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A co zlaté prasátko?

Myslím

si,

že

se

mezi

námi

nenajde

jedinec, který by neznal populární vánoční tradici zlatého prasátka. Už jako
malí jsme byli touhle pověrou napáleni a zlaté prasátko toužili alespoň na
chvíli vidět.
A pokud ne, můžeme si alespoň vzpomenout na proslulou (občas tedy
otravnou, co si budeme nalhávat) reklamu na kofolu, která jede v televizi už
od začátku listopadu.
Před pár dny, kdy už se v obchodních centrech rozjela naplno vánoční
atmosféra, mě tahle věc napadla. Hloubala jsem nad tím, odkud vůbec
taková tradice k nám může zavítat a jak dlouho už je u nás v Česku takhle
populární. Já sama jako malé mrně jsem téhle tradici věřila a zlaté prasátko
toužila vidět. Můj taťka vždycky na Vánoce držel hladovku a až u
štědrovečerní večeře, kdy si pochutnával na kapříkovi, vykoukl z okna a hrdě
nám oznamoval, jak támhle v dálce na poli běží malé zlaté prasátko. Ještě
k tomu na něj ukazoval prstem a dělal z nás kdovíjaké hlupáky. I když tomu
má sestra nevěřila, jelikož je o dost starší a namlouvala mi, jaká je to
blbost, já tomu vždycky věřila a taťkovi nesmírně záviděla. Vrtalo mi to
hlavou celý večer a taťka se mi vždycky lišácky smál.
A teď už o samotné tradici…
Tento zvyk nám říká, že po celodenním půstu o Štědrém dni uvidíme po
příchodu první hvězdy zlaté prasátko. Kde se však tahle tradice vzala, to ví
opravdu málokdo. Původ této tradice je samozřejmě u prastarých pohanů,

tak jako mnoho zvyků jiných. Dávní pohané slavili v tomto období jeden ze
svých obvyklých svátků - zimní slunovrat, který připadá na 21.12, což je
okamžik, kdy je noc nejdelší a den nejkratší. Pohané oslavují tímto svátkem
narození slunečního Boha a s ním přicházející další úrodné období. Zlaté
prasátko bylo pro ně tedy symbolem Boha slunce a zároveň prosperity a
hojnosti. Věřili, že pokrmem z vepřového masa i oni přijmou něco ze síly
Slunce. Odměnou za celodenní půst jim tak byla dozlatova upečená pečeně,
která jim dodala sílu a energii.
Křesťané si tuhle tradici pozměnili a přijali za svou…
Takže jaké ponaučení z toho plyne? Hlavně nevěřte žádným báchorkám. Na
Vánoce se přejídejte, jak to jen jde, cukroví udělejte dvakrát tolik a
hlavně…Svátky s užijte, jelikož volno letos nebude nejdelší!:)

Jana Polášková, VIII. A

SINGAPUR
Vánoce v tomto převážně nekřesťanskémstátě jsou hodně komerční. Charakteristická je pro
ně nádherná a bohatá výzdoba, nákupní centra jsou vyzdobené do slavnostních tvarů
světýlek, stromečků a figurek Santy se saněmi. V okolním tropickém prostředí působí tato
nádhera na nás poněkud nepatřičně až přehnaně, ale pro děti jako jsme my je přímo svět
pohádek…

VIETNAM
Oslavy Vánoc se zde nesou v tradičním duchu. Zdejší křesťané jdou na mši a poté jdou domů,
kde zasednou ke slavnostní tabuli. Na vánočním stole nesmí chybět kuřecí polévka, koláče a
cukroví. Večeře jsou hodně podobné našim. Ve svátečním a radostném duchu se slaví v kruhu
nejbližší rodiny a přátel. K vánočním oslavám patří i společná modlitba za štěstí a zdraví v
nadcházejícím roce. Také ve Vietnamu pro ně Vánoce představují období radostného
očekávání punčochy naplněné dárky, které zde ale přináší Santa Claus.

VELKÁ BRITÁNIE
Ve Velké Británii se začíná slavit 6. prosince na Mikuláše. Dárky se nadělují 25. prosince ráno
po probuzení. Až teď děti hledají ve velkých ponožkách dárky od Santa Clause. Rodina se
sejde v pravé poledne nad krocanem nadívaným kaštanovou nádivkou nebo mandlemi, někde
se podává skopové s rybízovou omáčkou. Ale naprosto nezbytný je vánoční puding, na který
má každá rodina svůj vlastní recept. Puding se vyrábí dlouho před Vánocemi a je velmi
trvanlivý, měl by vydržet alespoň dva roky. Všude se hrají koledy, zdobí se vánoční stromky,
velmi oblíbená je cesmína. Ta symbolizuje svými trny Kristovu trnovou korunu a červené
bobulky zase mají připomínat Kristovu krev.

FRANCIE
Francouzům naděluje Papa Noel - celý v bílém. V rodinách se rozdají dárky před večeří a pak
se většinou spěchá do restaurace na vánoční večeři. Doma zůstávají jen rodiny, kde mají
velmi malé děti nebo je někdo nemocný.Restaurace mají o Vánocích otevřeno a bývají plné.
Večeře jsou rozmanité a mívají více než deset chodů.

BELGIE
Vánoce nejsou v Belgii nějakým důležitým svátkem jako jinde v Evropě, Štědrý den je tu jako
normální pracovním dnem. Vánoční večeři lidé tráví obvykle v restauracích nebo doma s
přáteli. Dárky, které jsou většinou drobnosti, rozbalují až druhý den ráno. Skutečným svátkem
je v Belgii 25. prosinec, kdy se rodiny scházejí při slavnostní večeři. Na stole nesmí chybět
typický vánoční zákusek a dort plněný krémem s figurkami.

Portugalsko
Většina Portugalců je věřící a dodržuje tradiční zvyky. Rodiny se schází na slavnostní večeři
24. prosince. Součástí menu jsou ryby doplněné brambory a zeleninou. Oblíbeným zákuskem
je vánoční koláč (Bolo Rei), který bývá naplněný sušeným ovocem. Dárky se rozdávají také
večer a nosí je Otec Vánoc (Pai Natal) nebo Ježíšek. Děti je najdou buď pod vánočním
stromečkem nebo v botě u krbu. Poté se chodí do kostela na tzv. kohoutí mši (Misa do Galo).

JAPONSKO
Japonské Vánoce probíhají podobně jako v Číně. I zde se tento svátek bere s rezervou,
křesťanství je rozšířeno pouze v nepatrné míře. Přesto se tu najde velké množství rodin, které
si pochutnávají na koupeném cukroví a na pečeném kuřeti. Specialitou je vánoční dort, který
má v Japonsku podobu piškotového korpusu pokrytého šlehačkou a ozdobeného jahodami.
Vánoční dort je v Japonsku ozdoben bílou šlehačkou a jahodami. Dárky přináší Santa Claus,
ale ne pod stromek, ale vedle postele. Velké oslavy začínají až na Nový rok, který připadá na
stejný den, jako u nás.

DÁNSKO
Pro Dány jsou Vánoce nejkrásnějším obdobím roku. Za podvečerního šera se rozsvítíí tisíce
svíček. Je to čas společné radosti a těšení, čas návštěv a večírků. V Dánsku mají kolem 300
druhů vánočního cukroví. Recepty se dědí z generace na generaci (většinou má každá rodina
svoje recepty). Tradičním jídlem je Rýžový puding, ve kterém je jedna mandle. Kdo ji najde,
vyhrává malý dárek. Po večeři Dánové tančí kolem stromečku a zpívají. Ráno 25. prosince se
podává rýžová kaše. Dánové jsou národ, který si vánoční čas vyloženě užívá. Symbolem
dánských svátků, je zelený adventní věnec se 4 bílými svíčkami. Jakmile se rosvítí první,
startuje to pravé vánoční veselí. Lidé chodí na večírky, na společenské večeře a různé
návštěvy. Podle jedné staré dánské tradice musí návštěva z domu odcházet plně nasycena,
aby zůstalo blaho v domě. Proto každá hospodyňka má stále připravené sladkosti, sladké i
slané pečivo. V prvním adventním týdnu starosta Kodaně rozsvěcí hlavní strom jako dar pro
všechny obyvatele Dánska od Norských sousedů. Na Štědrý večer visí takřka v každém domě
dánská vlajka , často i v malém provedení na vánočním stromečku. Tradičním jídlem je rýžový
pudink, ve kterém je ukryta jedna mandle, a ten, kdo ji najde, vyhrává malý dárek. Hlavním
chodem večeře je pečený krocan či husa plněná jablky a sušenými švestkami podávaná s
červeným zelím a karamelovými bramborami.

MICHÁLKOVÁ JULIE, 8. A

Dárky pro děti
Na Vánoce si hodně dětí přeje spoustu dárečků. Některé větší, některé menší. Máme
tu pro vás pár příkladů, co si na Vánoce přejí malé děti. Většina kluků si přeje autíčka
nebo jakékoliv supermany. Naopak dívky si přejí panenky.

Děti v první třídě by chtěli autíčka a panenky, lega…

Panenka
Cena: 2 100Kč
HANNAH má na sobě nádherné růžové tylové šaty s třpytivými srdíčky. V krásných dlouhých vlasech
má stříbrnou korunku, se kterou vypadá jako opravdová princezna. Na nohách má růžové balerínky s
mašličkou. I princezna chce jít občas na hřiště nebo na piknik, a tak má i sportovní oblečení. Tričko,
džíny a módní plátěné sandály.

Obsahuje DVD se stylingem! Představuje různé účesy, které budete milovat spolu se svojí panenkou.
Bavte se!
Vlasy jsou vyrobeny z kvalitního materiálu pro přirozený vzhled panenky, jsou všité do hlavy panenky a
jsou velmi odolné. Děti je mohou snadno mýt, česat a vytvářet tak různé účesy. Kreativita vašich dětí
bude neomezená.
Hannah je součástí rodiny Götz ručně vytvářených panenek, které jsou očíslovány a vyráběny jako
limitované edice podle nejvyšších standardů kvality. Jejich tváře byly navrženy designéry. Každá tato
GÖTZ panenka přichází s certifikátem ověření jako ukazatelem kvality.
50 cm vysoká vinylová panenka HANNAH od německé firmy GÖTZ Puppenmanufaktur Int. GmbH.
Materiál vinyl. Vhodné pro děti od 3 let. Doporučujeme tuto panenku pro děti od 5 let.

TATRA

Cena: 155 Kč
Model Monti System MS 11 - Czech Army je vojenský nákladní vůz Tatra 815. Tatra
815 Monti System MS 11 v měřítku 1:48 patří do řady modelů Monti System
STANDARD, tedy mezi středně složité stavebnice.
Stavebnice Monti System MS 11 - Czech Army se sestavuje bez nutnosti použití lepidla
a nanášení barev, jednotlivé díly vyrobené z barevného plastu do sebe přesně
zapadají. Pro dokončení věrného vzhledu modelu obsahuje model arch samolepek.
Použité materiály neobsahují nebezpečné ftaláty, modely Monti System jsou
pravidelně testovány renomovanou zkušebnou a splňují veškeré požadavky
bezpečnosti a nezávadnosti podle normy EN71.

Dárky pro teenagery
Teenagery nejvíce potěší elektronika…tady je příklad:

IPhone 8 a iPhone 8 Plus míchají trochu iPhone X s trochou předchozí generace
iPhone 7 a iPhone 7 Plus. Celkový design je stejný jako návrh zařízení předchozí
generace, ale iPhone 8 a iPhone 8 Plus přijmou nová tělesa skla vložená do
odpovídajících hliníkových rámů. Na rozdíl od zařízení iPhone X je nadále tlačítko
Touch ID Home a husté obloučky v horní a spodní části displeje.

K dispozici ve třech barvách, stříbrné, prostorově šedé a nový zlatý odstín, iPhone 8 a
iPhone 8 Plus představují nejtvrdší sklo vůbec v smartphonu z vyztužené oceli a
hliníkové konstrukce, která je odolná proti vodě a prachu IP67 . Nastavení
stereofonního reproduktoru v zařízení bylo aktualizováno tak, aby bylo o 25% silnější a
hlubší.
Iphone 8 i nadále disponuje 4,7palcovým displejem, zatímco iPhone 8 Plus má větší
5,5palcový displej. Obě displeje byly upgradovány pomocí podpory True Tone ,
navržené tak, aby přizpůsobily barevnou teplotu a intenzitu okolnímu světle
v místnosti pro přirozenější zážitky ze sledování papíru. Funkce 3D.
KOSINKOVÁ ROZÁLIE 8. a

Už vám dochází nápady na vánoční cukroví? Chcete zkusit
něco nového, čím zaujmete sebe, své okolí či své děti? Tady
jsme pro vás přichystali pár zajímavých receptů …

ADVENTNÍ KALENDÁŘ S ČOKOLÁDOVÝMI FIGURKAMI

1
.





Čas na přípravu: 45 minut
Množství: 48 kusů
Potřebujete: 150g kvalitní bílé čokolády
3 lžíce dehydrovaných malin (mrazem sušené maliny)
150g kvalitní mléčné čokolády
3 lžíce dehydrovaných malin

1.
2.
3.
4.

Připravte si silikonové formičky s drobnými tvary na čokoládové pralinky a
v lednici nachlazenou větší skleněnou nebo kovovou misku.
Bílou čokoládu nasekejte a vsypte do misky. Misku postavte na horkou vodní
lázeň a za stálého míchání ji rozpusťte. Pak čokoládu přendejte do nachlazené
skleněné misky a stěrkou ji roztírejte do vychladnutí na zhruba 28 stupňů.
Do čokolády vmíchejte maliny a ihned ji nalijte do silikonové formičky.
Čokoládu ve formě nechte na chladném místě zatuhnout, nejlépe přes noc.
S mléčnou čokoládou postupujte stejně jako s bílou. Čokoládové tvary po
zatuhnutí opatrně vyjměte z formiček.

Takže čokoládové postavičky bychom měli
a teď do čeho je dáme?
Je několik způsobů a možností, jak ho vyrobit. Můžete koupit 24 malých bílých krabiček či
sáčků. Na krabičky nalepit čísla a pak je v nějakém hezkém zákoutí vyskládat. Na pytlíčky
jdou čísla i připíchnout špendlíkem nebo přichytit malými kolíčky. Sáčky navěste na
šňůrky, na pruh látky či závěs nebo třeba na suchou větev břízy. Nebo použijte
papírovou krabici s prázdnými boxíky k tomu určenou. Čísla vytiskněte nebo je napište
černou fixou. Ke koupi jsou také různé dřevěné adventní kalendáře, třeba ve tvaru
domečku, například na www.crafty.sk.

2

Plněné ořechy

Potřebujete:
125 g másla, 300g mouky hladké
3 polévkové lžíce kakaa, 150g ořechy mleté
150g cukru moučka, 70g ořechy lískové

krém
125g másla, 3 polévková lžíce kakao
3 polévkové lžíce rumu

Postup přípravy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nejdřív umíchejte všechny suroviny na krém a nechte ho ztuhnout v lednici.
Máslo utřete s cukrem, přidejte kakao, mouku a ořechy a vytvořte těsto.
Naplňte jím lehce vymazané formičky a uprostřed udělejte důlek, aby se do
nich vešel krém.
Pečte je při 200 stupních celsia asi 10 minut.
Pak ořechy vyklepněte z formiček a po vychladnutí je slepte krémem.
Lískové oříšky nasekejte a pokryjte jimi krém ve spoji.

3.
MARCIPÁNOVÉ BRAMBORY

Potřebujete:
Jedno vejce (M), 250 gmarcipán
3 kapky,40 gmouka hladká
60 gmandle,65 gmandle mleté
80 gcukr moučka

Postup přípravy:

1.
2.
3.
4.
5.

Marcipán nasekejte nožem a postupně do něj zapracujte bílek, moučkový
cukr, mleté mandle, mouku a růžovou vodu.
Zabalte ho do fólie a nechte hodinu v lednici.
Pak válejte kouličky a trochu je na jedné straně zašpičaťte.
Po stranách vtlačte do kousků poloviny mandlí.
Pečte je při 150 stupních celsia asi 15 minut.

4.

Nepečené kokosovo-čokoládové
Kuličky

Potřebujete:
1 lžíce rumu, 1 špetka potravinářskěho
Barviva hnědého, 120g cukru,2ks bílku,
240g kokosu strouhaného
100g čokolády mléčné

Postup přípravy :

1. Ze dvou bílků ušlehejte tuhý sníh.
2. Pak pomalu přidejte cukr, strouhaný kokos a rum
3. Těsto můžete zabarvit postrouhanou čokoládou nebo potravinářským barvivem.
4. Těsto zpracujte na desce.
5. Pokud se vám hodně drobí, přidejte do něj trochu mléka.
6. Vypracujte kulatý bochník a nakrájejte na kousky.
7. Můžete spojit různé tvary a barvy.
8. Cukrovinky můžete obalovat ve strouhané čokoládě nebo kokose. Hotové je
nechte proschnout.

VAĹKOVÁ KAROLÍNA, 8. A

ANO, TĚŠÍM

NOVÝ SNOWBOARD

VSTANU OKOLO 12. HOD., UDĚLÁME BRAMBOROVÝ SALÁT, NA VEČERE CHODÍME K BABIČCE, VRÁTÍME
SE DOMŮ OKOLO 18. HOD , TÁTA UDĚLÁ RYBU, VEČEŘÍME, ROZBALUJEME DÁRKY A POVÍDÁME SI U
VÁNOČNÍCH FILMŮ

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

ŽIVÝ

SÁM DOMA

MÁM, KDYŽ JSEM SI ROZBALILA JEDEN Z VÁNOČNÍCH DÁRKŮ, VYLEZLO Z NĚHO MORČE. CELÝ VEČER
JSME SI S NÍM HRÁLI, BOHUŽEL JSME HO V PRŮBĚHU VEČERA STRATILI… A MÍSTO VÁNOČNÍCH FILMŮ
JSME HLEDALI NAŠE STRACENÉ MORČE. (NAŠLO SE).

AMÁLIE ŠUSTROVÁ, 9.A

ANO, TĚŠÍM

10 KG NUTELLU

SPÍM DO 12, JEDE SE NA HŘBITOV A PAK NORMÁLNÍ PRŮBĚH JAKO U JINÝCH RODIN

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

ŽIVÝ

SÁM DOMA

NE, NESTALA

KATEŘINA POPELKOVÁ, 8.B

JÁ VÁNOCE MOC NEMUSÍM

LÍZÁTKO

VSTÁVÁM OKOLO 1. HODINY ODPOLEDNE,POTOM JEŠTĚ DALŠÍ 1 HOD LEŽÍM V
POSTELI,HRAJU NA PC A PAK VEČEŘE A TYHLE VĚCI..

VÁNOČNÍ –MIKEJEPAN

ŽIVÝ

3 OŘÍŠKY PRO POPELKU

NE

ADAM ŠIPKA 8. C

ANO, HROZNĚ MOC

HATCHIMALS

VSTANU, ALE POTOM JEŠTĚ DALŠÍ HODINU LEŽÍM V POSTELI, POZDĚJI SE JDEME
PODÍVAT NA ZLATÉ PRASÁTKO, PAK VEČEŘE A ROZBALOVÁNÍ DÁRKŮ!!!

VÁNOCE NA MÍRU-EWA FARNA

ŽIVÝ

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

MINULÝ ROK KDYŽ JSME MĚLI ODJÍŽDĚT DO VIETNAMU, TAK JSME VÁNOCE SLAVILI O
PÁR DNÍ DŘÍV A TÁTÁ NÁM CHTĚL TEN „ŠTĚDRÝ VEČER“ ZPESTŘIT TÍM, ŽE NÁM
UDĚLAL KRÁSNÝ OHŇOSTROJ. ALE NA NEŠTĚSTÍ SPADL NA SCHODECH, ROZRAZIL SI
BRADU A JELO SE NA POHOTOVOST A MY SE SÉGROU ZŮSTALI DOMA. BYLO TO
„ÚŽASNÉ“…

Natálie Michálková, 2. C

Příspěvky do časopisu posílejte na školní mailovou adresu
Jany Novotné.
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