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Milí čtenáři. Vítejte u vánočního 
čísla našeho školního časopisu 
Zprávy z trávy. V tomto čísle se 
zaměříme na Mikuláše, Ježíška, ale 
třeba taky na Santu Clause, Dědu 
Mráze atd. Pokusíme se Vám 
přiblížit nejen české, ale také 
zahraniční vánoční tradice. Doufáme, 
že se Vám bude vánoční číslo líbit.  
A my Vám tímto přejeme veselé 
VÁNOCE a šťastný NOVÝ ROK 
2014! 

           Vaše redakce 



 

MIKULÁŠ VE ŠKOLE 

 
V pátek 6. prosince 2013 přišel k nám do školy 

Mikuláš s čerty a anděly. Nepřišel jeden Mikuláš, ale 
rovnou dva. 
            Prošli všechny třídy prvního stupně. Měli 
přichystané bonbony pro hodné děti a uhlí pro zlobivé. 
Když jsem se zeptala Mikuláše, jestli má knihu plnou 
hříšníku, odpověděl, že jich moc není. Zřejmě se děti 
polepšily, protože čert mi řekl, že do pytle nemusel nikoho 
strkat. 
            Některé děti se přesto rozbrečely, když Svatý 
Mikuláš se svými pomocníky vešel do třídy. Asi neměly 
čisté svědomí. 
            
         Simona Krčmářová 

 

KONCERT A JARMARK 

 
Ve čtvrtek 19. prosince 2013 proběhl ve školní jídelně program nazvaný, 

jako každoročně, PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT A JARMARK. 
V dopoledních hodinách jsme mohli shlédnout 

program připravený sborem Travníček pod taktovkou 
paní učitelky Ottové a vystoupení druhého stupně pod 
vedením paní učitelky Pavlůskové.  
            Odpoledne mohli naši rodiče a blízcí shlédnout 
totéž, ale po ukončení programu začal JARMARK. Jako 
každý rok si třídy, kromě devátých ročníků, připravily 
stánek se svými výrobky a snažily se je prodat. Ve 
stáncích bylo k vidění mnoho krásných věcí. Již zmiňované deváté ročníky si 

 připravily v bývalém klubu a v učebně jazyků „Čajovnu“. 
 Zde byl velký výběr v nápojích, ale i v jídle. 
        Myslím, že se letošní JARMARK povedl. 
          

      Simona Krčmářová 
  



Exkurze v Otrokovicích 

   V úterý 10. prosince 2013 se žáci 9. ročníku naší školy zúčastnili Dne 
otevřených laboratoří pořádaného SPŠ v Otrokovicích. Studenti maturitních 
ročníků chemických oborů si připravili pro děti efektní chemické experimenty   
a po celou dobu exkurze je provázeli. 

   Žáci měli možnost se na pokusy 
nejen podívat, ale také si řadu z 
nich vyzkoušet. Konkrétně šlo o 
experimenty s falešnou krví, 
tvarováním skla, umělou sopkou  
a mnohé další.           

   Poté se žáci seznamovali s 
dalšími učebními obory této 
školy, jako jsou např. 
automechanik, mechanik 
seřizovač, elektrikář atd. Ani  
tato část nezůstala bez odezvy.  
 
Akce se nám velmi líbila a doufáme, že se příští rok uskuteční znova. 

    
  
 Radek Preis 

 

 

 

 



TRADIČNÍ VÁNOCE V ČESKU 
Vánoce jsou svátky, kterými hlavně 
křesťané, ale i nevěřící, oslavují narození 
Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi patří 
k nejvýznamnějším svátkům. Štědrý den 
v České republice slavíme 24. prosince. 
Vánocím ještě předchází advent. Advent 
začíná 4. neděli před Vánocemi. Každou 
neděli až do Vánoc se zapaluje jedna svíčka 
na adventním věnci. 
Vánoční tradice jsou:  
- ozdobený stromeček, nebo lehce ozdobené jehličnaté větvičky  
- napečené cukroví a perníčky 
- zpívání koled 
                             
24. prosince se schází celá rodina na 
slavnostní večeři. Samotná večeře se 
tradičně skládala z rybí 
polévky, bramborového salátu s kaprem a 
během její konzumace se dodržovaly jisté 
zvyklosti: mohlo se tak připravit o talíř více 
pro nečekanou návštěvu, případně položit pod talíř minci či šupinu, aby lidem 
přinesly do příštího roku vice peněz. Od štědrovečerní večeře mohl obvykle 
odejít pouze člověk, který večeři připravoval. Po večeři děti vyčkávají, než 
zazvoní zvoneček a jdou rozbalovat dárky, 
které jim přinesl Ježíšek. 

Se Štědrým večerem se pojí i 
řada zvyků: 
Lití olova: tvar, který vyjde, nám určuje 
budoucnost. 
Házení botou: to vždy ukázalo, zda se holka 
vdá nebo má ještě čas na vdávání. 
Rozkrajování jablíček: když se ukázala po rozkrojení hvězdička, znamenalo to, 
že rodina bude mít štěstí.               Pavlína Srbová
                   



VÁNOCE V JINÝCH ZEMÍCH 

RUSKO:  

Vánoce se v tradičně pravoslavném 
Rusku slaví až 7. ledna, protože 
církev stále používá juliánský 
kalendář a ten je oproti našemu 
gregoriánskému kalendáři o 13 dní 
opožděn. Náš 7. leden tedy 
odpovídá 25. prosinci. Oslavy se tak liší od toho, co známe u nás, v Rusku 
následují Vánoce až po Novém roce. 

Novoroční oslavy začínají 31. prosince. Domácnosti se slavnostně vyzdobí, 
nemůže chybět stromek, „jolka". Večer se lidé sejdou u slavnostního stolu, 
vyměňují si dárky a dětem naděluje děda Mráz (děd Moroz), kterého často 
doprovází Sněhurka (Sněguročka). O půlnoci pak lidé vyjdou do ulic a vítají 
Nový rok. 

Pravoslavné Vánoce (Rožděstvo) jsou po Velikonocích nejdůležitějším 
církevním svátkem Ruska. Za sovětské éry byl potlačován, v současnosti však 
znovu ožívá. O půlnoci z 6. na 7. ledna začínají ve všech pravoslavných 
chrámech mše, které trvají až do časných ranních hodin. Mnoho lidí si 
přichází poslechnout nádherné sborové skladby. 

Vhodnou příležitostí k oslavám zůstal i začátek Nového roku podle starého 
kalendáře, který připadá na 14. ledna.  
Byty a restaurace se pestře vyzdobí papírovými řetězy a slaví se jako u nás na 
Silvestra. 

BRAZÍLIE :  

V jihoamerickém státě nevypadají 
Vánoce zrovna vánočně. Pokud 
nedojde k nějakému zázraku, tak 
nespadne jediná sněhová vločka. Lidé 
si sníh připomínají tím, že na zelené 
rostliny a stromy zavěšují chomáčky 
bavlny, které jim mají připomínat 



zasněžené krajiny. Prosincové letní teploty nutí Brazilce popíjet chlazené 
drinky. Na Štědrý den se sejde celá rodina na zahradě a servírují se sváteční 
pochoutky. Ovšem takové, které bychom, my Češi, nečekali. Pečené sele někdy 
vymění za pečeného páva, jehož pera zdobí štědrovečerní stůl. Tradičním 
pokrmem je tzv. Ninnos Envuettas, což jsou kousky masa naplněné nadrobno 
umletým masem, cibulkou, vařeným vejcem a kořením. Dárky děti dostávají 6. 
ledna od koně jménem Magi, který k nim přijíždí od ježíška z Betléma. Mají 
pro něj nachystané čisté boty, které kladou pod stromeček nebo vedle postele, 
před dům pokládají trochu sena a misku s vodou. 

 

AMERIKA :  

První prosincovou neděli se v každém městě i v každé vesnici koná vánoční 
průvod, kterého se zúčastňují školy, zástupci firem, hasiči, policie, zájmové 
kroužky a hudební skupiny. Posledním v průvodu je vždy požární auto, na 
kterém sedí Santa Claus. Zdobení domů a ulic první neděli v prosinci vrcholí. 
Domy i stromy jsou obaleny světýlky a rozličnými ozdobami, často naleznete 
před domem maketu Betléma. Sousedé mezi sebou většinou soutěží v tom, kdo 
bude mít působivější a krásnější vánoční výzdobu. 

Součástí amerických Vánoc je i vánoční oblečení, které  
se týká i zaměstnanců v obchodech, bankách, 
restauracích a dalších podnicích. Hodně Američanů 
nosí na hlavě Santovu červenou čepici s bambulkou. 
Firmy a podniky pořádají vánoční párty pro své 
zaměstnance. Tradicí je také návštěva stromkové plantáže, kde si můžete 
uříznout vybraný vánoční stromeček. Kolem Vánoc začínají fungovat velké 
charity, lidé posílají hromadně peníze na chudé či nemocné děti, ale i 
bezdomovcům. Američané jsou po celou dobu vánočně naladění, přejí si hezké 
svátky na ulicích i v obchodech, ačkoli se navzájem neznají. Je to součást 
slušnosti a tradice, Vánoce jsou považovány za velmi radostnou událost, která je 
především příležitostí k setkávání. 
Od brzkého prosince začnou televizní stanice vysílat rodinné filmy, především 
ty s vánoční tématikou. Pořádají se vánoční show a koncerty, na které se 
interpreti často připravují celý rok. Součástí amerických Vánoc je nejen radostná 
atmosféra, ale především otevření se ostatním. Zatímco evropská tradice uzavírá 



lidi do nejbližších rodinných kruhů, v Americe je to naopak. Sousedé, přátelé a 
známí si dávají malé dárky a navzájem se zvou do svých domů, pořádají 
posezení a pohoštění, debatují, baví se a užívají si vánoční pohody. 

Dárky pod stromeček dávají Američané průběžně během celého vánočního času. 
Děti tak můžou sledovat, jak hromádka přibývá a obvykle hádají, který dárek 
bude pro koho. Vánoční den se slaví 25. prosince, dárky se rozbalují ráno, kdy 
se rodina seběhne ještě v pyžamu podívat na nadílku. Především děti tak mají 
možnost radovat se z nových dárků po celý den. 

Po rozbalení dárků se lidé slavnostně obléknou a začne se vařit vánoční pokrm. 
Ten je složen především z obrovského nadívaného krocana. 

Po celý den se popíjí ovocný punč. Další vánoční den je opět dnem sdružování, 
lidé se zvou navzájem na vánoční párty. Sejde se rodina, kamarádi, sousedé a 
známí. Často není výjimkou mít až dvacet hostů v domě. Důležité je, aby nikdo 
nezůstal na Vánoce sám. 

Po Vánočním dnu se nevaří. Většinou se dojídá krůta, ze které si lidé dělají v 
Americe velmi oblíbené sendviče. 

V obchodech je velký nápor. Všechny zimní věci se prodávají až se 75% slevou, 
lidé mají také možnost po celý první týden po Vánocích vracet a vyměňovat 
dary, které se netrefily velikostí či vkusem. 

         

 

 

       
 

 
                                     
 

 

       

              Eliška Zvonková 



RECEPTY 

 

Vanilkové rohlíčky 

1. Smíchejte na hladké těsto kostku másla nebo tuku na pečení, čtyři lžíce 
pískového cukru, hrnek a půl mletých ořechů a dva hrnky hladké mouky. Nechte 
půl hodiny odpočinout v ledničce. 

2. Z vychlazeného těsta odkrojte půlku 
(druhou vraťte do ledničky na druhou 
várku), rychle vyválejte na váleček, ze 
kterého budete odkrajovat stejné kousky   
a z nich tvarovat rohlíčky. Ty rozložte 
na plech a pečte v mírně vyhřáté troubě 
asi deset minut. 

3. Ještě horké obalte v misce v 
moučkovém cukru. 

 

Sněhové pusinky 

1. Ušlehejte sníh z pěti bílků a potom do něj ještě ve šlehači zašlehejte 15 dkg 
jemného pískového cukru. 

2. Druhých 15 dkg cukru do sněhu 
zabalte stěrkou - jenom párkrát 
"přeskládejte", ať vám sníh neslehne. 
(Základní poměr je 5 až 7 dkg cukru na 
jeden bílek, podle velikosti vajec.) 

3. Hmotu stříkejte ze sáčku na plech 
vyložený pečicím papírem. Tvarujte 
kolečka nebo proužky. V jen mírně 
zahřáté troubě sušte, dokud neztvrdnou.
             

Dobrou chuť       Radek Preis 
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PPro zzasmmánní 



A na závěr Vám chceme už jenom říct: 

o Vánocích nezapomeňte 

 - pořádně se nadlábnout cukrovím 

- pít hodně čaje, protože venku je zima ;) 

- být opatrní….! 

- být o svátcích hodní, ať Ježíšek nelituje toho, 
že vám nějaké ty dárky dá :) 

Jednoduše krásné prožití vánočních 
svátků a Vánoc samotných. Hodně dárečků 
a radosti do života! 

 
 

 

 

 

 

        Vaše redakce 


