smetana
Postup:
Na vále z tvarohu, vejce, mouky, soli a oleje zpracujeme těsto. Těsto rozkrojíme napůl
a z každé části vyválíme plát. Vyválené těsto nakrájíme na čtverce a do každého zabalíme
ovoce. Připravené knedlíky vložíme do vroucí vody, oddělíme ode dna a po vyplutí knedlíků
na hladinu vaříme ještě asi 3-5 minut. Knedlíky poléváme rozpuštěným máslem, posypeme
cukrem a přidáme kysanou smetanu. Mňam. 
Z. Z.
Omalovánky

