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Vánoce u nás
 Štědrý den je 24.12.
 Slaví se při něm narození Ježíška.
 Při štědrovečerní večeři se tradičně jí rybí polévka a
kapr s bramborovým salátem, pod talíř se dává
většinou šupina, kterou si potom dáte do peněženky,
abyste měli dostatek peněz.
 Mezi vánoční tradice patří: lití olova, krájení
jablíčka, procházky, výzdoba, cukroví.

(Viktorie Husáková, 8. ročník)

-1. Adventní neděle se nazývá Železná

(zapaluje se 1. svíčka)
-2. Adventní neděle se nazývá Bronzová
(zapaluje se 2. svíčka)

-3. Adventní neděle se nazývá Stříbrná
(zapaluje se 3. svíčka)
-4. Adventní neděle se nazývá Zlatá
(zapálí se 4. a poslední svíčka)

(Petr Vystrčil, 8. ročník)

Vánoce ve světě
Malta: Malťané o Vánocích chodí do kostelů, mají spoustu hezkých
tradic, zpívají koledy a vše si bohatě zdobí. Skoro v každé zahrádce
mají na Maltě betlémy se svítícími postavičkami. 24. prosince večer
chodí štědrovečerní průvod s dětmi v kostýmech pastýřů a s různými
lampami. Dárky se rozbalují 25. prosince ráno. A k obědu pak je
slavnostní krůta a slaný puding.
(Anna Škárková, 8. ročník)

Bulharsko: V Bulharsku se Vánoce slaví až 6. ledna. I zde se v každé
domácnosti zdobí vánoční stromeček, pod který naděluje Děda
Koleda. Z kynutého těsta, které je podobné těstu na naše vánočky, se
peče pečivo ve tvaru kroužků. K večeři se podává hlavně vepřové
maso, rýže, čočka, zelí a fazole.
(Jan Krys, 8. ročník)

Norsko: Před rozbalováním dárků celá rodina tančí v kruhu, zpívá
vánoční koledy. Dárky nosí skřítek Julenissen. Podle legendy na
Štědrý den vycházejí zlé čarodějnice a hledají košťata, na kterých by
se proletěly, proto Norové všechna košťata důkladně schovávají.
(Veronika Křivánková, 8. ročník)

Vánoční koledy
Schválně, kolik jich znáte?













Byla cesta, byla ušlapaná
Děj Bůh štěstí
Chtíc, abys spal
Já bych rád k Betlému
Jak jsi krásné, neviňátko
Narodil se Kristus Pán
Pásli ovce Valaši
Půjdem spolu do Betléma
Tichá noc
Veselé vánoční hody
Rolničky
Purpura

(Tereza Reinischová, 7. ročník)

Adventní báseň
Minulou neděli začal adventní čas,
mráz na oknech vytvořil bílou slast.
Na stole leží náš adventní věnec,
na plotně se vaří čaje plný hrnec.

Přišlo to mrazivé zimní období,
rampouch se na střeše odlomí.
My s měkkou dekou zůstaneme v teple,
s knihou a čajem se cítím vždy pěkně.
(Veronika Křivánková, 8. ročník)

Vánoce z pohledu vánočního stromečku
Z mého pohledu jsou Vánoce pěkné, ale také bolí, protože mě uříznou a zabalí.
Lidé mě nazdobí a zalévají mě. Poté pode mě uloží dárky a dělám radost. Po
rozbalení dárků si lidé sednou na gauč a užívají si, jak krásně svítím. Po nějaké
době usychám a odcházím.
(Šimon Ludvík, 7. ročník)
Vánoce z pohledu myčky
Dnes mám hodně práce, je štědrovečerní večeře. Proč musí používat tolik
nádobí? Je otravné, když do vás cpou talíře, misky, hrnky a další harampádí.
Končím s prací, to raději budu mikrovlnka!
(Andrej Bohatý, 7. ročník)
Vánoce z pohledu baňky
Neustále mě někdo vytahuje. Jsem v zimě. Jsem celá skleněná. Pořád do mě
někdo naráží. A moc se bojím, že spadnu. Moje sestra spadla a rozbila se.
(Jana Škarabelová, 6. ročník)
Vánoce z pohledu vysavače
Někdo mě pořád zapíná, protože mají nepořádek. Poté mě nechají ležet pod
postelí. Je to pohoda, když jsem v klidu a nikdo mě nepoužívá.
(Kateřina Havlišová, 6. ročník)

Andílek
Už se těším andílku,
na vánoční nadílku.
Chci být hodná moc a moc,
vydržím to do Vánoc.
A pak zase malinko,
budu zlobit, maminko.
(Tereza Reinischová, 7. ročník)

Přejeme všem krásné a
klidné Vánoce!
Zima klepe na dveře,
klepy, klepy, klep.
Jídla máme plnou spíž,
uhlí plný sklep.
Zima ťuká na okno,
ťuky, ťuky, ťuk.
I když sněhem zapadneme,
bude nám to fuk.

