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Vánoce
Vánoční
stromeček
Vánoční
stromek
je
jedním
ze
symbolů
Vánoc.Staví se na Štědrý
den a lidé si pod ním
rozdávají
vánoční
dárky.V Česku nemá
vánoční stromek dlouhou
tradici. Poprvé jej postavil
pro své přátele v roce
1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan
Karel Liebich na svém
libeňském zámečku.Zvyk
strojit stromeček se do
světa rozšířil z Německa.
Původně však stromeček
nestál na stole, ale visel
špičkou dolů. Obvykle se
dnes stromeček odstrojuje
na Tři krále.

Zvyky a tradice
V některých rodinách se
stále
dodržují
české
vánoční tradice a zvyky.
Mezi nejznámější patří
například krájení jablka,
lití olova či pouštění
lodiček po Štědrovečerní
večeři. U Štědrovečerní
večeře se má dávat o
jeden talíř více pro
nečekaného hosta a nesmí
se
vstát
od
stolu.
K sváteční tabuli se pod
každý talíř mají dát
šupiny z kapra pro štěstí a
také, aby se nás držely
peníze. Stále se také
někde může dodržovat na
Štědrý den půst, který
trvá až do večera. Dětem
se slibuje ,když vydrží ,
večer uvidí zlaté prasátko.
Svobodné dívky také hází
střevícem. Obrátí-li se
patou ke dveřím,zůstanou
doma.Pokud se však
špička obrátí ke dveřím
znamená to ,že se dívka
provdá a odejde z domu.
Za vánoční zvyk se ale
také může považovat
kupování
vánočního
kapra,děti píší Ježíškovi
dopis nebo například
zpívání
koled
před
stromečkem.

1

Koledy
Koleda označuje původně
píseň, kterou děti zpívají
během
velkých
křesťanských
svátků
(Vánoce,
Tří
králů,
Velikonoce) při obcházení
jednotlivých domů, kdy
„si koledují“ o výslužku,
kterou
představovalo
především jídlo nebo pití;
tento zvyk se dnes udržel
už pouze na vsích.Historie
vánočních koled sahá do
13. století, podle legendy
je autorem první koledy
svatý František z Assisi
(1181
–
1226)
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Ankety…
Ptali jsme se učitelů na naší škole na tyto otázky :
1. Kdy zdobíte váš vánoční stromeček?
2. Těšíte se na vánoční volno?
3. Jaké je Vaše vánoční přání?
4. Věříte na Ježíška?
5. Už jste viděli zlaté prase?
6. Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví?
7. Jaká je Vaše nejoblíbenější vánoční pohádka?
8. Kde budete trávit Silvestra?
… a takto odpovídali :
5. Viděli jste zlaté prasátko?
p. u. Kilianová – ne, já to vždycky poruším
p. u. Nováková – já ho vidím každý den
p. u. Stejskal – ano
p. u. Novák – několikrát – když mi došly
řízky

1. Kdy zdobíte váš vánoční stromeček?
p. u. Fialová – večer před Štědrým dnem
p. u. Culek – u pohádek
p. u. Chovanec - Ježíšek na Vánoce
2. Těšíte se na vánoční volno?
p. u. Fialová – ano těším
p. u. Chovanec – samozřejmě
p. u. Novák – no je je!!

6. Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví?
p. u. Kilianová – vosí hnízda
p. u. Novák – vosí hnízda
p. u. Chovanec – řízek

3. Jaké je vaše vánoční přání?
p. u. Fialová – abychom byli všichni zdraví
p. u. Nováková – abychom byli zdraví,
šťastní, veselí
p. u. Stejskal – aby bylo léto
p. u. Novák – aby mi co nejdýl vydržely
řízky z prasátka

7. Jaká je Vaše nejoblíbenější vánoční
pohádka?
p. u. Novák – Jak se budí princezny,
Popelka a Mrazík
8. Kde budete trávit Silvestra?
p. u. Novák – Tam kde je hodně piva

4. Věříte na Ježíška?
p. u. Kilianová – no jasně
p. u. Nováková – ano
p. u. Stejskal – ano
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Rozhovor s …
s paní Durdincovou (vychovatelkou školního klubu)
Téma vánoce:

1)Těšíte
se
na
Vánoce?
Ano,velmi.
2)Jak slavíte Vánoce?
Tradičně .
3)Co si přejete k Vánocům?
Parfém ,novou televizi,župan a nože.
4)Jaké cukroví máte nejraději?
Vanilkové rohlíčky a kokosky.
5)Pečete nějaké cukroví?
Ano,ale jen perníčky a linecké.
6)Jaké udržujete na Vánoce zvyky?
Lití olova a krájení jablka.
7)Co máte na Vánocích nejraději?
Volno ,pohádky a když je sníh.
8)Jíte typické vánoční jídlo?
Ano,ale nedělám . Loni jsme měli lososa.
9)Dostanete k Vánocům vždy to,co si přejete?
Asi ano.
10)Baví vás domácí vánoční přípravy?
Ne,já zásadně neuklízím,ale vánoční nákupy mě baví.
Děkujeme
za rozhovor
a přejeme
Vám
krásné
Vánoce!
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Anketa se žáky školy
Copak si přejí pod stromeček a jak budou trávit čas Vánoc

Ježíšek:
1.A,B Chlapci-auta na ovládání,autodráhy,robot
Dívky-panenky,pejsek Lucky,koník,koloběžka
Nejzajímavější odpověď:
Kamilka Chvojková – špiónský oblek s výbavou
Johanka Novotná – živý pejsek

Co budou dělat?

3.A,B Chlapci- autodráhy,stavebnice,hra na počítač,auto na
dálkové ovládání
Dívky-knížka Jeden Případ,zlatý řetízek,oblečení s Hannah
Montanou,
Nejzajímavější odpověď:
Adélka Koblížková,Patrik Vysoký – budík
4.A,B Kolo, paměťovou kartu, notebook,
knihu – Pravěk, Vrťapka - Sebrané spisy 2
5.A,B župan, kytaru, kryt na kytaru, taneční desku,
MP4,Telefon,Lego,Cokoliv,Žehlička,Lego,Lego,Transformer
6.A,B Chlapci-mobil,notebook,model auta
Dívky-mobil,notebook,oblečení,doplňky
Nejzajímavější odpověď:
Prožít Vánoce s rodinou.
7.A,B Chlapci-herní konzole,mobil,notebook,
Dívky- snowboard,mobil,oblečení,parfém Black Star,

1.A,B
Pojedu na hory,hrát si
s kamarády,koupání
v aquaparku
Kamilka Chvojková – hrát si
s bratrem který jí lechtá,
3.A,B
Vyrábět dárky pro kamarády a
rodinu,koukat na pohádky
v televizi, budu se koulovat se
sestrou a bratrem
4.A,B
Budu u kamarádky, pojedu do
Krkonoš, pojedu na hory,
budu doma
5.A,B
pojedu k babičce, budu trávit
čas ze svojí rodinou a
kamarády
6.A,B
Sáňkování,cukroví,koukání na
televizi,počítačové hry

Nejzajímavější odpověď:
Martin Káš – kajman (krokodýl)
Terka Deusová – knížky

7.A,B
Pojedou na hory,koukání na
televizi,hraní na počítači
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Co se událo na naší škole?
PROJEKTOVÝ DEN MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI (16.11.2009)
Poplach
Tento den byl věnován mimořádným událostem, s kterými bychom se mohli setkat. Nejdříve každý třídní
učitel pověděl třídě program tohoto dne a seznámil je s událostmi.
Například : zemětřesení, válka, požár, přepadení, kamarádův úraz, chemický poplach, dopravní nehoda.
Učitelé nás poučili, co bychom měli v těchto případech dělat a jak se zachovat. Znenadání zazněla školní siréna,
která upozorňuje na požár ve škole. Všechny třídy spořádaně na pokyn učitelů opustily školu. V pantoflích a s tím
co měli na sobě se shromáždily na školním hřišti. Stihli jsme opustit školu za necelé 4 minuty, což byl podle pana
ředitele „vynikající čas“. Samozřejmě to byl jen nácvik. Pan ředitel nás pochválil a pověděl nám informace k
poplachu. Po ukončení nácviku se třídy rozešly podle svého programu.
Beseda s pracovníky psího útulku
V rámci projektového dne „Mimořádné události“ se žáci I. stupně zúčastnili besedy s pracovníky děčínského
útulku. Byli seznámeni s metodami odchytu volně pobíhajících zvířat tak, aby nebylo ublíženo zvířatům ani lidem,
o mimoslovním vyjadřování zvířat, kterému musí pracovník útulku dobře rozumět . Žáci byli poučeni o bezpečném
chování
při setkání s cizím volně pobíhajícím zvířetem. Nakonec probíhala diskuse, při které se děti ptaly na to, co je
zajímá a mohly si některá zvířata prohlédnout i pohladit.
Návštěva u hasičů 6. a 7. tříd
6. a 7. třídy navštívily hasičskou centrálu na Starém Městě.Prohlídka se skládala ze dvou částí. První část se
konala v garáži, kde žákům ukazovali vybavení hasičských vozů. Žáci si také mohli vyzkoušet některé
záchranářské pomůcky. Druhá část byla o něco zábavnější. Nechyběla ani návštěva umýváren, skladu, jídelny a
posilovny. Co by to bylo za návštěvu u hasičů bez pořádného sjezdu po hasičské tyči, po které se někteří
odvážlivci odhodlali sklouznout dolů.
Všem se to určitě líbilo :o)
Chemický poplach
V regionální třídě, nám p.uč. Andrlík připravil prezentaci na téma ,,Chemický poplach“. Na interaktivní tabuli
jsme dělali různá cvičení, zkoušeli jsme si i improvizovaný oblek při chemickém výbuchu, dozvěděli jsme se, co si
vzít do tašky v případě evakuace a ukázali jsme si o jakou sirénu se máme zajímat a jaká není pro nás. Den byl
zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho užitečných rad.
Policie
Jsme 9. třída. Stojí před námi velice důležité rozhodnutí, a to volba střední školy. Spousta z nás ještě není
rozhodnuta, a tak jsme se tento den vydali na stanici Městské policie v Děčíně.
Co kdyby někoho z nás zaujala právě tato práce? Přijal nás zástupce ředitele pan Schwarz a ukázal nám kamerový
systém rozmístěný po celém městě. Řekl nám spoustu zajímavých informací, například že i používání kamer má
svá pravidla (nenahlížet do oken bytů aj.). My se jenom nestačily divit, jaké detaily jdou kamerou spatřit. Poté nás
převzal velice statný muž, na kterém bylo zřejmé, že je příslušník policie. Zavedl nás do tělocvičny, kde nám
popsal jednotlivé stroje. Třeba figurínu Romana, na které si policajti zkouší chvaty. Myslím že pro nás exkurze
byla poučná a zajímavá a odnesli jsme si hodně poznatků.
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Vystoupení dětí 1.stupně
Dne 7.prosince v Domě pro seniory vystoupily děti pod vedením paní učitelky
Špačkové. Sbor zazpíval písně o zvířatech,dále vánoční písně a ke konci jsme
mohli
slyšet báseň. Na závěr paní učitelka navrhla,že bychom si mohli,zazpívat všichni
společně vánoční koledu (Štědrý večer nastal).
Seniorům se vystoupení moc líbilo a děti odměnili velkým potleskem.
Tak jako děti chodí rádi zpívat seniorům,tak i senioři mají rádi vystoupení dětí.
Kristýna Kokošková,Tereza Slavíková 8.A
Spolupráce se Střední zdravotní školou v Děčíně
Ve dnech 11.11.2009 a 13.11.2009 byli žáci 9. tříd na kurzu 1. pomoci na SZŠ v Děčíně.Po příchodu byli rozděleni na 2
skupiny.První skupina se učila umělé dýchání a masáž srdce.Svou výkonnost si žáci vyzkoušeli pomocí počítačového
testu, který jim zaznamenal % úspěšnosti v oživování.Druhá skupina se učila jak pomoci při odřeninách, krvácení a při
zlomeninách.Celá akce byla velmi poučná.

Představujeme školní kroužky

Ale i mladší žáci potřebují být informováni o zdravovědě, proto naši školu dne 16.10. navštívily studentky SZŠ v Děčíně.
Rozdělily se na tři skupiny po dvou a poučovaly žáky zábavnou formou na co si dávat pozor, jak se zachovat v krizových
situacích apod. Přednášky byly zajímavé,ale nejvíce se nám líbily praktické ukázky ošetřování různých
zranění,např.zlomeniny,resuscitace,krvácení,zásah el.proudem. Střední zdravotní škole moc děkujeme za spolupráci i
potřebné informace.
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PŘEDSTAVUJEME KROUŽKY-GYMNASTIKA
Tak toto jsou naše gymnastky pod vedením paní učitelky Novákové, které se
scházejí každou středu od 14:45 do 15:30 v tělocvičně, kde učí se cvičení,
například: houpají se na kruzích, přeskakují švédskou bednu, skákají přes švihadla
a hrají vybíjenou a mnoho dalšího.
A říkáte si: proč tam vůbec chodí?
Protože je to baví!! Zkuste to i vy, je to super!!! :-D

Zajímavosti o Vánocích
Kdo nosí dárky v cizích zemích?
Itálie - Čarodějnice Befana je jediná žena, která nosí dárky a velice se při tom
připozdívá,dárky nosí totiž až 7.ledna.Hodným dětem dává dárky,ale zlobivým dětem dává
černé kočky.
Rusko - Tam naděluje dárky děda Mráz neboli Mrazík a přijíždí na zlatých saních,které
táhnou tři kouzelní koně.
Norsko - V Norsku rozdává dárky Vánoční koza,která dává dárky i zlobivým dětem,ovšem
pod podmínkou,že jídají slámu .
Guinea - V Guinei nosí dárky velký slon.
Sýrie - Velbloud je pro děti velkým vzorem, je poslušný a nevzteká se. Dárky rozdává až na
Nový rok.
Španělsko - Ve Španělsku nosí dárky Tři králové.
Švédsko - Jultomten je starý mužík který dětem hází dárky oknem.
Německo - Tam nosí dárky Weihnachtsmann, zrzavý a zarostlý mužík, který dříve také trestal
děti,teď je ale neškodný.
My Češi ovšem máme Ježíška a zůstaneme mu věrni!
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Vánoce v jiných zemích

Santa Claus

Jméno: Santa Claus
Bydliště: Severní pól
Rodina: Paní Clausová a spoustu malých skřítků
Způsob rozdávání dárků: Každý Štědrý večer přilétá na svých saních tažených
svými věrnými soby. Poté co přistane na střeše, vklouzne dovnitř komínem a nadělí
lidem dárky do vánočních ponožek, které si tam pro něj nachystali. Také je zvykem
nechat Santovi u ponožek sušenky a sklenici mléka. Lidé se však na dárky chodí
podívat až ráno po Štědrém dnu.
Více: Santa naděluje skoro po celém světě, hlavně však v USA a nebo Anglii. Co
se týče naší republiky, tak se Santa (bohužel) stává větší vánoční symbol než
Ježíšek. Je zobrazován jako starší fousatý děda s velkým pivním pupkem v
červeném kožichu, který přilétá na saních tažených devíti soby. Ti se jmenujou:
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen a nejznámější sob
s červeným nosem Rudolf. Dárky pro něj vyrábí jeho pracovití skřítci na Severním
pólu. Dárky si naloží do svého velkého pytle a oblétá celý svět za jednu noc.
V dnešní době je Santa Claus obrovský a skoro tradiční symbol Vánoc. Téměř v
každém okně nebo na nějaké výzdobě je silueta Santy jak tančí a cinká zvonečkem,
jestli to tak bude pokračovat nadále, tak to zde bude vypadat jak u cirkusu, na
každém rohu Santa, který zpívá a bliká. Nechybí i krásne slečny oděné jen do
santovské čepice. Jeho pověstná věta:HO HO HO Veselé Vánoce HO HO HO,
což není tak těžké na zapamatování.
Výhody: - Pracují za něj druzí
- Všichni ho dobře znají
- Pokud si jej vystavíte do okna, máte skvělou výzdobu
- Je na autě od Coca-cola
Nevýhody:- Aby vás obdařil,musíte mít komín s krbem
- Ujíždí na mléku a sucharech
- Moc toho nenamluví
- Už je starší člověk
- Naděluje do ponožek, kam se VW Golf III 1,6 GT nevejde

Vánoce ve Spojených státech
Vánoce tu jsou největším svátkem roku, přestože se slaví pouze jeden den - 25.
prosince. Proto tento den musí být opravdu dnem D. Všude miliony světýlek, jak
venku, tak doma, velkolepá vánoční výzdoba, ohromné stromky, mnoho dárků,
které nosí Santa Claus, čím více, tím lépe, ohromná hostina s krocanem s
kaštanovou nádivkou.
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Vánoce ve Švýcarsku
Mají tajemného “Monsieura Chalandé.” Tohoto obrovského panáka plného dárků
nacházejí děti za dveřmi pokoje.

Ruské Vánoce
Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž
připadají až na 6. a 7. ledna. Původně byly spojeny s velkým množstvím lidových
zvyků. Po zákazu Vánoc v roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění a nyní většina
Rusů místo nich slaví Nový rok s jolkou a dárky od dědy Mráze. Děda Mráz používá
saně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku
ušitém z hranostajů.

Vánoce v Rumunsku
Svatý muž klade dárky vedle jesliček nebo pod postel.

Rakouské Vánoce
Na Vánoce se připravují několik týdnů dopředu. Tak jako my, tak i Rakušané si
vyrábí adventní věnce, ozdobené svíčkami a stuhami - zelenou, ta je barvou naděje
a fialovou - barvou minulosti. Na Štědrý večer přichází Ježíšek přivolaný cinkáním
zvonečku. Dárečky nebývají drahé. Spíše nápadité, praktické, vlastnoručně
vyrobené. Všechny dárečky balí otec - hlava rodiny.
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