Základní škola a mateřská škola Ostrava Krásné pole
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Slovo úvodem
Milí žáci,
Máme tady druhé číslo! Tentokrát celé věnované Vánoční
tematice. Co Vás tedy čeká? Dozvíte se mnoho zajímavých informací
týkajících se přicházejících Vánoc, také si můžete vyzkoušet zajímavé
recepty na cukroví, ale čeká vás také mnoho zábavy v podobě kvízů a
křížovek.
Čekají nás vánoční svátky a s nimi to nádherné období klidu a
pohody strávené s rodinou a našimi nejbližšími. Tímto bych Vám všem
chtěla za celou redakční radu popřát krásné prožití svátků a hlavně
šťastný nový rok, který bude snad ještě úspěšnější než ten předchozí!
Užijte si čtení!
Mgr. Jana Válková
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Co se u nás událo?
Soutěž ZOO Ostrava

Jako již tradičně se naše škola opět zúčastnila soutěži v Ostravské ZOO.
ZOO pořádá soutěž dvakrát ročně, a to v březnu a v listopadu. Každá soutěž má
jiný název, březnová je „Velká cena zoo“ a listopadová „Soutěž mladých
zoologů“.
Mezi soutěžemi není žádný rozdíl, ale pokaždé je jiné téma. Soutěž je
rozdělena do 2 kategorií (mladší je 6. a 7., starší 8. a 9.) Tentokrát byli
lichokopytníci. Lichokopytníci jsou koně, osli, zebry, nosorožci a tapíři. Naše škola
měla 5 družstev: 3 z 6. B, 1 z 6. A a 1 z 8. třídy. Právě úspěch osmáků byl velice
výborný. Umístili se na děleném 17. až 20. místě. Proč děleném, protože vždy má
více týmů stejný počet bodů. My jsme jich získali 40. Plný počet byl ve starší
kategorii 59 (60) bodů. V družstvu 8. třídy byli: Jáchym Wildmann (kapitán), Erik
Homola, Patrik Galus, Kristýna Klubalová a Adriana Holišová. Všichni byli v ZOO
minimálně po čtvrté (Jáchym a Erik ani jednou nevynechali, ostatní byli čtyřikrát).
Plného počtu nezískalo žádné družstvo. Postup nám utekl o 3 body.
Za zmínkou také stojí, že často vyhrávají družstva stejných škol. Vždycky je
to Matiční gymnázium Ostrava nebo ZŠ Mařádkova v Opavě. Mladší kategorii
vyhrálo družstvo z Matičního, starší kupodivu vyhrálo družstvo z Matičního. Obě
školy jezdí do ZOO s vysokým počtem družstev (Matiční 8+8, Mařádkova 7+7).
V mladší kategorii jsme tolik úspěšní nebyli, ale to nevadí, vždyť v březnu
pojedeme zas.
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Jáchym Wildmann

Ostravský stacionář
Už několik let po sobě v doprovodu p. učitelky Tížkové navštěvují naši žáci
dětský rehabilitační stacionář v Ostravě. Děti trpící nejrůznějšími nemocemi na
chvíli potěšili žáci divadelním představením a obdarovali je vlastními výrobky.
Sami žáci se seznámili s chodem stacionáře a dočkali se veliké pochvaly a uznání
samotného ředitele stacionáře. Za tuto návštěvu si všichni zaslouží veliké díky.
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Mikuláš
Mikuláš, andělé a čerti navštívili naši školu na počátku prosince. Jako
každý rok si pro Mikuláše děti ve škole i ve školce připravily písničky, básničky a
dokonce i hranou pohádku a on je na oplátku obdaroval malým balíčkem.
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Historie Vánoc
Vánoce křesťané začali slavit v třetím až čtvrtém století. Nejstarší
památkou, která je dosvědčuje, je Filokalův chronograf z roku 354, kdy již bylo
slavení Vánoc zřejmě nějakou dobu zavedené. Od slavení svátku bylo krátce
upuštěno poté, co Řehoř z Nazianzu odstoupil z úřadu patriarchy
konstantinopolského v roce 381, ale bylo znovu zavedeno Janem Zlatoústým asi
v roce 400.
Na území Česka byl o Vánocích v období středověku
dodržován zvyk bdění (vigilie) a půstu. Také bylo zvykem, aby v
předvečer Narození Páně kněží a žáci chodili a kalendovali, čili
koledovali, po domech svých věřících, což činili i v osmý den (oktáv)
téhož svátku. Je popisováno, že do 16. století měly vánoční dárky
charakter úplatků. Poddaní dávali dárky vrchnosti a úředníkům, podřízení
nadřízeným. Někdy bývaly dárky vymáhány i násilím. Oslava Vánoc se v 17. století
přesunula do rodin, kde bylo oslavováno narození Ježíška a uctíváno rodinné
štěstí a vzájemná pospolitost. Také se o Vánocích vítal návrat Slunce a s tím byly
spojeny i štědrovečerní zvyky a obyčeje.
V 18. století bylo hospodyňkám
povoleno péct vánočku. Do 18. století směli
péct vánočku výhradně pekaři. Kromě darů pro
hodnostáře bylo zvykem obdarovávat chudé a
koledníky. V 18. století bylo vystavování jeslí
považováno leckde za nedůstojné, protože
jesle odváděly pozornost mládeže od kázání.
Proto nejprve Marie Terezie a poté i Josef II.
vydali zákaz stavění jesliček v kostelech. Lidé však hledali náhradu a stavěli
jesličky doma. Výroba domácích betlémů a jesliček se masivně rozšířila
především na venkově. Zákaz stavění jesliček v kostelech byl oficiálně zrušen až
v roce 1825.
Na počátku 19. století spisovatelé ukazovali tudorovské Vánoce jako čas
nevázaných oslav. V roce 1843 však napsal Charles Dickens román: A Christmas
Carol (česky Vánoční koleda), který pomohl oživit „ducha“ vánočního a
sezónního veselí. Okamžitá popularita této knihy sehrála velkou roli v
představení Vánoc jakožto svátku, jenž klade důraz na rodinu, dobrou vůli a
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soucit. Překrytím církevních oslav svou světskou vizí svátků ovlivnil Dickens
mnoho aspektů Vánoc v západní kultuře. Například rodinné oslavy, tradiční
pokrmy a pití, tanec, hry a pojetí Vánoc jako svátků štědrosti, velkorysosti ducha
a lásky.
Tradice zdobení vánočního stromku pochází z německých
zemí. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v
místnosti je v brémské kronice z roku 1570. První stromeček v
Česku postavil a ozdobil režisér pražského Stavovského
divadla Leibich, jenž byl původem z Bavorska, v roce 1812.
Jako ozdoby stromečku je používáno nejen ovoce, ořechy
a voskové, dřevěné, papírové nebo kovové ozdoby, ale
i pečivo. Koncem 19. století je stromeček zdoben též
lojovými svíčkami, ale po vynálezu parafínu v roce
1833 a jeho použití na svíčky jsou používány
parafinové svíčky.
V 19. století se v českých zemích uchytil způsob kuchyňské přípravy kapra,
který se sem dostal z Rakouska.
V Československu v období První republiky byly na Vánoce nedostatkovým
zbožím nejen ryby, ale například i kvasnice. Místo mnoha potravin byly používány
jen náhražky.
Společné slavení Štědrého večera znepřátelenými vojáky je popisováno jak
během první, tak druhé světové války. Křesťanské tradice Vánoc se nacisté
pokoušeli změnit na starogermánské pohanské „slavnosti slunovratu“ a „svatý
svátek Němců“, v německých školách bylo zakázáno slavit narození Ježíše Krista
a nesměly se zpívat vánoční koledy s náboženskou tematikou.
Československá komunistická vláda se podobně jako nacisté snažila co
nejvíce potlačit křesťanskou podstatu Vánoc ve veřejném životě.
Veřejných oslav Vánoc jako narození Ježíše Krista se československý
občan dočkal znovu na Vánoce 1989.
Lucie Kleinová
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A jak se Vánoce slaví jinde?
Rusko
Vánoce se v pravoslavném Rusku slaví až 7.ledna, protože jejich církev stále
používá Juliánský kalendář-a ten je oproti našemu Georgiánskému kalendáři o 13
dní opožděn. Náš sedmý leden tedy odpovídá 25.prosinci. Oslavy se tak liší od
toho, co znamená u nás-v Rusku následují Vánoce až po Novém roce.
Novoroční oslavy začínají 31.prosince. Domácnosti se slavnostně vyzdobí,
nemůže chybět ani 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.

USA
Vánoce, považuje většina Američanů za nejdůležitější svátek v roce. Rodiny
z celých Spojených států se scházejí, zpívají koledy a 25.prosince ráno rozbalují
dárky od Santa Clause. Na stole nechybí krocan s nádivkou, šunka a vaječný
koňak se skořicí a muškátovým oříškem.

Dominikánská republika
Tři měsíce plné oslav, ohňostrojů a radosti. Vánoce se v Dominikánské republice
slaví opravdu ve velkém. Snad nic neprožívají víc než Vánoce. Přípravy začínají už
v říjnu, lidé dělají výzdobu, stromky barví na bílo, nakupují dárky a odpočívají.
Vánoční atmosféru umocňují koledy, které jsou prakticky nepřetržitě slyšet na
ulici, v obchodech, v restauracích, ale také
v místních autobusech guagua. Dominikánské
koledy se nesou v rytmu merengue, protože
Dominikánci milují tanec, Vánocemi se
doslova protančí. Hezkou tradicí je také zpívat
koledy sousedům, kteří mají připravenou
odměnu v podobě zázvorového čaje nebo
Dominikánského rumu.

Miroslav Dostala Josef Dostal
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Co o Vánocích víš Ty?

1. Kolikrát se v Rusku slaví Vánoce?
A. jednou

B. dvakrát

C. nemají Vánoce

2. Na jaký den připadá štědrý den?
A. 1. červen

B. 1. prosinec

C. 24. prosinec

3. Jaká ryba bývá nejčastěji na štědrovečerní večeři?
A. Kapr

B. Úhoř

C. Pstruh

4. Kolik lidí na světě si zlomí ruku při rozbalování dárků na Vánoce?
A. 2000

B. 3/4

C. 10/20

5. Na jaký den připadá sv. Štěpán?
A. 28.12.

B. 24.12.

C. 26.12.

6. Jaký bývá nejčastěji vánoční strom?
A. Borovice

B. Smrk

C. Modřín

7. Zlaté prasátko je…
A. Pravda

B. Pověra

C. zvíře

8. Tzv. vánoční trhy bývají nejčastěji?
A. na vesnici

B. v hospodě

C. v centru města

9. V každé zemi se Vánoce slaví jinak?
A. ano

B. ne

C. možná

10.……..je vánoční hudba, která je v česku velmi populární.
A. Rap

B. koleda

C. pop
David Slavík
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Zimní sporty

Skoky na lyžích
Skoky na lyžích je převážně zimní sport, při kterých se soutěžící snaží o co nejlépe
obodovaný skok z můstku. Tento sport je také součástí lyžařské disciplíny
severské kombinace.
Hodnocení skoků
Hodnocení se vytváří na základě součtu dvou údajů: bodů za délku skoku. Každý
závodník obdrží automaticky 60 bodů, výjimkou jsou tzv. mamutí můstky, u nichž
se uděluje 120 bodů. Za každý metr navíc nebo méně, získá nebo ztrácí určité
množství bodů závislé na typu můstku. Pád stojí skokana sedm bodů.
Světové rekordy
Ještě v tomto roce Rakušan Stefan Kraft skočil 253,5 m, což je nejdelší
vzdálenost, která byla zatím dosažena.
Za Československo Pavel Ploc, který skočil 181 m v roce 1983.

Biatlon
Biatlon je zimní sport, který kombinuje běh na lyžích a střelbu malorážné pušky.
Existuje také letní biatlon, ale místo běhu na lyžích se provozuje normální běh.
Biatlon se běžně provozuje v asi dvou desítkách zemí, z nichž dlouhodobě jsou
na čele světového žebříčku Francouzi, Němci a Norové, dále pak Češi, Rusové,
Ukrajinci a další.
Z aktivních biatlonistů získali nejvíce úspěchů: Nor Ole Einar Bjorndalen,
Francouz Martin Fourcade, Noři Emil Hegle Svendsen a Johannes Thingnes Bo, v
ženách pak Darja Domračevová z Běloruska, Finka Kaisa Makarainenová, Češka
Gabriela Koukalová a Němka Laura Dahlmeierová.
Disciplíny: Vytrvalostní závod (závod pro jednotlivce)
Sprint
Stíhací závod
Závod s hromadným startem
Štafeta
Závod smíšených dvojic
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Snowboarding
Snowboarding je na sněhu provozovaný zimní sport podobný surfingu. Je
provozován na snowboardu - prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce.
Od roku 1998 je součástí zimních olympijských her.
Disciplíny: Alpské disciplíny
Freestyle disciplína - je široká škála disciplín, triků a technik, jejichž se
jezdec snaží předvést něco pohledného, stylového a originálního.
Karolína Zlotá

Už máte napečeno?
Medové perníčky
Ingredience: 1 lžička sody
400g hladké mouky
140g cukr moučka
2ks cvejce
2 lžíce medu
100g tuk na pečení
2 lžičky períkové
koření

Postup: Cukr utřeme se 2 vejci a změklým tukem na pečení, poté přidáme med a
koření. Do této kašičky vmícháme mouku se sodou. Medu nedáváme víc, perníčky
by byly tvrdé! Vypracujeme těsto a necháme 30 minut odpočinout v lednici. Těsto
rozválíme na silnější plát a vykrajujeme libovolné perníčkové tvary, které klademe
na plech vyložený pečícím papírem. Medové perníčky pečeme ve vyhřáté troubě
na 180 °C asi 8 minut. Měkké medové perníčky užijeme při každé příležitosti.
Můžeme je péct o Vánocích, Velikonocích nebo takhle krásně zdobené třeba na
Valentýna.
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Vánoční ježci
Ingredience:
Těsto: 350 g hladké mouky, 50 g cukru krupice, 200 g hery, 100 g másla, 1 vejce
Zdobení: čokoládová poleva, kokos nebo čokoládová rýže
Dovnitř: mandle nebo ořechy - nemusí být
Postup: Z mouky, tuku, cukru a vejce vypracujeme těsto. Rozdělíme je na menší
kousky. Do každého dílku zabalíme kousek ořechu (např. vlašského, lískového
nebo i mandle) a tvarujeme ježky - doporučuji dělat menší a kulaté ježky se
zvednutými čumáčky, jelikož se těsto při pečení trochu rozlije. Ježky pečeme cca
15 minut, dokud ježci nezrůžoví, při 160 °C. Po upečení necháme ježky
vychladnout. Rozpustíme si čokoládu. Tělíčka ježků potřeme čokoládou a
posypeme kokosem. Zbytkem čokolády malujeme ježkům očička a čumáčky.
Lepší je nechat vánoční ježky nějakou dobu odležet.

Pistáciové kuličky
Chcete vyzkoušet jiný druh cukroví? Máte rádi pistácie? Potom si zkuste uděl
pistáciové kuličky.
Na čokoládovou náplň:
• 100 g krupicového cukru
• 2 velké žloutky, lehce prošlehané
• 85 g hořkomléčné čokolády, rozpuštěné a vychladlé
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Na piškot:
• 115 g nesolených loupaných pistácií, umletých najemno + celé na ozdobu
• 1 bílek
• trocha vanilkového extraktu
• špetka soli
Poleva:
• 170 g hořkomléčné čokolády, nasekané
• 1 lžíce másla
Čokoládová náplň: V hrnci zalijte polovinu cukru 50 ml vody a zahřívejte, až se
cukr rozpustí. Do misky vlijte žloutky a nad párou ručně asi 2 minuty prošlehejte
metličkou, až budou na dotek teplé. Pak šlehejte elektrickou metlou na střední
rychlost, přilijte cukrový sirup a šlehejte při vysokých otáčkách asi 3 minuty, až
bude směs nadýchaná. Snižte rychlost a vešlehejte rozpuštěnou čokoládu.
Směs dejte na 45 minut do ledničky.
Piškot: Mleté pistácie smíchejte se
zbylým cukrem, vetřete bílek, vanilku a
sůl. Hmotou naplňte cukrářský sáček.
Troubu předehřejte na 175 °C. Těsto
vytlačujte ze sáčku jako piškoty na plech
vyložený pečicím papírem. Pečte zhruba
10 minut, až zpevní a u okrajů začne
zlátnout. Nechte na mřížce vychladnout.
Vždy dva piškoty spolu slepujte
čokoládovou
náplní a pak dejte na hodinu do mrazáku.
Poleva:
Rozpusťte čokoládu, promíchejte dohladka a mimo plamen pak vmíchejte tuk.
Za občasného promíchání nechte trochu zchladnout, asi na pokojovou teplotu.
Slepené piškoty napíchnuté na párátku omočte v polevě, obalte pistáciemi a
nechte ztuhnout v chladu.
Lucie Kleinová
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Vyrobme si sněhuláka z ponožek
Nezbytných ponožek máte doma jistě dostatek, proč si z nich nevytvořit
roztomilého sněhuláčka?
Budete potřebovat: rýži,
gumičky,
špendlíky,
kousek látky,
ponožku
Postup:
1. Do ponožky nasypeme rýži, ale pouze do menší
poloviny.
2. Rourovně kde vám končí rýže, dáme
gumičku a pořádně stáhneme. Poté
dosypeme zbytek rýži a zase
zagumičkujeme.
3. Pomocí špendlíků uděláme oči a pusu.
Ustřihneme kousek látky a tím vytvoříme
šálu. Pomocí druhé ponožky vytvoříme
sněhulákovy čepičku. Sněhuláka můžeme
dozdobit pomocí knoflíků.
Máme hotovo! Tento sněhulák je velmi jednoduchý a je pěkný. Zvládnou ho
udělat i menší děti.

Lucie Kleinová
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Jak namalovat tučňáka…
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Druhoválěčné okénko
Vítejte u dalšího druhoválečného okénka, dnes si představíme znovu dvě zbraně
BAR 1918 a StG-44
StG-44 neboli Sturmgewehr 44 je německá útočná puška, která je označována
jako jedna z prvních útočných pušek vůbec, byl používán Německou armádou od
roku 1944 do roku 1945 což byly léta druhé světové války.
Byla vyrobena firmou Polte jako odpověď na Ruské AVS-36 a AVT-40,
Jako první vznikla automatická puška FG-42 pro speciální jednotky, ta ale
nesplnila očekávání. Poté co FG-42 selhala byla vyvinuta tzv. strojní karabina
MKb-42 (H), z ní vyšla útočná puška MP 43 a po drobných úpravách byla
přeznačena na StG-44.
Inovací u zbraní vyvinutých z MKb-42 (H) bylo použití zkráceného puškového
náboje 7,92 krát 33 mm Kurz. Zkrácený náboj umožnil kompromis mezi palebnou
silou samopalu a přesností i dostřelem pušky, dovolil připojit ke zbrani zásobník
s větší kapacitou nábojů než měly pušky a současně umožnily přesnou střelbu na
větší vzdálenost než bylo možné u pistolí a samopalů.
Do konce války bylo vyrobeno 425 977
Varianty-StG-44
-MKb-42(W)-prototyp ze, kterého vychází StG-45
-MKb-42(H)-prototyp ze, kterého vychází MP-43
-MP-43 A a B
-MP-44
-StG-44
-StG-45
-StG-45 M
Byl vzorem pro samopal vz.-58 nebo pozdější AK-47
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BAR-1918 celým jménem Browning Automatic Rifle je Americká automatická
zbraň zaujímající prostřední místo mezi samočinnými puškami a lehkými
kulomety
Byl používán Americkou armádou od první světové války až do nahrazení lehkým
kulometem M-60
John Browning začal roku 1916 pracovat na novém typu automatické zbraně,
která měla velikost běžné samonabíjecí pušky ovšem s dvojnásobnou hmotností.
Umožňovala střelbu jednotlivými ranami i dávkou a po přidání sklopné dvojnožky
mohl sloužit také jako lehký kulomet
Disponoval zásobníkem na 20 ran s náboji ráže 30-06 Springfield (se
Springfieldem ze simpsonů to nemá nic společného)
Varianty-BAR M-1918
-M-1918 A1
-M-1918 A2
-M-1919 - Exportní verze

Miroslav Dostal
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PojĎme se pobavit 😊
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního cukroví...”
„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!”

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro vánoční stromeček. Bloudí po
lese, hodinu, dvě, tři... Pak se ozve: „Ivano, máš něco?”
„Ne, vůbec nic. A ty?”
„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez ozdob?”

Víte, na co se těší bobři o Vánocích?
Až ohryžou vánoční stromeček.
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„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.”
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Najdi 10 rozdílů

David Slavík, Lucie Kleinová, Karolína Zlotá
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