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2.

Stáhni sičtení domobilu.



Tajenka souvisí s Vánocemi. 

1. Jaké dary přinesli tři králové Ježíškovi? 

a)zlato, kadidlo,ovci-J b)zlato, myrhu, víno-D c)zlato, kadidlo a myrhu-A

 

2. Kde se poprvé objevil adventní věnec? 

a)v Izraeli-K b)v Německu-D c)v Polsku-A 

3. Co je to štědrovka ? 

a)šupina-U b)vánočka-V c)nadílka-B 

4.Kde se každoročně před Vánoci zapaluje betlémské světlo? 

a)v jeskyni-E b)v kostele-L c)na louce-K 

5.Ježíšek leží ve: 

a)stodole-P b)chlévě-N c)stáji-K 

6.Který den je považován za konec vánočního období? 

a)26. prosince-S b)31. prosince-O c)6. ledna-T 

Tajenka: _ _ _ _ _ _
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JAK SE SLAVÍ VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA

 

Velká Británie

 

Ve Velké Británii nosí dárky Father Christmas (Otec Vánoc). Na Štědrý večer

chodí od domu k domu a rozdává dárky. Děti věší punčochy na krb a nebo

prázdné povlaky od polštářů na rohy postelí.Děti také píšou Otci Vánoc

dopisy, které vhodí do krbu. Jedině tak totiž mohou dopisy vzlétnout a

dostat se až na Severní Pól, kde budou jejich přání vyslyšena.Ráno 25.

prosince rodina nejprve společně rozbaluje dárky a pak připravuje

slavnostní hostinu. Ta se podává v pravé poledne. Oběd obvykle začíná

přípitkem a symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (jedná se o

papírové tuby, v nichž se ukrývá drobný dárek).

 

 

 

USA

 

Děti v USA nachystají večer 24. prosince pro Santa Clause sušenky a mléko.

K tomu přidají dopis ve kterém prosí o dárky. Vánoce se slaví 25. prosince.

Celý den lidé odpočívají a navštěvují příbuzné. Popíjí se horká čokoláda,

punč nebo vaječný koňak, někde se podává i cukroví. Ráno se rozdávají

dárky, které přes noc přivezl Santa Claus na saních, do kterých je zapřaženo

osm sobů. Během Vánoc jsou Američané štědří k lidem, kteří na tom nejsou

tak dobře jako oni sami. Posílají peníze do nemocnic, sirotčinců a charit,

které pečují o znevýhodněné občany. Vánoce jsou ve zdejších zeměpisných

šířkách opravdu velmi teplé.Zatímco severní polokoule se nachází uprostřed

zimy, zde panují teploty okolo 30°C. Proto Australané pořádají tradiční

večeře na terasách, zahradách, nebo v parcích a dokonce i na pláži.
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Do dnešního čísla jsme si připravili rozhovor s panem učitelem Říhou. A

protože se blíží Vánoce, přidali jsme do toho i nějaké vánoční otázky.

•Nejoblíbenější cukroví?

       Vanilkové rohlíčky.    

•Co si přejete k Vánocům?

        Klid, příjemně strávený čas s rodinou.

•Dodržujete nějaké vánoční tradice?

        Chodím se svým tátou do vedlejší vesnice na hřbitov, chodím

navštívit svoji rodinu a večer se scházíme před kapličkou a zpíváme

vánoční koledy.

•Máte živý nebo umělý vánoční stromeček? 

        Živý, umělý ve svém domě nechci.

•Jakou míváte vánoční večeři?

        Míváme lososa s omáčkou a pečenými brambory.

•Když jste chodil do školy, byl jste spíše „průserář“ a nebo „ten hodný

žák“?

        Průserář, ale nedělal jsem nějaké průšvihy, ale spíš jsem vyrušoval v

hodinách pro odlehčení atmosféry.

•Jaký předmět vás nejvíce bavil?

        Na základce mě nejvíce bavil dějepis a asi angličtina. 
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DOPORUČENÉ FILMY

Tento měsíc Vám doporučíme dva filmy jeden český a druhý anglický. Jako

český film Vám doporučíme film Dvanáct měsíčků.  Tato pohádka je o Marušce,

kterou její macecha a zlá nevlastní sestra v zimě pošle natrhat fialky jahody a

jablka, protože se její sestra chce provdat za jednoho mládence jménem Karel. A

protože v zimě není možné tyto věci sehnat, Maruška šla daleko do hor. V

horách jí pomohlo dvanáct měsíčků a na konci se vdá za Karla. 😊

 

Jako druhý a anglický film Vám chceme doporučit film Grinch. Tento film je o

nenávisti k Vánocům a promění se v něco nečekaného. Grinch (jako příšera)

nesnáší Vánoce a rozhodne se zkazit je všem ostatním. Nakonec pozná, co je to

mít přítele. 😊

 

DOPORUČENÝ SERIÁL

Tento seriál bude pro změnu vtipný. Jmenuje se Malý Sheldon. Všichni určitě

znáte Sheldona z Teorie velkého třesku. A právě tenhle seriál je o jednom

chlapci, kterému je 9 a je to génius. Je největší matematik svojí generace. Žije v

Texasu a chodí na normální školu, kde se největší pozornosti těší spíš fotbalisté.

A protože je to génius chodí do stejné třídy se svým starším bráchou. Takže

jestli se chcete zasmát, tak je tenhle seriál přímo pro Vás. 😊

 

DOPORUČENÁ KNIHA

Děti z Bullerbynu je kniha o šesti dětech a jejich zážitcích v malé vesničce

Bullerbyn. Olle, sestry Anna a Britta, sourozenci Lissa, Bosse a Lasse společně

chodí do školy ve vzdálené vesnici. Hrají si na Indiány, tráví spolu Vánoce,

chodí spolu bruslit a prožívají spolu různá dobrodružství. Knížka Vás určitě

bude bavit, tak si ji nezapomeňte přečíst. 😊

školní časopisškolní časopis
6.



ANGLICKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ!
Milí čtenáři, připravili jsme si pro vás vánoční soutěž o Anglii v angličtině! Pokud se do

soutěže zapojíte, správné odpovědi napište na papírek, který si podepíšete (jméno,

příjmení a třída). Odpovědi vkládejte do krabice u bufetu do pátku 10.12.2021. Pokud

budou vaše odpovědi správné, proběhne kontrola a sladká odměna vás nemine. Takže

neváhejte a zapojte se! Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v pondělí 13.12.2021. 

 

1.When is celebrating Christmas in the UK?

a) In the morning 

b) In the afternoon 

c) n the evening 

d) At the night

2. Who gives presents to kids in the UK? 

a) Jesus 

b) Santa Claus 

c) Grandpa Frost

d) Elves

3.What is traditional Christmas food in the UK?

a) Schnitzel

b) Carp

c) Salmon

d) Turkey

4.Who gives presents in Finland? 

a) Jesus 

b) Grandpa Ukko

c) Witch

d) Wizard

5.What day do people celebrate Christmas in the UK?

a) 24.12.

b) 31.12.

c) 17.4.

d) 25.12.

6.What is a typical Christmas sweet in the UK?

a) Vanilla rolls 

b) Mince pies

c) Gingerbreads

d) Roll with ham

7.Where do kids get presents in the UK?

a) Under the tree

b) Under their plate with meal

c) Under the tree and to christmas socks 

d) They don´t get gifts

školní
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Zeptali jsme se pár dětí z druhého stupně,na otázky s vánoční tématikou :

Madlen Kub.

Co se ti líbí na Vánocích ?

M:Dárky cukroví a jídlo 

------------------------------------------------------

David Dok.

Jak na tebe působí vánoční atmosféra?

D:Dobře,velmi dobře

------------------------------------------------------

Štěpán Přich.

S kým slavíš Vánoce?

Š:S tatínkem

------------------------------------------------------

Dominik Dob.

Co míváte na večeři ?

D:Řízek a bramborový salát.Mňam!

------------------------------------------------------

Štěpán Han.

Jaké máš nejraději cukroví?

Š:Asi rohlíčky

------------------------------------------------------

Nella Kaf.   

Co ti  Vánocích dělá největší radost?

N:Dárky

------------------------------------------------------

Šimon Petr.

Jaký na tebe Vánoce dělají dojem?

Š:Je to zvláštní svátek.

------------------------------------------------------
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Čtenáři,

Dočetli jste se na konec tohoto vánočního čísla časopisu, ale

nebuďte smutní, dočkáte se dalšího čísla a to brzy. 

 

Zde najdete správné odpovědi na:
 

Tajenku osmisměrky: 

Merry Christmas!!!! 

 

Tajenku kvízu:

Advent 

Vyhlášení soutěže proběhne 13.12. 

 

Na tomto na čísle se v rolích zúčastnili:

 Sarča Petrželková jako šéfredaktor Eli Přichystalová jako pomocník

šéfredaktora

 Anička Koutná, Nelča Hunčová jako grafici

 Nikča Papoušková, Petr Kouřil, Tery Tlamková, Sabi Kučerová jako zvídaví

reportéři

 Ninuš Krutinová, Tery Sedláčková, Tadek Novotný, Štěpis Prosser jako

tvořitelé zábavy

 Nelča Kroupová, Vendy Petrová jako formátoři 

 

díky, patří i panu učiteli, bez kterého by se to neobešlo 

 

Vaše redakce časopisu. 
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