Vážení a milí čtenáři!
Nalezení odpovědi na otázku „Jaký je vlastně svět, ve kterém žiji?“ není vůbec snadné a jednoduché.
Mnozí lidé si tuto otázku ani nepoloží, takže se ani nezabývají odpovědí.

A co moudrý člověk? Ten určitě neformuluje jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Ono to vlastně
ani nejde. A vliv na její obsah má nesporně také období, ve kterém se snažíme odpovědět. Jinak se
odpovídá v létě (převažuje slunečné počasí, venku je dlouho světlo, člověk je nabitý energií a
optimizmem), jinak pak v průběhu pochmurného podzimu. Specifickým obdobím na občasné
filozofování a zamýšlení se je pak nesporně čas předvánoční či vánoční. V tomto období se do popředí
dostávají často myšlenky, v jejichž centru jsou lidské vztahy, rodina, láska, vzpomínky na kamarády
či přátele. Zde pak vynikne relativnost a hlavně pomíjivost některých hodnot.

A je velká škoda, že mnoho lidí si spojuje Vánoce pouze s hodnotami materiálními a opomíjí tak
vztahy mezi lidmi. Ty jsou přeci součástí naší každodenní práce. Není snadné je budovat (vždyť
důvěra se získává mnohdy velmi obtížně) a je smutné, když se najdou hlupáci (bez rozdílu věku či
pohlaví), kteří je vědomě či nevědomě ničí.

Naše životy jsou v letošním roce navíc ovlivněny celosvětovým problémem zvaným Covid – 19.
Žijeme tak ve světě, ve kterém jsou naše životní hodnoty vedle „odosobňující“ techniky ovlivňovány
sociálními problémy a stále častější nekompetentností mnohých nezodpovědných politiků. Pro mnoho
lidí (bohužel nejen mladých) jsou tak jejich orientace ve světě a nalezení vlastního hodnotového
žebříčku velmi nesnadné.

Proto vyzývám všechny lidi dobré vůle: Buďme pokorní a hýčkejme si v životě spíše hodnoty
duchovní než materiální!

Přeji všem lidem dobré vůle krásné a pohodové Vánoce a úspěšný rok 2021!
Jiří Šlégl

Vážení a milí čtenáři našeho časopisu,
podruhé se Vám dostává k nahlédnutí elektronická forma
Občasníku. Podruhé za dobu jeho existence. Zažíváme opravdu
zvláštní, nepříznivé období, vlastně celý rok 2020 byl v mnohém
nový. Nadchází rok 2021. Možná, že jednička na jeho konci dává
naději, že se něco změní, povede, začíná nová, lepší etapa našeho
žití. Přáli bychom si to jistě všichni.

I přesto, že školní výuka neprobíhala v tomto roce zaběhnutým způsobem, dokázali jste vytvořit
příspěvky, z nichž si některé můžete v časopise přečíst. Témata jsou rozličná, někteří z Vás se snažili
velmi, někteří musí ještě zapracovat a budou se na uveřejnění svých prací těšit v čísle dalším. Já
osobně mám velkou radost z příspěvku mých bývalých žákyň Lenky a Pavly. Lenka je dokonce i nová
vyučující na naší škole. Práce na časopise je dosti, nestíhaly jsme s mou kamarádkou Věrou
Ondráčkovou, která z větší části tvoří závěrečnou grafickou podobu Občasníku, a proto máte jeho
verzi se zpožděním. Možná vám to ale vadit nebude. Je po Vánocích a přesto si je budete moci znovu
připomenout v příspěvcích několika žáků. Věro, moc Ti děkuji.

Celá řada akcí, které jsou pro naši školu typické, se ze známých důvodů neuskutečnila. Jedna, která je
pro mne dlouhá léta velmi důležitá, ale „klapla“ i letos. Jedná se o příspěvek na KONTO
ADVENTNÍ KONCERTY, které připravuje celou dobu jejich trvání Česká televize (19 let). Vždy,
když jsem se do call centra dovolala, jsem měla velikou radost. Přece jenom – nás, kteří máme rádi
svou školu a vše, co k ní patří – potěší, když se na televizní obrazovce objeví název naší školy a
nějaká hezká částka. Tohoto roku se stalo něco výjimečného. Přesto, že počet letošních dárců byl
nepatrný, projevila se zato jejich velkorysost. Některé příspěvky byly nádherně vysoké, dospělý
pracující člověk může takto přispět. Chtěla bych všem mockrát poděkovat, i jedněm rodičům
.
Velmi si ale vážím i drobnějších finančních příspěvků od těch, kteří nejsou ještě výdělečně činní.
Jedná se o několik studentů závěrečného ročníku – 4.A, 4.L a 2.NA. Vybavuji si větu z filmu
pro pamětníky – myslím, že je to Cesta do
hlubin študákovy duše. V jeho závěru se
profesor zmínil o tom, že student má také
srdce. Souhlasím. Děkuji za částku 8. 850 Kč.
Ze všech ročníků daleko nejvyšší.

Letošní rok prověřuje nejen píli, svědomitou
přípravu do školy, ale i soucítění s těmi, kteří
pomoc potřebují v každé době. Dnes jistě ještě
více. A několik přátel naší školy toto prokázali.
DĚKUJEME.

Do nového roku přeji dobré zdraví, pohodu,
zachování optimismu, který dokáže společně
s humorem překonat a někdy i vyřešit nejednu
lapálii.
Marcela Ernestová
Stromeček nazdobila a z větší části i sama
papírové ozdoby vytvořila paní asistentka
Vladislava Mikešová. Povedl se, že?
Autorkou fotografie je paní učitelka Jaromíra
Mušková.

Jak slavila
Vánoce
moje
babička
Monika Volfová, 2. NA

Když jsem se babičky
zeptala, co by mi mohla říct
o Vánocích a jak je slavila
ona, když byla malá, začala
mi vyprávět, jak její tatínek
chodil pro vánoční
stromeček do lesa a jak ho
spolu všichni zdobili.
Namísto světýlek
a skleněných ozdob, které
jsou pro dnešní vánoční
stromeček nepostradatelnou
součástí, dávali na stromeček
skřipce na svíčky, kostky
cukru, aby se tam něco
třpytilo, sušená jablka, nebo
se upeklo cukroví a
stromeček se zdobil i tím.
Používali i slaměné ozdoby,
které ovšem můžeme najít i
v dnešní době, i moje rodina
takovéto ozdoby
na stromeček má a stále je
používá.

Vyprávěla mi i, jak slavili
celý den. Moje babička je
jedináček, chodila si hrát
k sousedům, kde s jejími
kamarádkami stavěly
sněhuláky a užívaly si sníh,
který si v dnešní době o
Vánocích nedokážu
představit. Navečer se vrátila
domů, dala si se svojí
rodinou večeři a pak se šlo
ke stromečku. Mojí babičky

babička byla věřící, a tak chtěla, aby se před rozbalováním dárků
pomodlili. Jeden rok dostala kočárek pro panenky. Ale nedostala
panenku, tak v kočárku vozila plyšového medvěda. Nebylo prý
důležité, co dostala jako dárek, hlavní byl stromeček. Večer si
tedy hrála se svojí novou hračkou, a nakonec v rádiu poslouchala
pohádku, která se zrovna vysílala.

Ptala jsem se i, jak slavila Vánoce, když už měla děti. Pokaždé
zdobila stromeček sama, aby svým dětem (mému taťkovi a
tetám) připravila překvapení. Dávala mezi dveře křeslo, a tak tam
nemohl nikdo přijít, ale můj taťka byl prý zvědavý a furt lezl pod
křeslo nebo nad křeslo, aby stromeček viděl. Také drželi tradici,
že nebudou jíst maso, aby viděli zlaté prasátko. Na večír pak šli
všichni ven a hledali nad Dobrovicemi prasátko. Děti tam viděly
světýlka a myslely si, že to všechno jsou zlatá prasátka. K večeři
měli rádi kapra, řízek nebo klobásy a tradiční bramborový salát
jako přílohu. Na rozdíl od babičky, její děti už dostávaly víc
hraček a nejen jednu. Nejčastěji dostávaly kostky, říkalo se tomu
prý kubus, a sestavovaly se z nich obrázky, a také měly radost,
když dostaly něco na sebe, jako třeba čepici, teplákové soupravy
a nové boty.

Babička si začala pořádně užívat Vánoce, až když měla děti.
Jako jediné dítě byla o Vánocích sama a neměla si večer u
stromečku s kým hrát, na rozdíl od mého taťky a tet. Na Vánoce
se každý rok těší, a nejvíce si užívá ten čas před Vánoci, a to, že
se na Štědrý den sejde vždy celá naše rodina.

Mé nejkrásnější Vánoce
asi tak před 5 lety
Denisa Novotná, 1.D

Na Štědrý den jsme ráno vstali okolo osmé hodiny. Jak jsme
vstali, tak jsem šla k babičce a ta udělala snídani. Tak jsme se na
jedli a popovídali si. Potom jsme se vydali k tetě a ke strejdovi.
Pak jsme dorazili k tetě a vydali jsme se do pražské zoologické
zahrady. Potom jsme se vydali do zoologické zahrady. Když jsme
tam přijeli, byla tam fronta, tak si teta šla s babičkou stoupnout
do fronty. My jsme mezitím zaparkovali s tátou a se strejdou,
potom jsme šli podívat na zvířata. Jak se blížil oběd, tak jsme se
šli pomalu naobědvat, ale mezitím jsem dala zvířátkům mrkev,
jablka a tak, co jedí zvířátka. Potom jsme se vydali na oběd a
potom jsme šli za dalšíma zvířátky, strašně jsem byla šťastná, že
jsme byli v zoologické zahradě. Potom jsme se vydali do kopce k
lednímu medvědovi. Potom byli za slony a táta se strejdou dělali

ze mě srandu. Tak jsme šli
ke slonům a když jsme
odcházeli od slonů, tak tam
bylo slůně malé a mělo na
krku zvoneček. Teta mi
řekla, že když na to
zacinkám, tak budu mít
štěstí. Tak jsme na to
zacinkala a strašně moc sem
si přála, abych dostala
pinpongovej stůl. Potom
jsme pokračovali k dalším
zvířátkům. Potom jsme se
dostali k zebře a tam to bylo
nejvtipnější. Všichni jsme se
smáli proto, že z dětství měl
hezký zážitek, že než že říkal
zebra, tak říkal pruhovanej
kůň. Potom jsme se dostali
k baráčkům a tam byla
hospůdka a nějak muzeum.
Pokračovali jsme dál,
protože mě to tam nebavilo
chtěla jsem jít dál. Jsem byla
hodně netrpělivá a nechtělo
se mi čekat. Tak jsme
pokračovali dál a tam jsme
se dostali ke lvům a tygrům.
Tam mě to nejvíc bavilo,
protože strašně moc mám
ráda kočkovité šelmy. Potom
jsme šli pomalu ze
zoologické zahradě a jeli
jsme k tetě. Když jsme
přijeli k tetě, tak jsme se
spojili se sestřenicí a s
bratrancem. Potom jsme
pomalu jeli domů
připravovat se na Vánoce,
ale ono to bylo skoro
všechno připravený, protože
máma byla doma a nejela s
náma do zoologické zahrady.
Přijeli jsme domů a byl
hotovej bramborovej salát.
Potom děda vytáh s tátou
friťák a šli dělat klobásy
řízky a ryby ven. Babička
mezitím upekla doma
klobásy, ohřála rybí polévku
a udělala křoupání. Já jsme
mezitím byla venku a nosila
jsem hotové ryby klobásy a

řízky. Když už všechno bylo hotové, tak jsme se šli převlíknout
do svátečního oblečení. Když jsme se najedli, tak jsme tak jsem
musela jít ven s Tedíkem. Potom jsme přišli, sedla jsme si ke
stromečku a začala jsem rozdávat dárky, vždycky, když jsem
někoho přečetla, tak si to rozbalil a potom jsem pokračovala dál.
Potom mi táta řek, ať se jdu podívat po dvoře, že tam mám
překvapení. Tak jsme ho šla hledat a ano, byl to pinpongovej stůl.
Měla jsem strašnou radost, že jsem ho dostala.

To byly moje nejkrásnější Vánoce.

Vánoce
Sebastian Popovič, 1.B

Každý rok v prosinci jsou Vánoce. Všechny děti a rodiče se na
ně těší. Dostanou dárky, úsměv a radost na jejich tvářích udělají
rodiče šťastnými. Tedka vám tady popišu své Vánoce s rodinou.

Moje každé Vánoce vypadají stejně, protože vždy odjíždím
na Slovensko s bráchou a mámou.

Na Vánoce se těším, ale když jsem byl menší, tak jsem se těšil
víc. Jenom jednou jsem strávil Vánoce tady v Čechách. Na
Vánoce jezdíme na Slovensko kvůli babičce a dědečkovi, protože
oni už jsou staří na to, aby přišli za nami do Čech, proto vždy
jezdíme k nim. Bez táty slavím Vánoce kvůli tomu, že je z
Ukrajiny a tam mají Vánoce o týden dva pozdějí než my, ale táta
tam už je tak 20. prosince, aby tam byl s rodinou. Pokaždé, když
přijdu na Slovensko, tak mám radost, protože se těším na cukroví,
na to, když budeme dělat stromeček, a prostě ty vánoční věci.
Zvyky jsme neměli, jenom ten, že jsem chodil koledovat . Jako
malý jsem chodil s dědečkem k sousedům koledovat, tedka už
bohužel nechodím, protože už jsem z toho vyrostl.

Na Štědrý večer se každy pomodli, a až pak se jde jíst, potom
všem jídlu se vrhneme na dárky, já se těším, ale už ne tolik, já
dostanu pokaždé peníze, ale jako udělá mi to radost, já většinou
dárky nedavám, protože já si jenom přeju, abysme byli zdraví a
šťastní. Večer po dárcích a po jídlu jdu s mámou na půlnoční mši.

Vánoce
Martin Beneš, 4.L

Minulý rok byly zhruba už
od listopadu (některé
obchodní řetězce mají
v oblibě i dřívější data)
v obchodních domech
vánoční dekorace, sladkosti i
inspirace na dárky. Lidé
šíleli, nakupovali jednu věc
za druhou bez přemýšlení
nad tím, zda ji vůbec využijí.
Letos se ale situace mírně
změnila – v podstatě
polovinu roku jsme strávili a
stále trávíme s ohledem na
omezení, dle kterých se
musíme řídit. Nejen, že se
tato opatření dotkla našich
každodenních životů, ale i
svátků, Vánoce nevyjímaje.

Na rozdíl od předchozích let
není možnost nakupovat
dárky- tedy, je, ale ne
v takovém měřítku. Ať už se
bavíme o financích, které
jsou v tomto roce mnohem
omezenější, a proto mnoha
rodin musí na dárcích trošku
šetřit, nebo o samotné
možnosti navštívit daný
obchod. Pro mladé lidi není
takový problém zajít osobně
do obchodu či objednat
online. Tento nešvar se týká
většinou prarodičů či rodičů,
protože se bojí případného
kontaktu s potencionálně
nakaženým.

Ale pojďme si říci, že tyto
svátky nikdy nebyly a snad
ani nikdy nebudou z většiny
o materiálních věcech. Díky
všemu, co se kolem nás děje,
si všichni více
uvědomujeme, na čem
záleží. Věřím tomu, že

letošní svátky budou především o rodině, možnosti strávit volný
čas spolu a o možnosti na chvíli zapomenout na všechny
okolnosti a povinnosti. Vánoční tradice a různé aktivity
provázející tyto dny budou taktéž mnohem častější, než byly
v posledních letech. Mnohem více z nás bude v tyto dny
rozkrajovat jablka a lít olovo, ačkoliv jsme to nikdy dříve
nedělali. Proč? Já vlastně nevím. Nejspíše proto, že zjišťujeme,
že na těchto věcech záleží mnohem více, než na nejnovější
elektronice pod stromečkem. A i když bychom ji tam našli moc
rádi, zdraví, rodina a společný čas je mnohem důležitější.

Dotknou se letošní záležitosti jednoho z nejoblíbenějších svátků
v roce? Určitě ano. Bude to příjemná změna? Každopádně!
Užijme si každý závěr roku v kruhu těch, které máme rádi,
odhoďme materiální dárky a především většinu okolností stranou
a věnujme se sami sobě. To je to nejvíc, co sobě a svému
nejbližšímu okolí můžeme nadělit.

Vánoce u Smolanových
Jakub Smolan, 1.B

Každé Vánoce vstávám kolem 10:00. Potom si dám menší
snídani a jdu si udělat ranní hygienu. Lehnu si do postele a jdu
koukat na vánoční filmy, to mi většinou vydrží do 17:00 a potom
jdu dát pod stromeček dárky. Potom, jako každý rok, jdeme
vyvenčit psa. A potom jdeme domů, doma si dáme večeři a
rozdáme si dárky. Po rozbalení dárků jdeme koukat na pohádky.
A mezitím usneme. A tím můj den končí.

Já a ségra skoro před 10 lety

.

Vánoce
u Matuchů

hodiny, na prvním místě je vždycky hovězí polévka s nudlemi
a knedlíčky, potom následuje řízek s kaší nebo s bramborovým
salátem.

Jakub Matucha, 1.B

K rozbalování dárků jsou puštěné koledy a vánoční pohádky.

Čekáme, než dojedí všichni a pak já s bratrem jdeme do pokojů
a čekáme, než mamka nebo taťka zazvoní na zvoneček. Tím nám
dají najevo, že máme jít ke stromečku.
Mamka nás přitom natáčí, aby viděla na nás tu změnu po tom
roce. Když všechno rozbalíme a následně uklidíme, jdeme
všichni odpočívat. A Vánoce jsou za námi.

Mé nejkrásnější Vánoce
Josef Kočí, 1.D

Vánoce, co pro mě znamenají Vánoce? Vánoce jsou pro mě

U nás to neprobíhá nijak
zvláštně, ráno vstávám
kolem desáté hodiny
společně s mým bratrem
Filipem.

Snídaně je jednoduchá, jíme
cukroví s mlékem nebo s
kakaem. Už od rána, co
rodiče vstanou, hrajou u nás
vánoční koledy a koluje
dobrá nálada. V poledne
nikdo nic nedělá, všichni
odpočíváme a koukáme na
pohádky.

Po poledni chodíme na
procházky nebo jedeme s
bratrem ven. U nás máme to,
když jsou Vánoce, že
musíme být do pěti hodin
doma. Doma se převlékneme
do hezkého oblečení a
čekáme, než bude večeře.

Předtím, než půjdeme jíst,
tak si připijeme na zdraví.
Večeříme vždy okolo sedmé

nejkrásnější den v roce. Vůně, která každoročně patří
k Vánocům, se line domovem. Mé nejkrásnější Vánoce jsou
svým způsobem všechny Vánoce. Ale minulé Vánoce byly jedny
z nejlepších.

Den před Vánoci jsem seděl v deváté třídě. A přemýšlel jsem,
jak tento rok rychle utekl. Vánoční atmosféra, která ve třídě
panovala, byla hezká. Také jsem se zajímal o Vánoce v cizině a
jelikož jsem měl ve třídě spolužáka holandské národnosti, tak
jsem neváhal se zeptat. ,,Můžu se zeptat?´´ ,,Ano,´´ odpověděl.
,,No když jsi z toho Holandska, kdo vám vlastně nosí dárky a jak
to máte s jídlem a tak.´´ Jelikož seděl přede mnou, tak se zvedl a
podíval se na mě a povídá: ,,No my máme stejně jako Američané
Santu Klause, a většinou na štědrovečerní večeři jíme mořské
plody, krocana a poleno.´´ Já jsem se na něj samozřejmě
nevěřícně podíval a ušklíbl jsem se. ,, Poleno jsi říkal, to je
nějaká blbost.´´ A spolužák na to,, Ale ne, to je dezert a má to
vypadat jako poleno, krém a hnědé barvivo a tvar jako poleno.´´
S novým celkem zajímavým zjištěním jsem se po skončení
vánoční besídky a hlavně školy odebral domů. Ale cesta nebyla
tak příjemná, jak jsem si myslel, jelikož byl den do Vánoc, byly
zástupy aut po celém městě a přestože Vánoce miluji, tak
s decentním opovržením jsem si pomyslel, kéž by bylo po
Vánocích. Druhý den nastal ten očekávaný den. Protože jako
vždy absolutně nic nestíhám, tak jsem začal balit dárky pro rodiče
až odpoledne. Nakonec jsem vše včas a úspěšně stihl. Pak v pět
hodin odpoledne jsme se celá rodina odebrala k prarodičům,
prožít tento výjimečný den.

Vánoce
u Dubských
Ondřej Dubský, 1.L

Naše přípravy na Vánoce
začínají začátkem prosince.
První, co začínáme
připravovat, je výzdoba bytu
a jeho úklid.

uležel na večeři. Na oběd máme tradičně hrachovku, na kterou
k nám přijíždí prarodiče. Po obědě si uděláme kávu nebo čaj a
společně jíme cukroví u pohádek. Odpoledne odjíždíme
s prarodiči pro kapra. S taťkou ho připravíme mamce, aby ho
mohla obalit, děláme i kuřecí řízky. Před večeří se všichni
chodíme koupat, střídáme se mezitím u pečení řízků a u
připravování slavnostní tabule. Večeříme okolo šesté hodiny.
Každý rok nám mamka dělá společnou fotku se sestrou u
štědrovečerního stolu. Mamka nám každému nandá to, co má
nejradši, a společně povečeříme. Když dojíme, jdeme dát naše
dárky pod stromeček. Koukáme na pohádky a u toho si
rozdáváme dárky.

Vánoční dekorace, které
používáme, nakupujeme
v průběhu roku. Výzdobu a
dekoraci vymýšlí mamka se
sestrou, na mě a na tatínkovi
však zbývá její uskutečnění.
Vypadá to tak, že já a taťka
stojíme na židlích a mamka
se sestrou nám říkají, jak
máme dávat světýlka do
oken. Adventní věnec sestra
vyrábí společně s babičkou,
abychom si mohli každou
neděli zapálit jednu svíčku.
Vánoční úklid u nás probíhá
tak, že uklízíme dům po
místnostech, každý máme
svou činnost, například já,
vysávám a utírám prach. Tři
dny před Vánoci vše
uklízíme znovu.

Pečení cukroví necháváme
s taťkou na mamce a ségře.
Každý rok pečou perníčky,
vanilkové rohlíčky, medové
kuličky a další… krásně to
provoní celý dům, ale jíst to
můžeme až na Štědrý den.

Vánoční stromeček
kupujeme okolo 20.12.
Máme ho schovaný v garáži
a zdobíme ho všichni 23.12.
večer u pohádek.

Náš Štědrý den začíná tak,
že začneme dělat
bramborový salát, aby se

Jak prožíváme Vánoce
my na vesnici
Kateřina Militká, 2.B

My slavíme Vánoce s mojí babičkou, protože bydlí sama a nikdo
by na Vánoce neměl být sám. Moje rodina jezdí každý rok na
Štědrý den k mé prababičce během dopoledne. Tam nějakou
chvíli pobudeme, poté jezdíme na hřbitovy zapálit svíčky našim
zesnulým příbuzným. Dáme jim tam krásné vánoční svícny nebo
věnce. Když se vrátíme domů, sledujeme vánoční pohádky, ale
ne ty české. Zhlédneme pár pohádek a potom jdeme připravit
maso na řízky a zavinout klobásy. Když to máme připravené,
začneme smažit vinné klobásy a mezitím obalujeme řízky.
Bramborový sálat ozdobíme jako každý Štědrý den, uděláme
vajíčko natvrdo jako panáčka, klobouček má z půlky rajčete, oči,
nos a pusu má z celého pepře. Panáčka dáme doprostřed a okolo
něj na zbytek salátu dáváme půlkolečka okurky s malými napůl

rozkrojenými rajčaty.
Mezitím, co se smaží řízky,
chodíme se umýt a
obléknout do hezkého
oblečení. Poté já s bráchou
připravíme příbory, talíře a
skleničky s pitím na jídelní
stůl, potom tam mamka
s babičkou připraví hotové
řízky s klobásami a
bramborový salát. My rybu
neděláme, protože ji u nás
doma nikdo nejí kromě
babičky, proto si babička
bere rybu od prababičky.
Když je stůl připravený,
mamka nám dá drobné,
abychom je s bráchou
rozdělili pod talíře. Jestliže
nic nechybí, usedáme ke
stolu, to se nám ale málokdy
stane, že nic nezapomeneme.
Vždy něco zapomeneme,
jednou jsme zapomněli i
na talíře. Po večeři si
vezmeme dlouhé prskavky,
zapalovač a všichni jdeme
ven je vyprskat. Jediná
mamka zůstane doma, vždy
řekne, že musí sklidit stůl.
Mezitím nanosí zabalené
dárky pod stromeček a sklidí
stůl, když jsou všechny
dárky pod stromečkem,
zazvoní na zvonek, který
máme na okně a přijde za
námi ven. Každý vyprská
ještě jednu prskavku a jdeme
dovnitř, z chodby už je vidět
rozsvícený stromeček.
S bráchou si sedneme
ke stromečku a rozdáváme
dárky střídavě jednou vezme
brácha a dá ho tomu, podle
toho jaké jméno tam je
napsané, a pak já, takhle se
střídáme, u toho užíráme
cukroví.

Takto prožíváme Vánoce
my s našimi tradicemi.

Vánoce, když jsem byl
malý
Patrik Beneš, 1.B

Když jsem byl menší, tak
jsem Vánoce miloval, ne
jak dnes. Často jsem
dostával lego, z toho jsem
byl vždy plný radosti. Těšil
jsem se na ně celý rok,
vždy se totiž setkala celá
rodina, většinou přijeli i
prarodiče z Německa.

Na našich Vánocích
nesměly chybět řízky, kapr
a bramborový salát, salát
mi nechutnal nikdy, to mi
zůstalo i teď.

Teď už Vánoce zas tak rád nemám, ale nevadí mi.

Co budu dělat
o vánočních prázdninách
František Ulrich, 3.L

Všechny Vás tu zdravím u mého úžasného vánočního článku.
Rád Vám tu povím něco o mých vánočních prázdninách. Co mám
v plánu dělat a věci okolo. Takže v první řadě bych rád
podotknul, že při normálních vánočních prázdninách dělám tak
nějak každý rok všechno stejně, ale jelikož jsou letošní jiné, tak
Vám povím o těchto, doufám, jedinečných.

Ještě, než se dostanu k samotným prázdninám, tak Vám chci říci,
že cukroví jsem už pomáhal péct na začátku prosince. Pekli jsme
linecké kroužky, perníčky, oříškové trubičky, rohlíčky a
karamelové bonbony, ale samozřejmě ještě bude něco péct.

Takže na začátku vánočních prázdnin si budu válet šunky
u televize a českých pohádek, moje nejoblíbenější je Anděl Páně.
23. prosince budu pomáhat luxovat a vytírat. A 24. prosince budu
pomáhat s večeří, která se skládá z řízku a bramborového salátu.

Po večeři rozbalíme dárky
a budeme spolu s rodinou
koukat na pohádky.
Po prázdninách si opět budu
válet šunky a občas půjdu
s kamarády ven. Na Nový
Rok tedy 31. prosince budu
s kamarády venku, oslavíme
příchod roku 2021.

Po prázdninách se budu
samozřejmě těšit do školy, a
to je asi tak vše o mých
prázdninách.

Děkuji za pozornost.

Vánoce
Jan Bergmann, 4.L

Vánoce jsou
křesťanské svátky
narození Ježíše Krista.
Hlavní svátek (Narození
Páně čili Boží hod vánoční)
připadá na 25. prosince.
Předchází mu
doba adventní končící Štědrý
m dnem jako příprava
na vlastní svátek, následuje
doba vánoční trvající
v římskokatolické
církvi do neděle po 6. lednu,
před druhým vatikánským
koncilem do Hromnic
2. února, v jiných západních
církvích do svátku Zjevení
Páně (6. ledna).

V naší rodině se první
adventní neděli začíná péct
cukroví. Pečeme vanilkové
rohlíčky a linecké. První
adventní neděli pak večer,
oslavujeme“ tím že si v teple
domova zapálíme svíčku
na věnci. Uvaříme si čaj a
sledujeme adventní

koncerty. Pak v průběhu celé adventní doby se u nás peče cukroví
a připravujeme se na Vánoce. Zdobíme dům apod.

Štědrý den se u nás slaví tak že ráno vstaneme podíváme se na
pohádky, které dávají v televizi. K obědu děláme hrachovou
polévku a houbového kubu. Což je u nás tradiční vánoční jídlo.
Kolem 15:00 odcházíme do kostela v sousední vesnici Dolní
Krupé na tradiční vánoční bohoslužbu. Ještě, než vůbec začíná
bohoslužba se chodím podívat na hřbitov který je vedle a každý
rok zde zapálím svíčku našemu bývalému a bohužel již
zesnulému panu starostovi. Po bohoslužbě jdeme domů a
připravujeme vše na večeři.

Večeříme obvykle kolem
18 hodiny večer. Po večeři
jdeme k vánočnímu stromku
a rozbalíme si dárky které
jsme si nachystali. A pak se
díváme na pohádky a ještě
ve 22:00 jezdíme do
Mnichova Hradiště kde má
tradiční koncert pěvecký
sbor Zvonky.

Letošní Vánoce si přeji
oslavit v klidu. Všechny
starosti ohledně maturit a
projektů hodit na chvíli za
hlavu. Sednout si v klidu do
křesla zapnout si v televizi hokej a k tomu si dát skleničku piva
Pilsner Urquell.

Vánoce u Gogelových
Láďa Gogela, 1.B

My slavíme Vánoce jako skoro každá rodina. Ráno uklidíme,
zabijeme kapra, naporcujeme. Nahoře máma mezitím dělá
bramborový salát a já s tátou a dědou jdeme smažit řízky
podkovy a filety. Odpoledne se u dědy staví stromeček a zdobí,
jediná dobrá věc na tom je, že ho má umělý, takže to netrvá ani
tak dlouho.

Když dokončíme jídlo, jdeme dolů k dědovi připravit stůl,
protože se k němu vejde celá rodinka. Rozprostřeme ubrus,
připravíme sklenice, přendáme jídlo, připijeme na zdraví a
pustíme se do jídla. Od doby, co si sedneme, už se nesmí vstávat.
Dojíme a buďto sestrám, nebo táta, jde nahoru zazvonit
na zvonek.

Jdeme si rozbalit dárky, ty

Hned ráno, co se najím a vzbudím, tak jdeme uklízet celý dům,

rozbalujeme vždy nejméně
30 minut a jdeme znovu dolů
k dědovi, kde rozkrojíme
jablka, zjistíme, že jsme
všichni zdrávi a jdeme
koukat na Pelíšky, kde si
povídáme atd.

potom, co to uděláme, tak se jdeme najíst a odpoledne jedeme
na Skalsko na hřbitov zapálit svíčky a uklidit to tam kolem. A to
samé taky na Kováni. Když tohle uděláme, tak jedeme za
příbuznýma a nebo oni za námi. Předáváme si dárky a přejeme si
všechno nejlepší.

A to je náš vánoční den.
Na fotce mi bylo 9 let.

Když jsme byli menší, tak jsme s mými bratranci hráli venku
na schovávanou a když jsme museli už jet, tak jsem se schválně
schoval, abychom ještě nejeli. Když je večer, tak jdeme
ke stromečku ve vsi. Dříve byla ve vsi půlnoční, kam jsme
chodili, ale zrušili ji.

Večer se jdeme vykoupat a převléct. Pak připravujeme na stůl
polévku a kapra na tři způsoby a bramborový salát nebo vinné
klobásy. Poté, co to dojíme, jdeme ke stromečku a rozdáme si
dárky. A přitom se díváme na pohádky nebo na film Pelíšky.

Druhý den jdeme s kamarády ven sáňkovat, i když jsme starší,
protože nás to baví, tedy jestli je sníh. Nebo chodíme hrát hokej
na rybník a tam strávíme celé odpoledne. Jednou se stalo, že se
kamarád propad a my jsme se začali smát, protože voda mu
sahala po kolena

Vánoce
Lukáš Bláha, 1.B

Vánoce patří u mě mezi
nejoblíbenější svátky v roce.
Mám rád, že je celá rodina
spolu a líbí se mi ta vánoční
atmosféra. A taky kvůli
jídlu, protože mám rád
cukroví. Vánoce slavím
dvakrát, jednou u mamky a
jednou u taťky. Mám to tak,
že tenhle rok jsem na Štědrý
den u taťky a den potom to
slavím u mamky.

Jak to mám já před
těmito svátky, tohoto
roku?
Vlaďka Mikešová, asistentka žáků ...

Přemýšlela jsem o tom, co Vám o tom našem vánočním čase
napsat.....jak ostatní lidičky na světě prožívají advent.

Na Havaji ...panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s
ostencem běloskvrnným. Vánoce tady navíc začínají s příjezdem
Vánoční lodi, což je loď přivážející obrovský náklad tradičních
vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po vodě ve
svém člunu.

V Argentině ...je štědrovečerní večeře nejčastěji servírovaná v
zahradách. Mezi tradiční jídla patří pečené selátko nebo pro nás
exotická pečínka z páva. Pavím peřím bývá často dekorován i
vánoční stůl.

Jako každý rok i tentokrát jsme pro Vás nazdobili naši školu.

Chybí mi pachuť toustů z
našeho kiosku a poházené
obaly od baget…

Chybí mi ranní skřípot
kolečka naplněného cihlami
a za ním plápolající postava
s o číslo většími
montérkami...

Chybí mi ranní zívání,
ospalé oči, když se vám
nechce vylézt z postele....

Chybí mi kabinet plný
nedočkavých dětí, které buší
a urputně bušily…

Chybí nám všem vaše
přítomnost...berme tuto
složitou situaci jako výzvu,
respektujme to, co nám život
přináší. Buďme silní a
buďme s našimi blízkými...

Dejme vědět našim

Strom přání, chodby plné andělů... Čekali jsme na vás…

rodinám, že jsme...myslíme
na ně…

ALE...chodila jsem po škole a bylo mi smutno...bylo mi smutno

Pošlete třeba jen pohled,

po vás všech....

Chybí mi vánoční andělé, kteří rozdávali andělskou poštu
před Vánoci...

aby věděli, že na ně
myslíme, máme je v srdci....

Tato těžká doba by nás měla

Chybí mi náš každoroční Betlém...

vést k respektu... k respektu
k životu samému…

Chybí mi chodby plné vašeho nevinného smíchu, který nás

A až budeme sedět u

obohacoval....

štědrovečerního
stolu...pochytejme hvězdy
nesplněných přání a
vytvořme z něj velké silné
pevné souhvězdí...
souhvězdí života.
Přeji Vám Všem Krásné
Vánoce
Vaše Vlaďka Mikešová
„Vidět a cítit znamená
existovat, myslet znamená
žít.“
William Shakespeare

Vánoce u Dunovských
Jan Dunovský, 1.B

Pro mě jsou vánoční svátky takový odpočinkový svátek, kdy
můžu přestat myslet na školu a odpočívat doma, i když je tato
zákeřná doba, tak si myslím, že by se celá rodina měla sejít aspoň
o Vánocích, naše rodina se schází vždy den po Štědrém dni.

Na Štědrý den máme k večeři kapra s bramborovým salátem a
hrachovou polévkou. Nikdy nevím, co mám koupit jako dárek
rodičům, ale nejvíc se osvědčí asi hrníček nebo nějaké ponožky s
vánoční tematikou. Vždycky se těším na dárek od sestry, protože
je vždy originální. Když jdu v prosinci do nákupního centra, hned
mám takovou tu vánoční náladu a celé nákupní centrum pociťuji
kvůli výzdobě jinak.

Tady jsem já
s mojí novou
LEGO
stavebnicí

Jako třetí věc je zdobení
ministromku, protože kočka
by nám velký shodila.
Ozdobíme ozdobami, dáme
kolem stromku světýlka a
rozsvítíme je.

Další tradice je pečení
cukroví, například perníky.
Na perníky uděláme těsto,
vezmeme okrajovátko na
tvary, aby měly perníky tvar
například: stromek, ozdoba,
sob atd.

Dáme perníky do trouby a
počkáme x hodin. Až budou
hotové, necháme je
vychladnout a ozdobíme.
Jako poslední věc máme
tvoření perníkové
chaloupky. Za prvé uděláme
tvary na střechu, podstavu a
stěny. Necháme v troubě. Po
upečení vyndáme na linku,
počkáme, až vychladne a
poskládáme a ozdobíme.
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Vánoce u Mošnových
Michal Mošna , 1.B
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Z našich prvních vánočních tradic je věšení jmelí na strop, a
snažíme se to přidělat tak, aby to nespadlo a naše kočka to
nesnědla.

Na řadu pak patří zdobení vánočního svícnu ozdobami, šiškami a
třpytkami. Až bude dozdobíno, dáme tam skleničky a do nich
dáme svíčky podle velikosti od největšího po nejmenšího.
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Vánoce

Velká gratulace
našim děvčatům!!!!!

u Skřivánků
Matěj Skřivánek, 1.B

Vánoce u nás probíhají
následovně: Ráno vstáváme
kolem 7. hodiny, posnídáme
vánočku nebo cukroví s
čajem.

Některé rodiny dodržují
tradici s zlatým prasátkem,
ale my držíme tradici
svátečního oběda u babičky,
kterou letos nedodržíme.
Potom se i s babičkou
přesuneme k nám domů, kde
chystáme štědrovečerní
večeři, která se většinou
skládá z:rybí polévky,
smaženého kapra, vinné
klobásy a nakonec výběr ze
dvou řízků, kuřecího nebo
vepřového + bramborový
salát.

V 6 hodin začneme večeřet,
okolo půl 7 k nám dorazí
bratr s rodinou. V 7 hodin
jdeme ke stromečku
rozbalovat dárky. Takhle
probíhají Vánoce u nás
doma.

Mezinárodní

internetová soutěž v psaní všemi deseti
INTERSTENO se letos konala 24.11.2020 od 14:00 hod.

Soutěž

se uskutečňuje v kooperaci Intersteno,
Internetová škola ZAV. V České republice soutěž
zaštiťuje spolek Interinfo ČR.

Do

soutěže mohli být nominováni ti, kteří splňují
následující požadavky:
-

děti do 12 let: 150 hrubých úhozů/1 % chyb,

-

žáci 13-16 let: 180 hrubých úhozů/1 % chyb,

-

junioři 17-20 let: 200 hrubých úhozů/1 % chyb,

-

praktici 20 a více let: 240 hrubých úhozů/0,5 % chyb.

Soutěžící

psali Minutovky (25 pokusů, penalizace 100
úhozů za neopravenou chybu).

Celkem se soutěže zúčastnilo 1132 závodníků ze 13 zemí
světa (Česká republika, Belgie, Francie, Chorvatsko,
Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Polsko,
Rusko, Turecko, Slovensko, Španělsko).

Převážná

část juniorů a praktiků, byli studenti
z obchodních akademií, gymnázií a vysokých škol.

Naši

školu vzorně reprezentovala Aneta Lašáková
a Klára Zeithamelová 3. A, Karolína Cinklová 3. D.

Děvčata

ve svých kategoriích mezi českými účastníky
obsadila přední místa.
za nás všechny gratulanty Marta Králová

Svátek svaté Lucie

Vánoce
tj.
cukroví,
tradice,
zvyky,
ale
i zamyšlení,
příběhy,
zajímavosti,
zábava ...,

a
to vše
chtějí s čtenáři
Občasníku
sdílet
i další
přispěvatelé.
Možná
inspirace
pro někoho
jiného ....

Karolína Bodzková, 3.L

Svátek sv. Lucie je neživější svátek ve Skandinávii. Oslavy sv.
Lucie se poprvé objevily ve Švédsku na počátku 19. století a až
v polovině 20. století se rozšířily do ostatních severských zemí.

Svatá Lucie (283–304), patronka slepců města Syrakus, je
tradicí připomínána jako panna a mučednice. V době
pronásledování křesťanů se nebála odmítnout ruku pohanského
aristokrata, protože si chtěla zachovat mravní čistotu. a když se
dozvěděla že se jejímu nápadníkovi nejvíce líbí její oči,
vyloupla si je a nechala aristokratovi předat. Do druhého dne se
jí opět vrátil zrak jako důkaz, že je prostoupena duchem
svatým, za což byla poté umučena v nevěstinci.

Svátek sv. Lucie je slaví 13. prosince, kdy se ve školách,
školkách, pracovištích a kostelech prochází průvod Lucií a
zpívá vánoční koledy. Průvod má několik částí – Hlavní Lucie,
která jde vpředu, je nejváženější pozice a často se o ní hlasuje.
Má bílý plášť, ruce sepjaté, okolo pasu červenou stužku ve
znamení smrti a na hlavě korunu ve které jsou svíčky – pravé
nebo elektrické. Za ní jdou menší Lucie, které jsou podobně
oblečené se svíčkou v ruce, dále chlapci s hvězdou, kteří mají
vysokou papírovou čepici a úplně vzadu perníkoví panáčci,
s vysokými klobouky, oblečeni v hnědém.

K oslavám také patří speciální pečivo, kterému se říká
lussekatter – v překladu Luciiny kočičky, jelikož jeho tvar
připomíná zakroucené kočičí ocásky. Jsou to
„esíčka“ z kynutého těsta a nažloutlé barvy díky šafránu,
zdobené rozinkami. Také se pečou perníčky a připravuje se
glögg – svařené víno.

Vánoční zvyky a symboly
Marek Pokorný, 2.B

Blíží se Vánoce 2020, na

Věští se také z vlašských

Symbolem adventu je adventní

které se všichni určitě těšíme,
a proto si připomeneme
nejznámější zvyky a symboly.

ořechů, pokud je po
rozlousknutí uvnitř černý,
předznamenává to smutek a
neštěstí, naopak pokud je
jádro zdravé, v dalším roce
bude štěstí a radost.

věnec, který může mít mnoho
podob, každá svíce se nějak
nazývá, první je svíce proroků,
druhá betlémská, třetí pastýřská
a čtvrtá andělská.

Nejrozšířenější zvykem je
vánoční stromek,
který je zdoben
ozdobami, pod
ním se nacházejí
vánoční dárky,
které přinesl
Ježíšek.

Asi
všichni
známe
krájení jablíčka, jablko se
překrojí, ale ne od stopky
k bubákovi. Zkoumá se, zda je
uprostřed hvězdička, která
přináší do dalšího roku zdraví,
pokud je tam křížek nebo
červík v jadřinci, je to neblahé
znamení. Dvanáct jablečných
jadérek se ponoří do vody a
kolik jich vyplave, tolik bude
v příštím roce suchých
měsíců.

Dalším zvykem je pouštění
lodiček z ořechů, které nám
přivezou rodinnou pohodu.
Do skořápek od vlašských
ořechů nalijeme vosk, dáme
malou svíčku, počet odpovídá
členům rodiny. Svíčky
zapálíte a dáte do umyvadla s
vodou plavat.

V minulosti se kolem
svátečního stolu vázal řetěz,
který měl symbolizovat
soudržnost rodiny a upevňovat
rodinné vztahy, dnes se řetěz
nahrazuje třeba ozdobnou
stuhou.
Také se na stůl dává o talíř
víc, kdyby náhodou přišel
hladový host.

Pod talíře se
umísťuje šupina
od kapra, která
by měla v
příštím roce
přinést dostatek
peněz, v
minulosti to bylo spojováno
hlavně s hojností a úrodou
sklizně.

V předvánočním období se dá
koupit jmelí
nebo je ho
možno
natrhat
v lese,
daruje se
nejbližším a
ochraňuje je
před chorobami.
Jmelí přináší do domu
spokojenost a štěstí. Moje
babička ho připevňuje na
svítidlo do obývacího pokoje,
někdo ho dává nad jídelní stůl.

Jako poslední zvyk uvedu lití
olova, může se nahradit i
voskem. Tento zvyk už spíše
upadá, může to být zábava pro
celou rodinu, nutno
použít fantazii. Lití
olova byl původně
keltský zvyk.

Přeji Všem krásné a
šťastné Vánoce a do
nového roku 2021
hodně zdraví, štěstí a lásky.

Advent
Petr Kubánek, 1.L

My si pod pojmem advent představujeme
období před Vánoci, kdy sháníme dárky a v
televizi vídáme reklamy i zprávy, které se týkají
Vánoc. Naši předkové měli advent za dobu, kdy
očekávali příchod Spasitele a oslavy jeho
narození, k čemuž také neodmyslitelně patřil
půst. Nemohlo se tancovat, zpívat nebo byla
zakázána společenská zábava. Také se nemohlo
jíst maso, kromě rybího, čehož velice využili
Rožmberkové, kteří prodávali kapry. Časově se
jedná o období asi jednoho měsíce neboli čtyř
nedělí před Vánoci. Letos tedy počátek adventu
připadal na 29. listopadu.

Každá neděle má svoje jméno. První neděli se
lidově říká železná, druhé bronzová, třetí
stříbrná a poslední zlatá. Na každou tuto neděli
se symbolicky zapaluje jedna svíčka na
adventním věnci. Ten by měl na sobě mít
v nějaké podobě zastoupenou zelenou barvu.
Zelená barva symbolizuje život. Samotné svíčky
by měly být v kruhu a na zlatou neděli by měly
hořet všechny. To asi všichni známe, ale věděli
jste, že každá svíčka má svoje jméno, barvu a že
jich může být na adventním věnci dokonce pět.
Začneme s klasickým věncem se čtyřmi
svíčkami. První svíčka, která se zapaluje na
železnou neděli se jmenuje naděje nebo také
svíce proroků. Ta by měla mít fialovou barvu,
ale může mít i modrou barvu. Fialová barva
vyjadřuje jemný způsob života, zdrženlivou
eleganci, slavnostní náladu, sentimentální city a
pokání. Stejnou barvu by měla mít i druhá
svíčka, kterou bychom měli společně s první
svíčkou zapálit na bronzovou neděli, znamená
mír nebo se jí také říká betlémská. Ta by se měla
zapalovat po směru hodinových ručiček. Po této
svíčce následuje svíčka přátelství nebo také
pastýřská, ta se, jak jste asi pochopili, zapaluje
na stříbrnou neděli, měla by být jako jediná
růžová, protože růžová vyjadřuje upřímnost,
lásku, náklonnost, oddanost, něhu, jemnost,
velkorysosti a šlechetnosti. Čtvrtá svíčka má
opět fialovou barvu a znamená lásku. Říká se jí
andělská. Zároveň s ní by měly na zlatou neděli

hořet i ostatní svíčky. To je symbol pro uzavření
kruhu. Tím kruhem je myšlen advent a příchod
Vánoc. Tak a teď se se dostáváme k oné záhadné
páté svíčce. Pátá svíčka se používá pouze při
vánoční mši, tedy pokud Vánoce nevychází na
neděli. Má bílou barvu, která symbolizuje
čistotu. Tato svíčka stojí uprostřed kruhu.

Samozřejmě, že tato, řekněme pravidla,
málokdo dodržuje, a tak vznikají různé
kombinace barev jako na obrázku, ale alespoň se
nám tato tradice dochovala na rozdíl od jiných.
Některé tradice jsou křesťanské, ale jsou zde i
pohanské tradice, které církev ať se snažila
sebevíc, nemohla vymýtit. Jedna ze zajímavých
tradic bylo vánoční poleno. To byla tradice, kdy
se na dno kamen dal těžký nejlépe dubový
špalek, který doutnal po celý rok. Tato tradice už
není aktuální, protože doma nemáme kamna.
Bohužel by tak mohly skončit i ostatní tradice.
Doufám, že se nějaké tradice budoucím
generacím dochovají, protože jsou pro mě
krásné a vím, že na ně budu rád vzpomínat.

Adventní věnec,
vánoční filmy
Ondřej Šlégr, 1.L

Vlastí výroba Ondry ....

Vánoční filmy
1) Láska nebeská (86 %)
2) Anděl Páně 1, 2 (75 %, české filmy)
3) Grinch 2018 (67 %)
4) Ukradené Vánoce (85 %)
5) Tři oříšku pro popelku (86 %)
6) Sám doma (86 %)
7) Vánoční koleda (75 %)

Vánoční příběh
Zbyněk Dujsík, 4.L

Jako každý rok ke mně na Vánoce přijela má vnoučata se svou matkou a otcem. Jejich otec, můj syn,
se jmenuje Jan a jejich matka se jmenuje Petra. Jejich děti byly hrozně hodné, starší se jmenuje Petr a
mladší holčička se jmenuje Terka. Vždy k mně přijeli na zhruba tři dny, ale tenhle rok přijeli a Jan s
Petrou se mě zeptali, jestli by tady děti nemohu zůstat déle že mají nějaké neodkladné vyřizování někde
jinde. No samozřejmě jsem souhlasil, měl jsem je rád, tak proč by ne.

Po dvou dnech, když rodiče odjeli a já jsem s dětmi koukal na vánoční pohádku, Terka měla otázku,
jestli bych jim nevyprávěl příběh o vánocích. Petr jen řekl, že by to chtěl taky slyšet. Tak jsme vypli
televizi a šli jsme do pokoje. Děti si lehly a já si sednul do křesla, do svého starého koženého křesla.
V tom křesle jsem kdysi sedával se svým synem a povídali jsme si příběhy. Děti si lehly a čekaly, až
začnu vyprávět. Tak,děti, příběh, který vám budu vyprávět, se stal už před mnoha a mohla lety. Tento
příběh kdysi vyprávěl můj otec mně a jeho otec též jemu a takhle to pokračovalo. Dokonce i váš otec
tento příběh slyšel, ale nevím, jestli věřil, však vím jistě, že vám ho ještě nevyprávěl.

Příběh jsem začal slovy… kdysi dávno, když byl chlapec jménem Tom malý. a věřte tomu, že Tom byl
členem naší rodiny, byl to můj pra pra pra… děda. Tomovi se jedny Vánoce stalo něco neuvěřitelného,
viděl Ježíška! Terka vykřikla: „To jako vážně! To snad není možné!" Petr jen vykulil oči, ale mlčel. Já
Terče odpověděl: „Ano, je to pravda, ale teď poslouchej dál příběh".

Celé to začalo tím, že Tom večer nemohl, pokaždé když zavřel oči a vypadalo to, že usne, slyšel hlas,
jak ho volá. Nevěděl, co je to za hlas, ale nemohl spát kvůli tomu. Tak si k Vánocům přál jedinou věc,
aby to skončilo. Když nastal Štědrý den a Tom nemohl znova spát, tak se šel podívat ke stromečku,
který ještě tou dobou byl ozdoben a osvícen svíčkami. Lehnul si
k němu a koukal, jak ozdoby odrážejí světlo svíček. Jako
zázrakem zrovna při tomto světle usnul. Během noci ho ale
zbudil podobný zvuk, který směřoval od kamen. Když si
promnul oči, spatřil jak se kamna zvětšila a roztáhla a skrz ně
prošel starší muž v bíločerveném obleku s krabici v ruce. Když
muž viděl, že u stromečku leží chlapec, zastavil a pravil: „ Ahoj,
Tome. Jak se máš, spalo
se ti dobře?" Tom
nevěděl, co má na to říct,
nastalo ticho a ten muž
opět promluvil. „Něco ti
nesu. Asi nejspíš víš, kdo
jsem a vím, že máš problémy se spaním, tak ti nesu něco, co by
ti mohlo pomoct." Tom nevěřícně koukal a nakonec řekl: „Jsi to
opravdu ty? Ty opravdu existuješ? Já to věděl, celou dobu jsem
to věděl.“ Ježíšek promluvil: „ Já vím, že jsi to věděl a stejně tak
vím, že to jednou budeš vyprávět o svým dětem, aby i oni věděly
a ty budou vyprávět zase svým dětem tento příběh. A byla to pravda, tento příběh se vypráví už celou
věčnost a stejně tak se bude vyprávět dál. Z tohoto příběhu vznikla tradice, jeden den o Vánocích spí ti,
co chtějí, u stromečku. Stejně tak, jako někteří mají tradici mít kapra z 23.12. na 24.12. ve vaně.

Terka měla z tohoto příběhu velkou radost a Petr byl celkem překvapený a moc tomu nevěřil, přesně
jako před lety jeho otec. Ale jejich názor je jen na nich, ten jim nikdo změnit nemůže. Týden nám
uplynul hrozně rychle a jejich rodiče přijeli během dopoledne. Děti
je s radostí přivítali a rodiče jim řekli, že pro ně mají překvapení.
Terka s Petrem si dlouho přáli pejska a rodiče jim nakonec dali malé
štěně zlatého retrívra, ale ne ledajaké, toto štěně mělo zelenou
barvu. Tohle se těmto druhům občas stane, bohužel časem to zmizí.

Děti i s rodiči poté odjeli. A já čekal na další Vánoce. Rok uplynul
rychle a Vánoce opět nastaly, Vánoce - nejlepší období roku.

Vánoce ...???
Simeon Trajkovski; 3.L

Vánoce jsou každoroční svátek, který je původem křesťanský a oslavuje narození Ježíše Krista. Dnes
už ovšem moc o křesťanství nejde a jedná se hlavně o komerční svátek. Ze všeho nejdůležitější v tomto
období je ovšem to, že trávíme čas s nejbližšími a společně odpočíváme.

Období vánoční začíná prvním adventem. Ten nastává 4 neděle před 24. prosincem. Na adventy je
zvykem mít 4 svíčky, kdy se každou neděli zapálí jedna. Dále Vánoce pokračují k hlavnímu dni těchto
svátků, a tím je Štědrý den. Zmíněný den připadá na datum 24. prosince. Následuje 1. a 2. svátek
vánoční. Těm náleží datum 25. a 26. prosince. Mezitím se dostáváme do nového roku, kde 1. leden
můžeme znát pod názvem Nový rok. Vánoce následně končí 6. ledna na tři krále.

Jelikož Vánoce jsou relativně dlouhým svátkem, tak existují jako vždy nějaké tradice, či zvyky. Každá
domácnost to má nastavené jinak a dělá různé zvyky. Základem Vánoc je štědrovečerní večeře, kdy se
u stolu sejde celá rodina a společně zažívá jedny z největších hodů v roce. Existují tradiční jídla na tuto
večeři. V tomto případě jsou nejčastější např. hrachová polévka, řízek, vinné klobásy v našem okrese
obzvláště, dále kapr a třeba bramborový salát. Další tradicí je mít v domácnosti vyzdobený stromeček,
pod který se budou podávat dárky. V dřívějších dobách se
údajně stromeček stavěl vzhůru nohama, aby visel ze
stropu, ale časem se začal posazovat obráceně, a to tím
způsobem, jak je tomu do teď. Dalšími tradicemi je třeba
pokládání šupin pod talíř, pouštění lodiček, rozkrajování
jablíček, slívání olova, pusinky pod jmelím. Na Štědrý den
existuje pověra, že pokud celý den vydržíme nejíst, tím je
na mysli od rána do štědrovečerní večeře, tak zahlédneme
zlaté prasátko. Tato pověra je zesměšněna již několik let
v legendární reklamě na Kofolu.
Tímto bych vám chtěl popřát krásně prožité Vánoce,
šťastný Nový rok, a hlavně hodně dárečků.

Zajímavé vánoční tradice kolem světa
David Fridrichovský, 1.L

Švédským symbolem Vánoc
je vánoční koza, která sahá až
do starodávných pohanských
festivalů. V roce 1966 však
tradice dostala zcela nový
smysl poté, co někdo přišel s
nápadem vyrobit obří
slámovou kozu, nyní
označovanou jako koza Gävle.
Podle oficiálních webových
stránek je koza více než 42
stop vysoká, 23 stop široká a
váží 3,6 tuny. Každý rok je
masivní koza postavena na
stejném místě a má pomáhat
obyvatelům vkročit do nového
roku. Fanoušci mohou
dokonce sledovat přímý

parol se skládá z tisíců
rotujících světel, která
osvětlují noční oblohu. Díky
tomuto festivalu se San
Fernando stalo „hlavním
městem Vánoc ve Filipínách“.

Ačkoliv Vánoce nejsou v
Japonsku státním svátkem,
jejich občané si stále našli
zajímavý a způsob oslav.
Místo toho aby se rodina
shromáždila kolem stolu
s kaprem, rodiny vyráží do
místního KFC. Tradice začala
v roce 1974 po divoce úspěšné
marketingové kampani s
názvem „Kurisumasu ni wa
kentakkii!“ neboli „Kentucky
na Vánoce!“. Lidé si buď
objednájí své krabičky měsíce
předem nebo stojí ve
dvouhodinových řadách.

Protože v době Vánoc pro
přenos od první adventní
neděle až po Nový rok.
Ovšem několikrát se stalo, že
ji někdo naschvál zapálil.

Město San Fernando
každoročně pořádá Ligligan
Parul (nebo Giant Lantern
Festival) s oslnivými paroly
(lucerny), které symbolizují
betlémskou hvězdu. Každý

tyto země připadá léto, řada
jejich tradic se točí kolem
grilu, kde se rodiny a přátelé
scházejí na příležitostné
vaření čerstvých mořských
plodů, masa a sezónní
zeleniny. Jejich vánočním
stromem je Pohutukawa,
pobřežní druh, který v
prosinci kvete jasně červenou
barvou a během slunečných

dnů poskytuje stín lidem
zpívajícím vánoční koledy.

Jelikož Malta má velkou
katolickou populaci, je
populární tradice půlnoční
mše na Štědrý den. Kostely
jsou plné světel a betlémů
(Jesličkami) a jsou zdobeny
důležitými postavami. Štědrý
večer se slaví umístěním
postavy Ježíše na hlavní oltář,
který bude hlavním bodem
akce.

Na Štědrý den v Norsku se
neuklízí, protože se všechny
košťata schovávají. Tato
podivná tradice sahá do doby,
kdy lidé věřili, že na Štědrý
den vyjdou čarodějnice a zlí
vánoční duchové, kteří hledají
košťata, na kterých by mohli
jezdit.

Vánoce na Novém Zélandě
Martin Spejchlík, 3.L

Snad na celém světe se slaví
Vánoce, ale ne však všude
vypadají stejně, proto vám
napíšu, jak vypadají na
Novém Zélandě.

Vánoční výzdoba se
na Novém Zélandě objevuje
už od prosince. Lidé si zdobí
domy ve velkém americkém
stylu, takže domy jsou
ozdobeny hromadou
blikajících světýlek a různé
vánoční dekorace.
Nejznámější ulicí na NZ je
Franklin Road, už od prvního
prosince je vánočně laděna,
svítí jako Las Vegas a o
víkendu se zde objevují
skupinky lidí zpívající
vánoční koledy.

Vánoční stromeček tady také
najdeme, ale rodiny mají
nejvíce umělý stromeček.
Samozřejmě si můžete koupit
živou borovičku nebo
jedličku, buď v zahradnictví,
obchůdkách u cesty nebo ve

velkých zahradnictvích si ji
můžete uříznout sami.

Na Novém Zélandě věří na
Santu Clause. Když děti chtějí
poslat dopis Santovi, tak
vhodí dopis do speciálních
schránek novozélandské
pošty, která se postará, aby
každé dítě dostalo od Santy
odpověď.

24. prosince se děti
připravují na příjezd Santy
Clause, vyvěsí punčochy nad
krb, připraví pro Santu malé
občerstvení ve formě mléka,
sušenky, piva nebo likéru.
Dárky si otvírají až ráno 25.
prosince. Tento den se rodina
sejde u brunch (pozdní
snídani) nebo oběd, který se
skládá z pečené šunky nebo
krocana, dále ze salátů a
zeleniny. Často lidé si
připojují k této tradici
grilování na pláži nebo
zahradě.

Po obědě se podává tradiční
Pavlova dort (je to bílkový
dort zdobený čerstvým
ovocem), dále jsou oblíbeny
mince pies (koláčky plněné
ovocnou směsí).

Pokud vám přišlo divné, že
jdou o Vánocích grilovat, tak
proto, že teplota se pohybuje
mezi 18 až 28 °C, záleží totiž,
na jaké části ostrova se zrovna
nacházíte.

Krásný ukazatel toho, že se
blíží Vánoce, tak je rozkvetlý
strom zvaný pohutukawa.
Tento strom lemuje
novozélandské pobřeží a
v období Vánoc kvete rudými
květy.

To je nějak vše, sice kolem
Vánoc na Novém Zélandě je
toho mnohem více, ale jen tak
na seznámení to stačí.

Zábavy
není
nikdy
dost, tak
► luštíme,
► vybarvujeme,
► hledáme ...,
.....

Vánoční křížovka
David Malík, 2.B

Osmisměrka
Jakub Svoboda, 4.L
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VÁNOCE
RODINA
POLÉVKA
OLOVO
CUKROVÍ
VEKA

Tajenka:

DÁREK
ANDĚLÉ
HVĚZDA
ČERT
STROMEK
SVÍCEN

ŠTĚSTÍ
JEŽÍŠ
TICHO
PERNÍČEK
KALENDÁŘ
OBALENÝ KAPR
VÁNOČNÍ ZVYK

Vánoční luštění
Jindřich Žák, 4.L

Vánoční křížovka

Vánoce jsou krásné svátky, při kterých se schází
celá rodina a užívá si společně strávené chvíle.
Nejraději na nich však mám […………….].
1. Tradiční vánoční ryba.
2. Jeden ze Tří králů.
3. Oblíbené vánoční pečivo.
4. Něco si přej, padá ……
5. Ježíšek nosí dětem.
6. Hlavní redaktorka školního Občasníku.
7. Jeden z darů který dostal Ježíšek.
8. Panáček ze sněhu.
9. Písničky zpívané o Vánocích.

Perníčky podle Pavly Adamcové Moewes
Instagrampavla_moewes, kam se snažím denně dávat inspiraci na vaření a pečení, moji zahrádku,
dekoraci atd.
Těsto
500 g hladké mouky
200 g moučkového cukru
2 lžíce kakaa
2 – 3 lžíce perníkového koření
1 lžička jedlé sody
100 g změklého másla
100 g medu
3 vajíčka

Postup
Suché ingredience smícháme a přidáme máslo,
med, vajíčka a vypracujeme hladké těsto.
Zabalíme do fólie a dáme přes noc do lednice.
Druhý den těsto vyválíme na 0,5 cm a vykrájíme tvary podle libosti.
Pečeme na 180 °C – 8 minut. Před pečením můžeme potřít perníčky
bílkem, já to ale na chaloupku nedělám. Líbí se mi to na zdobení takhle víc.

Lahodné medovníkové koule
Kateřina Smutná, 1.L
Tento recept chválí celá naše rodina. Medovníkové kuličky děláme každý rok a vždy zmizí jako první.
Těsto
500 g hladké mouky
2 vejce
2 čajové lžičky jedlé sody
60 g rozpuštěného másla
4 lžíce medu
200 g moučkového cukru
Krém
1 karamelové kondenzované mléko
250 g másla
Postup
1. Všechny ingredience, které patří do těsta, smícháme dohromady
2. Z těsta uděláme placky a pečeme na 180 °C po dobu 10 minut
3. Mezitím si uděláme krém. Našleháme kondenzované mléko s máslem
4. Zchladlé těsto rozdrtíme nebo rozmixujeme
5. Zhruba ¼ drobečků odložíme (na obalení kuliček)
6. Smícháme krém a drobky
7. Hmotu dáme na 2 hodiny do lednice
8. Po vyjmutí z lednice už jen stačí kuličky vytvarovat a obalit v drobcích

Vanilkové rohlíčky
Marek Petr, 4.L
Chtěli byste si na Vánoce udělat své vlastní vanilkové rohlíčky, ale nevíte, jak je udělat? Pak jste tu
správně, protože si ukážeme, jak se toto snad nejklasičtější vánoční cukroví peče.
Ingredience pro 70 rohlíčků:
• hladká mouka 300 g
• moučkový cukr 40 g
• mletá jádra vlašských ořechů 100 g
• máslo 200 g
• žloutek 2 ks
• vanilkový cukr 2 sáčky
• moučkový cukr na obalení
Postup: Nejprve si potřebujete udělat těsto. Na to potřebujete mouku, cukr, oříšky, máslo a 2 žloutky.
Těsto uděláte tak, že do mouky přidáte máslo a 2 žloutky, to smícháte, přidáte trochu cukru a rozemleté
oříšky (podle chuti) a dáte ho třeba přes noc do lednice. Aby se nám s ním lépe pracovalo, tak ho hodinu
před zpracováváním vyndáme z lednice. Pak z něj utvořte váleček o průměru asi 3 cm, ze kterého
odkrajujte stejně velké dílky. Ty rozválejte na válečky, zahněte je do tvaru rohlíčků a pečte na plechu
pokrytém pečicím papírem při 180 °C asi 10 minut (může se samozřejmě lišit podle trouby). Vyndejte
z trouby, nechte asi 3 minuty odpočinout a pak obalujte ve vanilkovém cukru, ale opatrně, jsou ještě
velmi křehké. No a teď už zbývá je jen nechat vychladnout a už můžete mlsat.

Medové perníčky
Martin Kolomazník, 3.L
Vím, že se Vám můj recept velmi líbil a také vím, že jste si určitě na něm pochutnali. Jelikož je prosinec
a jsou tu zase Vánoce a každý bude péct (hlavně maminky a babičky). Tak se s vámi podělím o moje
oblíbené cukroví. Připravil jsem si recept na medové perníčky a doufám že se Vám bude líbit a zkusíte
tento velmi dobrý recept
Ingredience
800 g hladká mouka
4 ks vejce
300 g másla
1 lžíce kakaa
100 ml mléka
300 g med
300 g cukr moučka
1 lžička badyán
1 lžička anýz
1 lžička mletá skořice
1 lžička drcený hřebíček
2 lžičky soda bikarbona
formičky
Postup: med, cukr, máslo a žloutky promícháme, potom přidáme mléko, sodu a veškeré koření.
Zamícháme a přidáme mouku a ušlehaný sníh z bílků. Zpracujeme a uděláme bochník těsta, který dáme
do moukou vysypané mísy, přikryjeme a necháme uležet alespoň 10 hodin v lednici. Poté těsto vyválíme
na tloušťku asi 4 mm a můžeme vykrajovat. Perníčky přeneseme na plech vyložený pečícím papírem.
Medové perníčky potřeme vejcem a dáme péct na 15 minut při 200 °C. Hotové měkké medové perníčky
zdobíme polevou z cukru a bílků 0,1 lžíce kakaa

Kroucené tyčky z listového těsta
Marcela Ernestová
Rychlé a výborné pohoštění pro každou příležitost,
např. i na Silvestra
Ingredience:
1 balíček těsta
1 balkánský sýr (stačí i méně, lze nahradit
i nivou)
žloutek a potření
koření a semínka
Postup: Těsto vyválíme, popřípadě koupíme již vyválené, potřeme rozšlehaným žloutkem. Nadrolíme
sýr a přidat můžeme i trochu zakysané smetany. (Já jsem přidala smetanový jogurt.) Těsto přeložíme
na polovinu a znovu potřeme vajíčkem. Nožem vykrajujeme plátky, které kroutíme do požadovaného
tvaru. Opět potíráme vajíčkem a kořeníme anebo posypeme semínky. Pečeme při teplotě 250 ° C.
Dobrou chuť!

Perníčky
Tereza Fišerová, 3.L
o 100 g Hery/másla
o 250 g medu
o 130 g moučkového cukru
o Rozpustit dohromady na hladkou hmotu a nechat vychladnout
o Na vál prosejeme 500 g hladké mouky
o 2 lžičky perníkového koření
o 1 lžička kakaa
o 1 vejce
o 1/2 prášku do pečiva
o Komplet vše smícháme v těsto tuhé a hladké
o Necháme aspoň 1 hodinu v lednici odpočinout
o Pak rozválíme 1 cm placku a vykrajujeme tvary
o Dáme na plech potřený olejem nebo dáme pečicí papír
o Perníčky potřeme vajíčkem
o Pečeme ve středně vyhřáté troubě
o
Poleva na perníčky
o 250 g moučkového cukru
o Z ½ citrónu šťáva
o 1 bílek
o Šleháme 15 minut ručně, aby vznikla vláčná hustá hmota ¨
o Přidáme barvivo podle toho, co chceme za barvu

Z bývalé studentky vyučující
aneb vzpomínky dvou kamarádek
na naši školu
Než se začtete do rozhovoru Lenky s Pavlou, musím upřesnit, o koho vlastně jde. Jsou
to moje studentky, které absolvovaly – děvčata prominou – už před hezky dlouhou
dobou. Obě byly výjimečné. Mám nesmírnou radost, že se Lenka, která začala vyučovat
MST v oboru Doprava a logistika, rozhodla vytvořit rozhovor s Pavlou Adamcovou, její
kamarádkou, která taky na naši školu ráda vzpomíná. Těším se, že přijdou další příběhy
našich absolventů. Určitě se dá říci, že nebylo málo toho, čeho ve svém životě dosáhli.
Marcela Ernestová

O rozhovoru s Pavlou Moewes Adamcovou bylo rozhodnuto od prvního okamžiku, kdy jsem si začala
pohrávat s myšlenkou, udělat rozhovory se zajímavými lidmi, kteří studovali na SOŠ a SOU, Mladá
Boleslav, Jičínská 762.

Pavlu znám právě z dob studií na přelomu nového tisíciletí a ona je člověk, kterého když potkáte, tak
ve vás tak trochu zůstane. Je inspirativní, optimistická, tvůrčí, pracovitá. Kupříkladu, když se jí někde
něco líbí a nedá se to tak úplně sehnat – koupit, ona si to prostě vyrobí, a je to báječný!!! I přes životní
strasti i slasti si nestěžuje, je celoživotní optimista!
1) Ahoj Pavlo, prozraď nám pro začátek, jaký obor jsi studovala? Pamatuješ si, proč sis vybrala
právě tento obor?

Na „zemědělku“ jsem chodila v roce 1998 – 2002 a studovala jsem obor „Veřejnosprávní činnost“,
Škola se jmenovala Integrovaná škola zemědělsko – technická, takže název „zemědělka“ byl oprávněný.
Obor jsem si vybrala například proto, že můj táta byl zedník, vždycky jsem ho viděla, jak se oblékal do
montérek a vaťáku a pracoval venku za každého počasí, a máma rozvážela poštu – také za každého
počasí a já jsem si říkala, že budu dělat něco, kde budu sedět v teple v kanceláři, mít na sobě sukni a
lodičky, tím pádem být sekretářka. Navíc, mé tři kamarádky šly také na „zemědělku“, tak já jsem šla
prostě taky. A co bych chtěla zdůraznit, nikdy nelituji toho, že jsem nestudovala nikde jinde. Zemědělka
byla super škola. Byla to naše nejkrásnější léta…lyžák..ježíš! To jsme se navyváděli věcí. Takže když
vidíš dnes mladé lidi, co dělají za věci, tak je nemůžeme hned odsuzovat – nebyli jsme jiní, ale je pravda,
že čím je člověk starší, tíhne k tomu odsuzovat mladší generaci, ale nesmíme na to zapomínat!
2) Ovlivnilo toto vzdělání Tvé další kroky – po maturitě?

Bylo super, že jsme zažili dílny – kovárna, truhlárna, klempírna! Mně přijde úžasný, že jsme si toto
všechno mohli vyzkoušet, že jsme si tím prošli! Mě teď osvítila ta moje kreativita (pečení, vaření,
kutilství, pozn. red.), že si na to vždycky vzpomenu! Kde se člověku poštěstí vyzkoušet si práci
v kovárně, nebo v truhlárně, vždyť tam jsme si vyrobili takový pěkný věšáček a pak jsme se šli učit
psaní na stroji. Přijde mi, že nám škola dala prostě od všeho něco.

Je třeba říct studentům: přijmi to, co se tam teďka učíš, jako něco pozitivního, že se prostě něco naučíš,
ale nemusí to být nic, co budeš v životě dělat, není pravda, že za každou cenu skončím ve Škodovce,

nebo mě nic nečeká.. to není pravda.. Chtěla bych, abys tam napsala, že do všeho, co dělám, dám
pozitivní myšlenku a jak už do něčeho dáš pozitivní myšlenku, tak to dopadne dobře, ty jsi strůjce svého
štěstí a tvůj život záleží jenom na tobě, na nikom jiným.

Já jsem nepocházela z nějaký bohatý rodiny, táta zedník, máma nakonec zůstala se třemi dětmi sama,
peněz nebylo nazbyt, z baráku se zahradou jsme se odstěhovali do Boleslavi do bytu. Máma mi rovnou
po maturitě řekla: „Hele, já na to nemám, abych ti zaplatila vysokou školu, abych ti platila někde v Praze
nebo Liberci kolej“, takže pro mě ani nepřicházela nějaký vysoká škola v úvahu. Byla ráda, že po nocích
něco ušila, že si přivydělala, aby nám mohla něco dát..

Ale ani to mi nezabránilo cestovat. V dnešní době máš takový možnosti. Můžeš bejt jako „oper“, rodina
ti zaplatí letenku, nemusíš mít základní kapitál – max. na vízum, nebo nějaké poplatky, ale vše ti platí
rodina, letenku, každý týden dostáváš plat, za to, že tam hlídáš děti.
3) Takže ses vydala do světa?

Já jsem po maturitě dělala 5 měsíců v kavárně v Olympii a kamarádka – spolužačka ze zemědělky se
mě zeptala, jestli bych nechtěla do Anglie jako au pair – ona tam už končila a jela domů, tak místo ní.
A já nevěděla, bylo mi 19, ale nakonec jsem si říkala, že jo. Stejně jsem pořádnou práci neměla. No a
tak jsem odjela do Anglie, anglicky jsem se učila, měla jsem pana Machače, no a když už jsi někde
v Anglii a máš tu jednu nohu v těch dveřích – ve světe, tak se najednou zdokonalíš v angličtině, poznáš
jiný lidi..

No a když jsem se vrátila, to bylo zase spojený se zemědělkou. Tak mi bylo nabídnuto místo v ČSOB,
kam jsem chodila už na praxi ze školy, kam mě kupříkladu poslal pan Václav Král – manžel Marty
Králové. A já jsem to přijala, pracovala jsem tam asi rok a půl, jezdila jsem na různý školení a bylo to
super, bylo to přesně to, co jsem chtěla dělat, ale najednou jsem si uvědomila, takový blackout, říkám
si počkej, počkej, byla jsem v Anglii, hrozně se mi to líbilo, zažila jsem něco a najednou jsem tady,
chodím do práce od osmi do pěti a říkám si: tak mně je 21, vše je dobrý, ale mě přeci ještě něco musí
čekat, na tohle je příliš brzy. Tak jsem šla za tím ředitelem a říkám mu: „Ivane, nezlob se, ale já ještě
musím nějak odjet jako!“

No on byl naštvanej, po všech těch školeních a zaučení..,

ale já jsem mu říkala: nezlob se, ale mně
něco vnitřního říká, že musím ještě někam odjet. Tak jsem se sebrala, vyplnila jsem formulář na au pair
a měla jsem odjet do Washingtonu. No a já mám – asi tak jako všichni – v životě spoustu věcí
osudových. No a mě tenkrát jedna kartářka říkala, že ve světě potkám životního partnera. A já s tím
odjela do té Ameriky a vždycky, když jsem někde někoho potkala, na párty, kdekoliv, tak jsem si říkala:
to je asi on, a on nebyl on, a tak jsem na to furt myslela, a pak tam přišel nějakej s brýlemi, dlouhý vlasy,
no prostě…a on se do mě zamiloval na první pohled a pak se mě ptal, jestli s ním nechci chodit, a já si
říkám…ne …jenže ono se to vyklubalo tak, že jsme byli velcí kamarádi a já jsem se pak vrátila zpátky
do Čech a začalo se mně strašně stýskat. On je z Německa, tak mi psal, jestli za ním nechci přijet do
Německa. Tak jsem jela a už jsem tady 14 let.
4) Jak to bylo s Amerikou?

No a já jsem měla jet do Washingtonu do nějaký židovský rodiny. Vůbec se mi nelíbily fotky toho
baráku, moc se mi k nim extra nechtělo, ale chtěla jsem do Washingtonu a agentura mi poslala tuto
rodinu. A té „au pairce“ vždycky volá ta máma z té rodiny právě kvůli takovému prvnímu kontaktu a ta
se mě ptala, co já na ty fotky a já, i když se mi to nelíbilo, tak říkám, že dobrý. A ptám se, takže ty máš
holčičku a kluka a ona ne, já mám tři holčičky. Viděla si ty fotky? A já říkám …ty z Washingtonu?
Né..povídá…my jsme z New Jersey od Princetonu…tak já ti je pošlu znovu…A já na fotkách viděla ty

nejkrásnější tři holčičky na světě a ten úžasný barák a krásnou rodinou..a já říkám wow, to mi poslali
z nebes…no a já Christiana (manžel ) jsem potkala právě v Princetonu, byl tam na stáži v Siemensu,
takže kdybych byla někde ve Washingtonu, tak ho ani nepotkám.. Byla jsem tam rok a já si to
neprodloužila, chtěla jsem zkusit něco jiného a šla jsem pracovat ke starším lidem. Bylo jim asi 80.

Takže

oni byli z New Jeresy a druhý barák měli na Floridě. Byli jsme na ostrově Key West u
Bahamských ostrovů, poslední americký ostrov , je to nejjižnější místo na Floridě, je tam most
z každého ostrova na ostrov, jde to co nejjižněji a na konci , tedy ne na úplném konci, je ten nejdelší
sedmimílový most. Jezdili jsme lodí na ryby a chytili jsme i žraloka..

Ale přeci jenom to nebylo jednoduché, paní trpěla alzheimerem…bylo to psychicky dost náročné. No
a dost jsme si volali s Christianem..už se mi stýskalo, po roce a čtvrt jsem tedy přijela do ČR, s mamkou
jsem se viděla jen přes Vánoce, vlastně jsem jí oznámila, že se stěhuju do Německa a po deseti dnech
jsem jela.

A teď přijedeš někam, kde neumíš jazyk. Nikdy jsem se neučila německy, nechtěla jsem, jazyk se mi
nelíbil a ani jsem nikdy nechtěla žít v Německu. A teď miluju německý písničky, když zpívají, to je
tak krásný a to mi to připadalo tak strašný!!!

Dělala jsem si kurz němčiny nejdřív pro začátečníky, pak pokročilé…no a chci říct, že jsem měla
vždycky velký štěstí na učitele, ať už to byla Marcelka Ernestová, nebo pan Dvořák, tak jsem i
v Německu potkala úžasnou učitelku, která nám za půl roku dala tolik, co ti někdo nedá za pět let. Ale
to bylo denně 6 hodin němčiny po dobu půl roku.
5) A není to také tím, že jsi tu němčinu skutečně potřebovala? Najednou to nebylo jako ve škole,
učím se, aby rodiče neprudili a možná to někdy budu potřebovat. Ty jsi ten jazyk potřebovala,
abys tam mohla plnohodnotně žít..

Ale můžu ti říct, že tu jsou lidé 25 let a neumí německy. Jsou tu různé komunity Turků, ale i Čechů a
on to umí jeden a oni ho vyšlou na úřad a on tam za všechny vše zařizuje…

Ale já říkám, že když v nějaký zemi žiju, tak se s nimi chci i domluvit…zapadnout..
Taky jsem si udělala kurz na hlídání dětí…ten jsem úspěšně zvládla, ale nakonec to nedopadlo.
No a hledala jsem práci na úřadu práce a tam mi rovnou řekli, že na to mám zapomenout, že si nikdy
v Německu nenajdu práci, že si vždycky vyberou Němce. Tak to mě dodalo kuráž a říkám si počkej, já
ti ukážu.

No po přestěhování do Bavorska mi kamarádka říká, že tu bude projekt, kdy německý dráhy staví
spojení západního a východního Německa mezi Berlínem a Mnichovem, prostě obrovská zakázka. A
hledali sekretářku.

No já psát úřední dopisy německy…takové německé výrazy, které jsem neznala, oni mají slovo o 30
písmenech. Bohrpfahlbewehrungskörbe. . no šla jsem se tam podívat, s šéfem jsme si padli do oka. Oba
rádi vaříme, takže jsme se celý rozhovor bavili jenom o vaření a za týden mi volal, že mě vzali.
No měla jsem strach, co tam budu dělat. Nastoupila jsem a zase…já mám prostě štěstí na lidi – i na
šéfy, že i když udělám chybu – v začátcích, tak prostě vysvětlí a dodá mi odvahu to nevzdávat, jet dál..
No už jsem měla končit, ale rozjíždí se další projekt na dálnici u Norimberku a už mi volal, že ho
budeme rozjíždět.

6) Vzkázala bys něco dnešním studentům?

Přijde mi líto, že děti koukají víc do mobilu, než na normální svět. Ty krásy, stromy, hory, tu hezká
holka, tam zase hezký kluk…

Pro někoho je jednodušší komunikovat psanou formou než mluvit. Ale u nás byla prostě větší sranda,
žili jsme normální život tady a teď a né ten internetový..

Ale zase je on-line výuka, jinak by asi opakovali ročník…Takže na tohle je to dobrý. Dobrý sluha,
špatný pán.
7) A jak to máte v Německu teď?

U nás chodí už všichni do školy, zatím.. ale nevíme co bude.
8) Co předvánoční přípravy? A tvůj blog? Nebo něco na instagramu?

Chvíli jsem psala blog v angličtině, ale to nemá takový dosah. Na instragramu dáš hashtag a snadněji
si tě najdou, máš přístup.. i když já mám pořád víc příspěvků než followers….))

Ale snad se to jednou zvrátí. Jsem tam teďka od března…takže to není

taková doba. Ale jsem ráda,
když mi pak lidi napíšou, že zkusili nějaký můj recept a vyfotí mi to. Mám ráda tu inspiraci a to, že
inspiruji jiný lidi, to je úžasný! I Ženská z Nového Zélandu mi psala, že jim to tam chutnalo.., ale i
Němka od Kolína. Hlavně to dělám kvůli inspiraci a kvůli sobě.

A lidi mi říkají, že by to nezvládli, ale zvládli“ Lidi se bojej do toho pustit. Kamarádka – taky chodila
na zemědělku. Mi říkala: „Ty děláš tak super dorty, to já bych nikdy nedokázala“. Tak jsem jí
nadiktovala, co má nakoupit a přijela jsem za ní a upekly jsme spolu dort. Musíš to jednou zkusit a
zvládneš to. Krém, fondán a od tý doby peče dorty a posílá mi fotky nádherných dortů!
Jde o to přeskočit svůj vlastní stín a nebát se toho, jo..zkoušet nový věci. Taky bych se chtěla pustit víc
do mužských ručních prací. Postavit si třeba malou skříňku, nebo stolek. Já strašně toužím po
cirkulárce., Když to vidím v Baumaxu, tak si říkám, sakra, já si musím už koupit nějakou ruční pilu..To
mě teď hrozně láká a to se zase vracím k tématu na začátku…to jsme si už mohla na SOŠ všechno
vyzkoušet.

Chodím do práce jen na půl dne, mám děti, rodinu a obdivuji ženský, který jsou osm hodin v práci a
vše zvládají. Jsem v práci od 8-12, jedu na nákup, poklidím, vyzvednu děti a je pomalu večer.. Takhle
mám čas i na ty své koníčky.

A je na sekretariátu ještě Štěpánka?

ano

A je pan ředitel pořád stejný? Pan Šlégl?
A jak se má Marcelka? A jak vypadá?

ano
Skvěle

A co ty mobily? Je to znát, že ty sociální kontakty nejsou jako byly u nás? Ano, je.
Rozhovor s Pavlou Adamcovou vedla Lenka Fantová (Hofmanová)

Pavliny děti

Halloween v New Jersey

Na vrcholu Empire state building

Bystré hlavičky .... správná řešení
Jindřich Žák
1. Kapr 2. Melichar
3. Vánočka
8. Sněhulák
9.Koledy

4. Hvězda

5. Dárky

6. Ernestová 7. Kadidlo

Jakub Svoboda
Tajenka: Štědrý den
David Malík

Luštění v německém jazyce pro vás připravila paní učitelka Pavlína Podlipná
z www.raetseldino.de.

