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Vzpomínky na loňský školní rok…
Sportovní den
Den dětí už tradičně „slavíme“ sportovním kláním.
Takhle vypadá bojovné nadšení tehdejší třídy VII.A
(od září jsme už VIII. A ).
Kluci při fotbale i holky se při přehazované rvali jako koně a do všech soubojů dávali elán,
nadšení a hlavně srdce…

Vaření v 7. ročníku
Jako každý rok i letos 7. ročníky si v rámci pracovní výchovy vybraly přípravu pokrmů. Při
teoretických hodinách se kluci i děvčata dozvídají mnoho nového o potravinách, zdravé výživě,
připravují se na to, až ve školní kuchyňce připraví své první studené i teplé pokrmy.
Ani letos tomu není jinak. Holky ze 7.C zatím sice připravily pouze pomazánky při své 1.
praktické hodině, radost měly i přesto obrovskou. Všechny chlebíčky připravily na stůl, sedly si
společně kolem stolu a pak už jen ochutnávaly, jak se vše povedlo.
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Ve čtvrtek 9.10. 2014
7. ročníky vyrazily do Městského muzea na „ Gastrovýstavu “. Všichni jsme nabrali spoustu
inspirace nejen k výrobě dortů k nejrůznějším příležitostem nebo slavnostní výzdobě stolu. Vše se
nám líbilo tak moc, že jsme si museli udělat „fotodokumentaci“. Nechceme Vás o tu krásu ochudit,
tak můžete také trochu nakouknout…
Ani kluci se při vaření nenechali zahanbit. S přípravou palačinek se poprali jako lvi. Jen ta kultura
stolování…
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Rubrika: Jak slaví Vánoce v jiných zemích světa

Francie
Vánoční čas nastává 4 neděle, které předcházejí
Vánocům. Každou neděli se na adventní věnci
zapálí jedna svíčka.
V této době se též užívá adventní kalendář.
Každé okénko obsahuje větu z evangelia.
Půlnoční bohoslužba, 24. prosince, oslavuje
zrození Ježíše. Obvykle začíná o půlnoci.
Štědrý večer je tím zakončen.
Mezi tradiční pokrmy patří vánoční krůta (la
dinde de Noel) a tzv. vánoční poleno (le buche
de Noel). Jedná se o dezert polívaný čokoládou
ve tvaru polínka, ve výjimečných případech se
může jednat i o zmrzlinu.

Dárky ve Francii nosí Otec Vánoc (Pere Noël). Dostává od dětí dopisy s jejich
přáními a má létající saně tažené soby.
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Ukrajina
Vánoce slaví 7. ledna. Během sovětské
diktatury Vánoce nebyly oficiálně slaveny.
V roce 1991 získala Ukrajina opět nezávislost a
Vánoce se staly oficiálním svátkem.
Ve většině částí Ukrajina lidé o Štědrý večer
tvoří tzv. vertep (betlém). Betlémy jsou stavěny
na veřejně přístupných místech. Obvykle před a
nebo v kostelech.
Štědrý večer se na Ukrajině nazývá Sviaty
Vechir (Svatý Večer), a nebo také Sviata
Vecheria (Svatá Večeře).
Svatá Večeře by měla obsahovat nejméně
dvanáct pokrmů.
Kutia, chutný dezert připravovaný z máku,
pšenice, kandovaného ovoce, medu a ořechů.
Ukrajinci přinášejí do svých domovů stromek a
zdobí jej.
Na západní Ukrajině je jeden ze symbolů
Vánoc Didukh. Jedná se o svazek pšenice, či
žita zformovaného do zvláštního tvaru, se
čtyřma nohama a s mnoha dalšími malými
svazky. Symbolizuje prosperitu do nového
roku.
Postava svatého Nicholase je zde zastoupena v podobě Did Moroz (Děda Mráz). O
Štědrý večer přichází do domovů a zanechává dárky pod stromečkem
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Velká Británie
Ráno 25. prosince rodina společně rozbaluje
dárky a poté připravují slavnostní hostinu. Ta
bývá podávána přesně v poledne. Stůl, na němž
se obědvá, se doslova blýská vším zřídkakdy
používaným porcelánem a křišťálovým sklem.
Oběd začíná přípitkem a poté symbolickým
rozlomením tzv. christmas crackers (jedná se o
papírové tuby, v nichž se ukrývá drobný dárek).
Oběd se skládá z pečeného krocana s
kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou.
Nabídka dezertů je mnohem pestřejší: švestkový
puding polévaný Brandy, sladké koláče
nadívané kandovaným ovocem aj.
Klasické vánoční cukroví, jako známe z našich
domovů, zde nečekejte.
Poté se všichni členové rodiny odeberou do
obývacího pokoje a sledují tradiční vánoční
projev královny Alžběty II.

Zdroj wikipedie, připravila Adéla Nováková, 9.B

26. prosince Briti slaví tzv. Boxing day (není
zde žádná spojitost s boxem). Jedná o odkaz z
minulosti, kdy se právě v toto datum otevíraly
kasičky z kostelů a jejich obsah byl rozdělen
mezi chudé.
Děti ve Velké Británii píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedině tak mohou
vzlétnout a dostat se až do Severního Pólu, kde jejich přání bude vyslyšeno. Pokud však dopis
shoří, musí se napsat znovu. Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc).
Nosí dlouhý oblek červené nebo zelené barvy. O Štědrý večer chodí dům od domu a rozdává
dárky. Děti věší punčochy na krb anebo prázdný povlak od polštářů na rohy postelí. Ráno se
probouzejí a doufají, že právě jim tam zanechal spoustu dárků.
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Historie vánoční koledy Tichá noc
Jsou to už téměŘ 2 století, kdy o osudu jedné z nejslavnějších vánočních koled
rozhodla obyčejná kostelní myš.
Psal se rok 1818. V salcburském městečku Oberndorf v Rakousku už všichni žili vánoční
atmosférou. Varhaník Franz Gruber zjistil, Že mĚchy varhan kostela rozkousala myš.
Nahlodané mechy se už nedaly opravit. Jak budou v kostele hrát na štědrovečerní mši,
jak budou doprovázet pěvecký sbor? Gruber hned vyhledal mladého kaplana Josefa
Mohra, vysvětlil mu situaci a zanícený kněz už na druhý den ráno přinesl text písně na
vánoční tématiku. Začínala slovy: „stille nacht, heilige nacht – Tichá noc, svatá noc
Na slavnostní večerní mši 24. Prosince 1818 ji Gruber se sborem společně v doprovodu
kytary zazpívali.
Tichou noc vydali už v roce 1840 v Drážďanech, potom v roce 1873 v Americe a Angličané
ji dovezli až do Indie. Pravdaže, bez jmen a vědomí autorů. Právě tak jako Japonci.
Přeložili ji Seveřané, ba dokonce i Laponci. Francouzi k ní přidali ještě 2 slohy.
gruber, autor melodie, se pokoušel složit ještě hodně dalších písní, ale šťastná chvíle
se už nezopakovala. A ani on, ani autor textu farář Mohr za slavnou koledu nikdy
nedostali honorář. Mohr zemřel chudý jako kostelní myš. autoři se však dočkali
posmrtní slávy, když se jejich portréty dostali na rakouskou poštovní známku,
dokonce i s notami a textem začátku jejich písně. Události kolem zrodu vánoční koledy
se stali i námětem pro televizní film. Dnes tahle vánoční píseň Tichá noc, svatá noc…
udává tón nejkrásnějším svátkům roka na celém světě.
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Rubrika: Rozhovor s…
S Tomášem Motyčkou, členem florbalového týmu
Ahoj Tome, vy jste byli na utkání ve florbale a hráli jste o Neveklovský měšec. Umístili jste se na
krásném třetím místě.
Jak jste jeli na utkání?
Tomáš: Jeli jsme autobusem z Vlašimi, přestoupili jsme v Benešově a jeli do Neveklova.
V jakém jste jeli složení?
Tomáš: Jelo nás šest. Já, Filip Rut, Honza Košťálek, Lukáš Langr, Marek Hanuš, Štěpán Krunert a
doprovázela nás paní učitelka Světlana Doubková.
Jaké bylo vaše největší přání?
Tomáš: Šlo nám o postup do krajského finále, ale hlavně o to, abychom dali na zadek Jiráskovce.
(ZŠ Jiráskova v Benešově – pozn. redakce)
Jaký jsi měl pocit z prvního gólu?
Tomáš: Pocit to byl skvělý a hlavně když se na mě přišli podívat příbuzní.
Kdy jsi začal hrát florbal?
Tomáš: Florbal hraju jen, když mám jít hrát za školu, jinak spíš ne.
A jak se těšíš na Vánoce?
Tomáš: Na Vánoce se těším moc, jako každý rok 
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Ochutnávka z fotografií, které se stanou součástí fotografické výstavy v dubnu 2015…

ŠKOLA A VLAŠIM OČIMA HOLEK Z 5. TŘÍDY – HOLKY VENDEROVY
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CESTA V PARKU
LAVIČKA U ČÍNSKÉHO PAVILONU
(tyto fotky vytvořila Tereza Kratochvílová, 8. B)

ČÍNSKÝ PAVILON
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1. opak smůly
2. na Vánoce zdobíme……..
3. s Mikulášem a čertem
chodí……………
4. na Vánoce dostáváme
5. vánoční ryba
6. největší sova v ČR
7. plné pole
8. na stromeček věšíme………
9. v kostele se pořádá……….
10.
Doplň: „Nesem vám….“
připravila T.
Kratochvílová,8.B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

T
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Kdo používá soba jako svůj dopravní prostředek?

Kdo jezdil na oslovi?
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Ježíšek kontra Santa Claus
Ježíšek
Ježíšek je zdrobnělina jména Ježíš Kristus, jehož narození slaví křesťané o
Vánocích. Příběh jeho narození v Betlémě v přístřešku pro dobytek,
„protože se pro ně nenašlo místo pod střechou“, přitahoval po staletí
pozornost lidí a patrně vtiskl křesťanský ráz pohanským svátkům
slunovratu, slaveným ve stejnou dobu. V současnosti je tato tradice
spojena také s rozdáváním dárků, především dětem.
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Santa Claus
Santa Claus známý též jako Svatý Mikuláš, Otec Vánoc nebo jednoduše
Santa je legendární osoba, která v mnoha zemích dává dárky všem
hodným dětem. Tradičně na štědrý večer 24. prosince nebo 6. prosince
(svátek Svatého Mikuláše). Legenda má z části základ v legendárním
vyprávění vztahujícím se k osobě Svatého Mikuláše. Velmi podobný příběh
je v řeckém a byzantském folkloru spojován s Basilem Velikým. Svátek
svatého Basila 1. ledna je časem vyměňování dárků v Řecku.

Staženo z Wikipedie (Michal 9. B)
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Objev naší školy
Po školní chodbě se prochází mnoho dětí, kteří rádi sportují. Pro tento rozhovor jsme si vybrali sportovce –
žáka 9. třídy, který tento rok získal velmi hodnotné ocenění. Určitě někteří z vás už ví o koho jde. Jedná se
o Petra Šandu z 9.B, který se od malička věnuje kanoistice (vodní slalom). Pojďme se o tedy jeho „kariéře“
dozvědět něco více.

1. Od kolika let se věnuješ kanoistice nebo-li vodnímu slalomu a kdo tě k tomu přivedl?
- Ke kanoistice (vodní slalom) mě přivedl můj tatínek v 7 letech.
2. Můžeš nám popsat tvé pocity při úplně prvních trénincích? Chtěl ses už jako malé dítě vyšplhat na
tak vysokou úroveň?
- To už si bohužel nepamatuji, ale asi ano.
3. Jaký byl tvůj první největší úspěch?
- Můj první největší úspěch byl v roce 2012, kdy jsme se stal Vícemistrem ČR 2012.
4. Letošní rok byl pro tebe velmi úspěšný. Všichni už určitě víme o tom, že jsi se tento rok stal MČRŽ
2014 (mistrem ČR v žácích). Proto nás zajímá jak velké přípravz musí být před takto velkým
důležitým závodem?
- Příprava probíhala vlastně celé léto. Byl to opravdu nečekaný úspěch, je možné že ostatní závodníci
měli více tréninku ale ne tak efektivní.
5. Jaký jsi měl pocit, když jsi přebíral pohár MČRŽ 2014?
- Přebíral jsem medaili. Ten sport je chudý. Přes počet závodníků, konkurenci a nevydařenému
začátku ohromující výsledek.
6. Věříme, že tento úspěch nebyl zdaleka jediný za letošní rok. Můžeš nám tedy prozradit tvé další
výhry a úspěchy ze tento letošní rok?
- Za tento rok jsem se dále umístil na evropském poháru junioru na 3. místě a v žákovském poháru
celkově na druhém.
7. Jak často trénuješ a co mimo to pro děláš?
- Trénuji hodněkrát do týdne, je to individuální a mimo vody chodím pravidelně do posilovny a
nepravidelně běh.
8. Kde trénuješ v zimě?
- Když zamrzne voda ve Vlašimi tak v Praze. Když nezamrzne tak na půl v Praze na půl ve Vlašimi.
9. Trávíš vánoční svátky s rodinou nebo svůj volný čas věnuješ přípravě na další sezonu?
- Neprožívám to tolik jako ostatní.
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10. Je nám jasné, že si musíš udržovat zdravou životosprávu. A proto nás zajímá, jestli o Vánocích
odoláš vánočnímu cukroví.
- Jak ne všemu, ale jo.
11. Co si přeješ k Vánocům?
- Něco užitečného.
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Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu a druhého velkého optimistu. Na Vánoce
chtějí rodiče děti vyzkoušet.
Pesimistovi vykoupí obchod s hračkami a optimistovi dovezou do pokoje kopu
koňského hnoje. Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje podívat se na dárky.
Z pokoje pesimisty se ozývá pláč. "Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky se
budou kazit a tolik baterek do nich."
Z pokoje optimisty se ozývá smích. Když přijdou do pokoje, optimista se přehrabuje v
hnoji a říká: "Tolik hnoje, to tu musí být někde koník!".

„Počkej, nechoď sem!” křičí na manželku z ložnice pan Hanák. „Já ti ještě musím zabalit ty
naušnice...!”

zdroj
http://vtipy.prokes.net/vanoce.php
http://www.rozhrani.com/cze/index.php?action=news_detail&id=93
http://zdarsky.denik.cz/galerie/vanoce_vtipy.html?mm=870130
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Rubrika: Osobnost Vlašimi a okolí

Michal Rozsíval

Michal Rozsíval se narodil 3.září 1978 ve Vlašimi, v roce 2013 získal se svým týmem Chicago
Blackhawks Stanley Cup.
Jedná se o velice dobrého obránce s vyváženými útočnými a obrannými schopnostmi. Je velmi
dobrým bruslařem a inteligentním hokejistou.
Jeho přínos pro tým je především ve vynikající rozehrávce. Nepanikaří ani pod tlakem
napadajících protihráčů, ale naopak zdánlivě lehce dokáže najít volného spoluhráče v dobré
pozici pro založení útoku. Je velmi silný v osobních soubojích, kde uplatňuje svůj postřeh a
přehled. Umí i přitvrdit a to zejména před vlastní brankou a v rozích u hrazení. Občas se nechá
strhnout hrou, a pak je často vylučován za nedisciplinovanost, ale i na tomto nedostatku dost
zapracoval. Hlavně v loňském playoff v dresu pardubického Moelleru ukázal, že umí hrát i
disciplinovaně.
V Rangers by mohl díky své střele chodit na přesilovky. Díky svému klidu a hernímu přehledu
bude velmi platný i v oslabeních, kde dokáže skvěle reagovat na odražené puky a to hlavně ve
zmatku před brankou. Umí skvěle čistit prostor před vlastním brankářem.

Michal Rozsí val ve Vlašimi
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RECEPTY
Vánoční čas je za dveřmi a kromě stromečku, dárků a štědrovečerní večeře
k němu také zcela jistě neodmyslitelně patří i vánoční cukroví a další sladkosti.
Vánoce se kvapem blíží a vás čeká plno příprav, úklidu a nakupování. Přípravy
vánočního cukroví bývají oblíbené, nechcete-li však trávit hodiny a hodiny
v kuchyni, pak vám následující recepty na (nejen) vánoční pochutiny přijdou
vhod, ušetří spoustu času a nakonec budou chutnat celé rodině i svátečním
hostům. V následujícím článku najdete recepty na vánoční cukroví, které je
rychle hotové, některé druhy je možné vyrábět za studena, tedy jsou nepečené.

Nepečené tatrankové kuličky

Budeme postupovat :

Do mísy nastrouháme tatranky, přidáme
všechny ostatní suroviny. Všechny
ingredience promícháme dokud se nespojí.
Tvoříme kuličky, které následně obalujeme
v kokosu.

Budeme potřebovat :







3 čokoládové tatranky
200 g měkkého másla
200 g moučkového cukru
100 g kokosu
40 g kakaa
1 lžíce rumu
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Pusinky

Zázvorky

Budeme potřebovat :

Budeme potřebovat :
2 ks vejce

18 dkg cukr krupice

3 ks žloutek

3 ks bílek

250 g cukr krupice

Postup přípravy :
1. Bílky a cukr šleháme ručními elektrickými
metlami ve vodní lázni tak dlouho, až vznikne
pevný sníh.

280 g mouka hladká
1 polévková lžíce zázvor mletý
60 g škrob

2. Pomocí zdobícího sáčku tvoříme na plechu
malé pusinky.

NaN balíčky - prášek kypřící do pečiva

3. Plech dáme do předehřáté trouby a mírně je
zapečeme tak, aby na povrchu byly suché a
uvnitř vláčné.

Postup přípravy :
1. Vejce spolu s žloutky a cukrem ušlehejte do
pěny. Přidejte mouku, cukr moučku, prášek do
pečiva, zázvor a důkladně promíchejte.
2. Těsto vyklopte na vál a vypracujte hladké
těsto. Vyválejte ho na 3-5 mm silný plát.
Vykrajujte různé tvary.
3. Naskládejte na tukem potřený nebo pečícím
papírem vyložený plech a nechte několik hodin,
nejlépe však do druhého dne, odpočinout.
4. Zázvorky vložte do teplejší trouby, aby
„vyskočily“, během pečení ale teplotu snižte, aby
příliš neztmavly.
5. Po vychladnutí můžete zázvorky potřít
bílkovou, citronovou, rumovou nebo
čokoládovou polevou.
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TĚŠÍTE SE NA VÁNOCE?
Tento rok jsme na školní chodbě odchytili pár šťastných
jedinců, kteří nám neodmítli odpovědět na naše otázky
ohledně Vánoc. Pojďme tedy nahlédnout jak vánoční
svátky tráví právě někteří z našich spolužáků.
Zeptali jsme se na tyto tři otázky :
1. Jaké cukroví ti chutná nejvíce?
2. S kým trávíš vánoční svátky?
3. Co si přeješ k Vánocům
A odpovědi?

Vít Toupal 8.A, 13 let
1. Perníčky
2. S rodinou a hlavně s bráchou, kterého
nadevše miluji a tímto tě zdravím
Kubíčku
3. Lásku, kamarádství a zdraví celé mé
rodiny a mých blízkých

Kateřina Kolmanová 7.C, 12 let
1. Vosí hnízda
2. S rodinou. Zdobíme stromeček,
k večeři máme kapra a po večeři je
čas na dárky, které čekají pod
stromečkem.
3. Kytaru a tričko
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Karolína Čápová 7.C, 12 let
Andrea Lejnarová 7.C, 12 let

1. Perníčky
2. S rodinou se kterou se držíme
vánočních zvyků a tradic.
3. Knížku a oblečení

1. Vanilkové rohlíčky
2. S rodinou, babičkou a dědou. Ráno
všichni zdobíme stromeček.
3. Knížku a lyže

Michal Krunert 6.A, 11 let
1. Perníčky
2. U počítače a večer budu
s rodinou.
3. Hru na X-box
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Vánoční zvyky
Vánoční stromeček
Výzdoba chvojím ozdobeným jablky a
červenými stužkami je původní pohanský zvyk.
Po celé období středověku nenajdeme jedinou
zmínku o vánočním stromku.
Zdobení vánočního stromku se nicméně šířilo
velice pomalu.
Kolem poloviny 19. století se na vánočních
stromcích vyjímala jablíčka, ořechy, perníky a
další sladké pečivo, později též lojové svíčky.
V 19. století se stromek věšel nad stůl od stropu
dolů.

Vánoční dárky
Období Vánoc nebo slunovratu bylo na dárky
štědré: sloužící dostávali přilepšení k celoroční
mzdě, obdarovávali se žebráci a lidé bez
domova, bylo třeba obdarovat koledníky.

Podle některých tradic se o svátcích slunovratu
obdarovávali milenci a manželé jablkem nebo
perníkovými postavičkami Adama a Evy se
symbolem hada.
Darem vyjadřujeme lásku, úctu a ochotu.
Zpočátku byly vánoční dárky nejčastěji
praktického rázu, ale i ti nejchudší se snažili
svým blízkým, zejména dětem, udělat vánočním
dárkem radost.

Betlém

Původcem betlému jako ztvárnění zrození Ježíše
Krista. Jesličky zahrnují zpravidla celý příběh,
včetně betlémské hvězdy, zrozeného Ježíška v
chlévě, andělské zvěstování i příchod Tří králů.
Tradice výroby betlémů byla v minulosti hojně
rozvinuta, vyráběly se z nejrůznějších
dostupných materiálů, malinké i v životní
velikosti.

připravila L. Bohuslavová (9.B), zdroj:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
T

Co zdobíme na Vánoce
Co by se mělo začít snášet k zemi dne 11. 11.
Druh kytky – „Vánoční ……..“
Druh vánočního cukroví – Vosí ……
Čím se zavazují dárky?
Toto je sněhová
Jídlo, které se zaplétá, peče a zdobí rozinkami
8. Z čeho má sněhulák nos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Připravila Kateřina Kolmanová, sedmý ročník
Vánoce se kvapem blíží, Ježíšek už z nebes shlíží.
Zjišťuje, co máme za přání, děsí se už předem toho vydání.
A tak dle letákové propagace, nakoupí dárky přímo z akce.
Neboť z vánoc udělali obchodníci komerci, z nás lidí se postupně stali bezvěrci.
A tak dobrovolně podnikáme každoroční shon, za úklidem a cukrovím hon.
Na Štědrý den pak po večeři, shlédneme pohádku, co v televizi běží
a po pohádce unavený, usínáme lehce ovíněný.
Akorát, že po tom roce uspěchaném, na hlavního oslavence zapomenem.
A co zapříčinilo tento stres?
Na počátku víc jak 2000 let starý příběh, oslavovaný ještě dnes.
Dříve však prožitý v klidu, s oslavencem v srdci, s rodinou,
to člověk sám a dnešní doba jsou toho stresu příčinou.
Proto bychom Vám chtěli tento příběh znovu připomenout, oživit,
vláda nám dala 3 dny volna, tak ho přijďte s námi v klidu prožít, oslavit.
Chtěli bychom Vám narození Krista znovu představit,
Tak přijďte se s námi do kostela ve Zdislavicích ztišit, snad i pobavit.
Bude to jako loni, ve stejný čas, 25.12. 2014 v 16.00 hodin zas.
Hra jmenuje se „V Betlémě ještě stále není místo“,
hrajeme jí se spolužáky a nudit se nebudete, v tom máme zaručeně jisto.
Je to loňské hry volné pokračování, tak ještě jednou prosím, přijměte toto pozvání.
A tak u Ježíška prosím a svoje přání v hlavě nosím. Ježíšku, prosím Tě, přečti si
mé psaní. Je krátké a já mám k Tobě jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce, stejně šťastní jako na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí... Děkuji Ti. To mi stačí.
(báseň s pozvánkou na betlémskou hru v kostele ve Zdislavicích složil David
Pastorek, 6. A)
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Přejeme všem krásné
Vánoce a pohodu a
klid v dalším roce!!!

Žáci a žákyně
školního parlamentu
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