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slovo úvodem

Vážení učitelé, milí žáci,
vítáme Vás u předvánočního
vydání školního časopisu Ráček.
 
V nejnovějším čísle se dočtete
něco víc o panu učiteli
Chadrabovi, dále také co je
nového ve škole, jak se slaví
Vánoce v okolních zemích
i jinde po světě a v neposlední

řadě dostanete tip na knížku či
film.
 
Velice si vážíme všech, kteří
do našeho časopisu přispívají
a budeme velmi rádi, když se
k nám přidá někdo další - témata
jsou velice široká a čím více
redaktorů, tím kvalitnější náš
časopis bude.
 
Doufáme, že si čtení
předvánočního čísla užijete
naplno. Přejeme vám všem
krásné Vánoce v budeme se těšit
zase na shledanou v novém roce!
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VÁNOCE

Co Jsou to vlastně Vánoce?
Vánoce jsou křesťanský svátek,
lépe řečeno narození Páně
nebo Boží hod vánoční.
 
Odkud poházejí Vánoce?
První zmínky o Vánocích se
píšou od 2. století z Říma
 
Křesťanské Vánoce jsou oslavou
narození Ježíše Krista v Betlémě
(Palestinská autonomie).
Měšťanské Vánoce začaly růst
popularitou od roku 1843 kdy
vydal Charles Dickens povídku
Vánoční koleda a její okamžitá
popularita sehrála velkou roli
v moderní proměně Vánoc
ve svátky rodiny, dobré vůle
a soucitu. Díky němu se
proměnily Vánoce v západním
světě. Lidé se vzdálili
křesťanským zvykům a zaměřili
se více na pohodu Vánoc.

Vánoční zvyky (křesťanské
i pohanské)
Koledy, věštění, jesličky,
vánoční dárky, štědrovečerní
večeře, betlémské světlo, zlaté
prasátko, rozkrajování jablka, lití
olova, barborky, házení
střevícem, louskání ořechů,
šupiny z kapra, zapalování
františků.
 
Vánoce očima Pražáka
 
Jdeme s rodinou na “Staromák”,
zamíříme do obchodů s jídlem
a oblečením a něco si koupíme.
Dáme si trdelník, párek
v rohlíku, svařák a horké kafe.
Koukneme s blízkými
na pohádku, sníme štědrovečerní
večeři a rozbalíme dárky
a jdeme spát.

LUKÁŠ FERENCZY, VIII.C

zprávy ze školy

V pondělí 5. prosince proběhl
mikulášský den. Mnoho žáků
druhého, ale i prvního stupně
přišlo oblečených tematicky, což
dodalo celé akci tu správnou
atmosféru.
 
Ve stejný den žáci IX.A
navštívili třídy na prvním stupni,

kde oblečeni za Mikuláše,
anděly a čerty potěšili mladší
spolužáky. Netradičně byl
Mikuláš ztvárněn dívkou a jeho
společnost doplňovali zejména
andělé v doprovodu jen tří čertů.
Nikdo se tedy nemusel čertů bát,
andělé všechny hodné děti
ochránili.
 
Pátého ledna se uskuteční bílý
čtvrtek, kdy se zájemci mohou
obléknout do bílé barvy.
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Knižní tip - Strážce ztracených měst

KRISTÝNA ŠAMÁRKOVÁ, VII.C

Sophie se ztratí v davu stejně
jako každá dvanáctiletá dívka.
Sophie ale velice vyniká svou
inteligencí. Nemá moc
kamarádů a všichni si o ní myslí,
že je to exotka a šprtka, ale je
s tím spokojená, protože kromě
své chytrosti má ještě jeden dar.
Sophie totiž dokáže číst
myšlenky. Její svět se zbortí,
když potká kluka jménem Fitz.
Jako jediný za posledních 12 let
rozumí jejím problémům
a dokáže je vyřešit. Prozradí jí
její původ a ukáže jí, kde
zapadne. Ale i ve světě elfů je
v tom malý háček. Její hnědé oči
se dost liší od ostatních elfů,
jelikož všichni elfové jsou

modroocí. Sophie nikdy o elfím
světě neslyšela a ví i proč.
Vztahy mezi elfy a lidmi jsou
totiž zakázané. Před Sophií tedy
stojí bolestné rozhodnutí.
 
Zvolí si záhadný svět elfů, kde
nebude muset snášet každodenní
migrény nebo zůstane s rodinou
v San Diegu? Bude rozvíjet své
schopnosti anebo zůstane
ve světě lidí na bodě mrazu?
Hlavně se však musí sžít se
svými nadpřirozenými
schopnostmi a zjistit, co vše
skrývá její vlastní záludná mysl,
ve které toho je víc než kdokoliv
a ona sama tuší…
 

“Vypadáš zmateně,“ podotkl.
„Aby ne. Jako bys mi říkal,
Hele, Sophie, všechno, co ses
kdy naučila hoď za hlavu,“
řekla. Domýšlivě se na ni usmál.
„Přesně to se ti opravdu snažím
říct. Lidi se snaží, ale jejich mysl
vůbec nezvládá komplexnosti
reality pojmout.“ „A co elfové
jsou na tom líp?“ „Jistě. I ten
nejnatvrdlejší elf má
nad člověkem navrch, a to
nemusí mít žádné školy.“
Pochopila, kam tím Fitz mířil.
Jestli měl pravdu, byla celou
dobu jen hloupou holkou, která
o ničem neměla ani páru. Ne,
holkou ne, elfkou.
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ROZHOVOR S DAVIDEM 
CHADRABOU
Tentokrát jsme oslovili pana
učitele Chadrabu, který na naší
škole působí poměrně krátce.
Znát ho ale můžeme zejména
jako učitele dějepisu.
 
Dobrý den, jste rodilý Pražák,
nebo jste se do Prahy
přistěhoval?
 
Jsem rodilý, hrdý Pražák.
 
Proslýchá se, že jste fanoušek
fotbalu. Jak dlouho fandíte?
Máte nějaký oblíbený klub,
na jehož zápasy se chodíte
dívat?
 
Jsem, fandím od 5 let, kdy mě
strejda vzal poprvé na Bohemku.
Takže Bohemce fandím už
spoustu let a na její zápasy
pravidelně chodím, mám
permanentku.
 
Jste pouze fanouškem,
nebo jste někdy sám fotbal
za nějaký klub hrál?
 
Já jsem fotbal hrál jako malý, asi
3 roky, ale nebavilo mě trénovat,
takže to moc dlouho nevydrželo.

Ale pak jsem na základní škole
začal hrát závodně volejbal a u
toho jsem vydržel 9 let, ale
trápila mě zranění, takže teď už
si jdu jen občas zahrát
beachvolejbal nebo hanspaulku.
 
Někteří z nás Vás znají již
z minulého roku, kdy Vás
ve škole mohli potkat. Řeknete
nám víc?
 
Ano, k nám do školy už jsem
docházel minulý rok jako lektor
a doučoval jsem pár našich
současných žáků, hlavně ty
ze současné IV. a IX.A.
 
Jak jste se tedy nakonec dostal
k tomu, že na naší škole učíte?
 
No, pan Polák nás s kolegy, kteří
sem také chodili doučoval,
oslovil, jestli bychom nechtěli
u Vás začít učit. A po půl roce
rozmýšlení jsem se panu
Polákovi ozval, že bych rád
začal učit a jsem tady. A proč
zrovna tady? Měl jsem jen
příjemné zkušenosti s Vaší/naší
školou a proto jsem volil známe,
příjemné prostředí.

Jakou vysokou školu jste
studoval? Můžete ji
doporučit?
 
Vystudoval jsem Pedagogickou
fakultu Univerzity Karlovy
a můžu jen doporučit, ač je škola
trochu zaseklá v čase, tak
pedagogové jsou tam úžasní!
Nakonec tedy 4 hvězdičky z 5.
Se studiem jsem ale neskončil,
teď studuji na Filozofické
fakultě historii.
 
 

Chtěl jste se stát učitelem
od dětství?
 
Nechtěl jsem učit od dětství, to
ani náhodou, chtěl jsem dělat
ředitele dopravních podniků, ale
z toho postupem času sešlo.
Po základní škole jsem se vydal
na gymnázium, protože jsem
pořád nevěděl, co bych chtěl
jednou dělat.
 
Děkujeme a přejeme mnoho
hezkých chvil na naší škole!

VÁNOČNÍ VERŠOVÁNÍ
Přišla zima do města,
nachystali jsme si těsta,
upekli jsme perníčky
a zabalili hrníčky.
Annie Dimitrivová, VI.C
 
Na Vánoce každý rok
uděláme jeden krok,
upečeme kapříka,
který se nám vymyká.
Ozdobíme stromeček,
pod který dáme dáreček.
Amálie Folberová, Ivanka
Trifan, VI.C
 
Těšíme se na dárky,
máme rádi pohádky.
Maminka je vypráví,
tatínek je předvádí.
 
Přišla zima do města,
navštívila mě nevěsta.
Měla ráda perníky,
snědla všechny kapříky.
Tereza Baumannová, VI.C
 
Na Vánoce bude zima,
zhorší se tím celé klima.
Když napadne sníh,
vypiju půllitrový líh.
Tomáš Tischer, VII.C
 
 
 
 

Na Vánoce každý rok
už nemakám jak otrok.
Zima přišla, už nám sněží,
každý se na dárky těší.
A když jdeme koulovat se,
namrznou nám ruce,
pak nám děda přinese,
svařák na zmrzlý ruce.
Marek Jakeš, VI.C
 
Je to bílé, co to je?
Přišla zima do města?
Jsou to bílé závoje
přišla sněhová nevěsta.
 
A koho si vzala?
Dosti známého pána.
Je to pan Mikuláš,
co chodí k tchýni na guláš.
 
Jistě děti víte, co to znamená,
nejste přece žádný vemena,
už jsou tu Vánoce,
přišly zas po roce.
Tobiáš Čížek, VII.C
 
Přišla zima do města,
sníh a mráz nám přinesla.
Perníčky si zdobíme
a s radostí je vždy jíme.
Boby, lyže, velké sáně,
vidíme tu bílé stráně.
Tereza Líbalová, Julie
Drabinová, VI.C

Přišla zima do města,
Ježíška nám přinesla.
Na Vánoce každý rok,
každý pije horký grog.
 
Na dárky se těšíme,
Ježíškův zvonek slyšíme.
Těšíme se na Vánoce,
je to super tradice.
David Urválek, Štěpán Semrád,
V.C
 
Prosinec začíná dnes,
bude bílý les.
Táta koupí stromeček,
s maminkou upeču cukroví,
všude bude plno sáněk,
to už každé malé dítě ví,
s vítězstvím v závodech si
poradí.
 
Vánoce mám rád,
Ježíšek je můj kamarád.
Kristýna Kolínská, VII.C
 
Vánoce jsou svátek,
blíží se nám pátek.
Ozdobíme celý byt,
bude sněžit, bude klid.
 
Vánoční písničky si pustíme
a náladu si naladíme.
Dostaneme dárečky
krásné jako rámečky.
Tereza Dušková, VII.C
 
 
 

Zima přišla jako nic,
radosti je hnedka víc.
Na Vánoce cukroví a smích
bývá,
ale i pár dárků pod stromem se
skrývá.
Mokrým sněhem okna umyla,
to vše si pro nás zima připravila.
Majda Veselá, VII.C
 
Na Vánoce každý rok,
ujde Santa velký krok.
Přišla zima do města,
po zimě zas odešla.
Po dárcích jsme sáňkovali,
hodně jsme se radovali.
Hynek Liška, VI.B
 
Už se těším na Vánoce,
vždyť jsou jenom jednou v roce,
za okny padá sníh,
když lišky jezdí na saních.
Po večeři vyloupnu poslední
dobrotu z kalendáře,
na vánočním stromku rozsvítí se
záře.
 
Na parapetu hodně sněhu,
když děda hraje na něhu.
Milla Lišková, VI.B
 
Na Vánoce každý rok
přijde zima jako krok.
Vnímáme jen Ježíška,
jak nám klepe na dvířka.
Bára Klinderová, VI.B
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matematický kvíz Mistroství světa ve fotbale 2022

World cup (česky Mistrovství
světa ve fotbale) je pro fanoušky
fotbalu nejvýznamnější soutěží
roku. Mistrovství je vždy
sledováno miliony fanoušků a to
možná i proto, že se koná pouze
jednou za čtyři roky! Letos se
odehrává v asijské zemi Katar.
 
Letošní ročník je zvláštní
především dobou, kdy se
odehrává. Z důvodu vysokých
teplot v Kataru nebylo možné
soutěž zahájit v obvyklých
letních měsících, ale právě až
na konci listopadu. Ke dnešnímu
dni je již rozhodnuto, které země
postoupily do osmifinále. Jsou
jimi: Argentina, Polsko, Mexiko,
Saudská Arábie, USA, Austrálie,
Francie, Anglie a Senegal.

Katarským Mistrovstvím se
loučí např. argentinská hvězda
Lionel Messi, portugalský
útočník Cristiano Ronaldo
a v neposlední řadě i německý
hráč Luka Modrič.
 
První Mistrovství světa se
uskutečnilo roku 1930 a my
pevně věříme, že ročníku bude
dále přibývat.

autor článku:
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třída VIII.C

VÁNOCE V 
EVROPSKÝCH 
ZEMÍCH
V České republice Vánoce
slavíme 24.12., jíme kapra
nebo řízek s bramborovým
salátem a dárky nám nosí
Ježíšek. Ne všude je to ale
stejně, jak je to v jiných státech
Evropy?
 
Francie
Ve Francii se 24.12. normálně
chodí do práce a večer mají
velkou večeři. Po předkrmu,
který tvoří nejčastěji kachní
paštika, následuje hlavní chod,
což bývá uzený losos, humr
a ústřice či pečená krůta
s kaštanovou nádivkou.A
nakonec dezert, což je „vánoční
poleno” - jakási roláda ve tvaru
klády a na vánoční tabuli
samozřejmě nesmí chybět víno.
Po večeři následuje půlnoční
mše a trávení času s rodinou.
25.12. jsou ráno
pod stromečkem dárky, které
nosí pére Noël (Otec Vánoc).
 
Švédsko
Ve Švédsku se jako u nás slaví
Vánoce 24.12. Ráno se zdobí
vánoční stromeček a potom se
jde koukat na televizi.
K štědrovečerní večeři se

podává vánoční šunka, párky,
tlačenka, masové kuličky a také
„dopp grytan” neboli chléb
namočený v šunkovém vývaru,
pak se podávají i ryby.Mezi
švédské cukroví patří třeba
pepparkakor, lussekatter,
mandelmusslor
nebo polkagriskola.
Po štědrovečerní večeři si
Švédové rozbalují dárky, které
nosí vánoční skřítek.
 
Albánie
Štědrý den se v Albánii slaví
24.12.
Vánoce se v Albánii slaví
skromněji, ale nechybí půlnoční
mše.
Kolendra je vánoční zvyk kde
děti obcházejí domy, klepou
na dveře dřevěnými kladívky
a zpívají. Za to pak dostanou
koledu v podobě sladkostí.
Per ndjesa je zvyk, ve kterém se
mladší sourozenci omlouvají
starším za jejich špatné chování
v roce a tím žádají o odpuštění.
K večeři se podává zelenina,
luštěniny, pečivo, ryby a potom
baklava, což je sladký a křupavý
dezert. V Albánii nosí dárky
Babagjyshi.

foto: Typický řecký dezert.

Řecko
V Řecku Vánocům předchází
40denní půst, kdy se nejí maso,
mléko a vejce. Vánoce jsou pak
tedy opravdu časem hojnosti
a dobrého jídla. Tradičním
řeckým cukrovím jsou v období
zimních svátků zejména
melomakarona, kourambiedes
a mandlová kolečka -
amygdalota. Na svátečním stole
také nesmí chybět obdoba naší
vánočky - chrisopsomo.
Pěkným zvykem je krájení
novoroční pity - koláče
z listového nebo třeného těsta,
v němž je zapečená mínce. Ten,
komu mince připadne, bude mít
podle pověry v následujícím
roce štěstí a bude se mu dařit,
na co sáhne.
Koledníci, kteří chodí

po vesnicích, přináší do domu
štěstí, proto jsou vítáni a štědře
obdarováni. A všichni si přejí
„CHRONIA POLLA“!
 
Slovensko
Podobně jako v České republice,
i na Slovensku se drží 24.
prosince půst. Pod ubrus se
u večeře dávají šupiny z kapra,
aby měla rodina následující rok
dostatek peněz. K večeři se
obvykle podává kapustnica, což
je hustá zelná polévka.
Následuje kapr s bramborovým
salátem. Před začátkem
štědrovečerní večeře si členové
některých domácností udělají
na čelo malý křížek medem, aby
na sebe byli všichni hodní.

DAVID NEDVĚD, VIII.C
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PRINCEZNA ZAKLETÁ V 
ČASE

První díl byl natočen v roce
2020. Spoustu lidí se na to těšilo
a film se jim líbil, ale recenze
byly i negativní.
V hlavních rolích nebyli jenom
čeští herci ale také slovenští.
Například samotnou princeznu
Elenu ztvárnila Natalia Germany
(Slovenka). V roli prince Jana se
ukázal oblíbený herec Marek
Lambora.
 
Přestože šlo o pohádku, byla
poměrně děsivá. Velká část
filmu se natáčela v zatopených
lomech blízko Lipnice
nad Sázavou, které jsou známé
i z jiných pohádek - například
Láska rohatá. Lomy jsou
skvělým místem na výlet.
V každém lomu najdeme
vytesaný jeden smysl (oči, ucho,
nos).
 
Celý film je o tom, že princezna
Elena se narodila s prokletím
mocné kletby. Na ochranu jí

dvorní alchymista přičaroval
runu času, díky které princezna
uvízla v čase. Den se jí opakoval
stále dokola. A ona se snažila
s princem Janem a alchymistkou
Amelií porazit čarodějnici
Murien, která ji proklela.
 
V roce 2022 vyšel druhý díl
tohoto filmu. V něm díle zjistíte,
že runa času se přemístila
na alchymistku Amelii a také, že
runa času není jediná důležitá.
V druhém díle podle autorů
převažují fantasy prvky
nad prvky pohádkovými. Titulní
píseň Cesta z bodláčí nazpíval
opět Marek Lambora a Tereza
Mašková, kterou můžeme znát
sze Superstar.
 
Pohádka byla do kin uvedena
17. listopadu a stále její
promítaní běží.

MONČA MALÁ, MAJDA VESELÁ,
VII.C

Co nadělit pod stromeček?
Pro ženy
Myslím, že každou ženu potěší
nějaká kosmetika. Já osobně ale
dávám přednost krémům
a celkově pečující kosmetice.
Pokud byste rádi koupili nějakou
takovou kosmetiku, ale nemáte
možnost si dovolit tu dražší, tak
bych vám ráda doporučila
značku Ziaja. Jedná se o přírodní
kosmetiku z kozího mléka
a opravdu s pletí dělá velké divy.
Mají jak krémy tak třeba i séra,
určitě se na tuto značku
podívejte. Seženete ji třeba
v DM drogerii.
 
Pro muže
Sklenice na pivo je věc, kterou
určitě ocení každý muž. Pokud
váš tatínek nebo dědeček dává
přednost raději nějakému
dobrému rumu nebo whisky, pak
ho možná potěší například
sklenička na tento alkohol
určená. Vyrábějí třeba i vtipně
provedené sklenice, což mě
zaujalo, můžete si i nechat
na sklenici či panák napsat
přesně to, co chcete.
 
Pro dívky
S knihami se letos roztrhl pytel.
Skoro každý letos aspoň nějakou
knihu přečetl. V tomto roce se
staly trendem Tiktoku, ale
i jiných sociálních sítí knihy
od autorky Colleen Hoover.
Colleen píše spíše romány, proto
její tvorbu moc chlapcům
nedoporučuji. Nejznámější
knihou je například Námi to
končí nebo druhý díl Námi to
začíná, která je o kousek delší
než ostatní její knihy, Odvrácená
tvář lásky nebo Vzpomínky

na něho. Pro dívky, které
romány moc nezajímají,
doporučuji knihy jako třeba
Návod na vraždu pro hodné
holky. Tato kniha zaujme
každého, koho baví detektivky.
10 rande naslepo je kniha, která
pobaví, a sérii knih Deník
malého poseroutky si myslím, že
už každý zná, ale vychází nové
díly které budou určitě stejně
dobré jako ty starší.
 
Pro chlapce
Oblíbenou videohrou asi nikoho
neurazíte, takže dobře zvolená
hra bude určitě vhodný dárek
pro každého kluka. A nebo co
takhle CD s oblíbenou skupinou
či zpěvákem, ovšem raději bych
se zeptala, než hned kupovala
a pak zjistila, že sem se vůbec
netrefila do vkusu. Dobrým
tipem může být i třeba
předplatné Spotify, Netflix
nebo nějaké hry.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VIII.C

Bruslení na Sofijáku
Na první adventní neděli 27.11.
se na Sofijském náměstí
v odpoledních hodinách už
podruhé otevřelo ledové
kluziště.
Nebyla to však jediná věc, co se
ten večer odehrála, celé
Modřany se seběhly, aby si
zazpívaly koledy s Kamilem
Střihavkou a společně rosvítily
modřanský vánoční stromeček.
 
Jiný vzhled
Tento rok je kluziště je větší než
v loňském roce a to o celých 10
metrů! Cena se také zvýšila, ale
stále je velmi přívětivá - 60
Kč/den.
 
Půjčovna bruslí
Nemáte brusle? Nevadí, hned
vedle kluziště je půjčovna,
ve které vám půjčí jakoukoliv
velikost.

Cena za půjčení je 80 Kč.
Vlastní brusle si zde můžete také
nechat nabrousit, a to taktéž
za 80 Kč.
 
Rady a tipy
Pokud si chcete zajezdit
na téměř prázdném kluzišti, stačí
vyrazit hned po škole nebo o
víkendu brzo ráno. A pokud jste
dítě a máte hlad, tak blízká
restaurace BejkBůů nabízí
pro všechny děti, které přijdou

s bruslemi do restaurace, kuřecí
řízek s bramborovou kaší
a okurkovým salátem
nebo hovězí pečeni se svíčkovou
omáčkou a houskovým
knedlíkem jen za 85 Kč.
 
Tak doufám, že vyrazíte brzo
taky.
 
SPORTU ZDAR!

TOBIÁŠ ČÍŽEK, VII.C

zprávy z 
parlamentu
Zasedání parlamentu 10.11.2022
 
- nová nástěnka ŽP
- nové logo ŽP
- hudba v rozhlase, pondělí
a pátek, o velkých přestávkách
- odměny za akce
- nová skupina pro ŽP (soc.sítě)
pro rychlejší a lepší komunikaci
- volící krabice – např. pro výběr
hudby nebo na názor co by se
mohlo změnit
 
Co se změnilo?
- skříňky pro 8. třídy
- nová nástěnka
- nové logo
 
Další setkání ŽP se uskuteční
15.12.2022
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Svatá Barbora a 
svatý Mikuláš
Předvánoční čas je spojen se
dvěma osobnostmi, které snad
každý zná. Znáte ale jejich
historický původ?
 
4. prosince oslavila svůj svátek
Barbora. Barbora neměla snadný
život. Její otec byl velký
odpůrce víry a Boha, ale jeho
dcera věřit chtěla. Dala se tajně
pokřtít, ale když to její otec
zjistil, rozhodl se nechat ji
popravit. On sám se pak zvolil
jejím katem.
Když Barboru popravil, zasáhl
kata podle legendy blesk.
 
Právě proto se Barbora stala
partonkou horníků, dělostřelců
a dalších povolání, kde hrozí
náhlá smrt. Po Barboře jsou
pojmenovány štoly nebo celé
doly. V Kutné Hoře se dokonce
nachází chrám, který je právě
svaté Barboře zasvěcen. Jak jistě
víte, Kutná Hora, která to má již
v názvu skryté, byla dříve
významným místem těžby
stříbra.

Dříve chodily v den jejího
svátku po vsích postavy
zahalené do bíla. Říkalo se jim
Barborky a jejich bílá barva
symbolizovala čistotu.
Barborky byly někdy
doprovázeny čertem a podobně
jako dnes Mikuláš nadělovaly
hodným dětem nějaké drobné
dárky.
Tradicí, která se zachovala, je
trhání barborek - třešňových
větviček. Pokud svobodné dívce
do Vánoc větvička vykvetla,
čekala ji do roka svatba. Pokud
měla dívka více nápadníků,
pojmenovala po chlapcích
větvičky a ta, která vykvetla
první, symbolizovala toho
pravého.
 
Dva dny po Barboře, tedy 6.
prosince, oslavil svůj svátek
Mikuláš. To byl biskup, který se
proslavil svou štědrostí
a zachránil tři mladé dívky,
kterým věnoval peníze, aby se
mohly vdát. Barborky postupem
času nahradil právě Mikuláš,
který je doprovázen čertem

a andělem. V předvečer svátku
svatého Mikuláše tak potkáváme
na ulicích mnoho Mikulášů,
andělů i čertů.
Z Rakouska se k nám postupem
času dostávají masky opravdu

děsivých čertů - krampusů.

autor článku:
LUDMILA ČERVENCLOVÁ

Další vánoční zvyky a tradice 
napříč světem

NORSKO
Vánoce jsou pro Norsko velmi
důležitým svátkem a slaví je
hodně podobně jako Česká
republika. Místo Ježíška ale nosí
dárky vánoční skřítek
Julenissen. Také podle staré
legendy na Štědrý den vylézají
zlé čarodějnice, aby se proletěly
na košťatech. Proto Norové
tento den všechna košťata
schovávají.
 
BULHARSKO
V minulosti se Vánoce
v Bulharsku vůbec neslavily.
Pokud je chtěl někdo slavit,

musel tajně a za zataženými
závěsy. Dnes už se Vánoce slaví
a také jsou velice podobné těm
našim. Kromě dvou věcí. Dárky
do Bulharska původně nosil
Děda Mráz. To už se ale změnilo
a nosí je Děda Koleda. Další
zvláštní věc je, že některé rodiny
dodržují tradici a stolují na zemi
na prostřeném ubruse, který leží
na slámě.
 
UKRAJINA
Slaví Vánoce 7. ledna.
V některých rodinách stále platí
tradice věšení pavouků
a pavučin na stromeček. Věří, že
pokud najdou na Štědrý den
pavouka, budou mít štěstí.
 
HAVAJ
I v období Vánoc je na Havaji
stále teplo a slunečno, přesto zde
tento svátek slaví. Ani se moc
neliší od těch klasických. Zdobí
si své domy i vánoční
stromečky. Velice zajímavá věc
je, že dárky dětem dává Santa
Claus, který přijíždí na vodním
člunu, který táhnou delfíni.

MAJDA VESELÁ, VII.C

Volejbal
Jsou různé typy volejbalu,
například barevný minivolejbal,
který se dělí na různé barvy
podle pravidel a věku např.:
 
ŽLUTÝ: kategorie do 8 let.
Hraje se ve dvojici přehazovaná.
 
ORANŽOVÝ: kategorie do 9
let. Hraje se ve dvojici a hráči
míč chytají a když hrají
přes můžou odpinknout míč
k soupeři a nebo hodit obouruč
vrchem.
 
ČERVENÝ: kategorie do 10 let.
Hraje se ve dvojici a míč může
být odbit při prvním či druhém
kontaktu jedenkrát nad sebe.
 
ZELENÝ: kategorie od 11 let.
Tentokrát se hraje ve trojici
a může se hrát všechno jen ne
„bagr“.
 
MODRÝ: kategorie do 12 let.
Hraje se ve trojici a má to
podobná pravidla jako
při šestkovém volejbalu, akorát
je pro menší děti.
Pole je zmenšené a pravidla
zjednodušená.
 
ŠESTKOVÝ VOLEJBAL
Šestkový volejbal se hraje

v šesti. Každý hráč má svůj post.
Těch je dohromady pět. Jedná se
o kolektivní sport a
je velmi důležité, aby
mezi sebou spoluhráči
komunikovali při hře.
 
BEACH VOLEJBAL
Beach volejbal je odlišný
od šestkového volejbalu tím, že
se hraje ve dvou a hraje se
na písku. V beachy se hraje víc
úderů než
v šestkovém volejbale
např.(kobra a kaple).

TERKA DUŠKOVÁ, VII.C


