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malý časopis
Benešovy základní a mateřské školy v Plzni

Milí čtenáři,
letos jsme se ve škole kvůli hygienickým opatřením spojených s karanténou a
distanční výukou příliš neviděli, ale o to víc se vždycky na sebe těšíme, i když si to
někteří možná nechtějí přiznat. Děkujeme Vám, našim žákům za píli, rodičům za
spolupráci, učitelům za trpělivost. Je to zajímavé a krásné poznání, že nám škola
chybí, že ji potřebujeme a vracíme se do ní rádi.
První tři měsíce školního roku utekly jako voda a máme tu Vánoce. Nezadržitelně
se blíží nejkrásnější svátky v roce, a tak jsme si museli pospíšit, abychom stihli
vydat časopis dříve, než se rozutečete užít si vánoční prázdniny.
V časopisu naleznete ukázky žákovských prací, připravili jsme si pro Vás hádanky,
křížovky a také některá vaše tajná přání, povídání o vánočních zvycích v Čechách
a zajímavosti o tom, jak se slaví Vánoce po celém světě.
Na závěr roku 2020 bychom vám všem z Benešovy základní a mateřské školy,
žákům, učitelům, uklízečkám, kuchařkách a vedení školy chtěli popřát poklidné
svátky vánoční, pevné zdraví, mnoho štěstí a osobních úspěchů, žákům spoustu
pěkných známek a radosti z učení a našim deváťákům šťastnou ruku při výběru
jejich další školy.

Tento obrázek si můžete vymalovat podle svých představ.

Z práce našich žáků

POHROMA

Corona je pohroma,
školu máme teď doma.
Virtuální realita,
to je dnešní normalita.
Vánoce se kvapem blíží,
Ježíškovi cestu kříží.
Zvířátko si pořiďte
a doma se nenuďte!
Simona Bozděchová, 8.A

Harry Potter a Tajemná komnata (film)
Harry Potter a Tajemná komnata je britsko-americký film a také 2. díl z celé série Harry
Potter od britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Tuto sérii jsem si naprosto zamiloval
a ani tenhle film není výjimkou. Film je dlouhý 161 minut a řadí se do žánru fantasy.
Premiéru zažil v roce 2002 a jeho výdělek už činí asi 1 miliardu dolarů.
Film začíná tím, že se Harry vrací po prázdninách u mudlovských Dursleyových do
Bradavic a nastupuje do 2. ročníku. A to i přes varování domácího skřítka Dobbyho,
podle kterého Harrymu v bradavické škole čar a kouzel hrozí smrt. Harry nedbá nářků
skřítka působícího více škody než užitku a vydává se svým kamarádem Ronem do
Bradavic. Zde se ale poté začínají dít podivné věci, přesně jako říkal Dobby. Nejprve
Harry se svým kamarádem nestihne vlak, který odváží malé kouzelníky do Bradavic,
a proto je jediná možnost, jak se tam dopravit, kouzelné létající auto Weasleyových,
se kterým však Ron narazil do vzácné Vrby Mlátičky před bradavickou školou. To
všechno se ale jeví jako procházka růžových sadem ve srovnání s tím, co na Harryho
ten podzim čeká ve strašidelných chodbách Bradavic. Jako jediný totiž slyší děsivé
hlasy zlého čaroděje Voldemorta, který ho chce zabít. Brzy se však o život neobává
jen Harry. V Bradavicích přituhuje a na stěně se objeví rudý krvavý nápis, který říká, že
je Tajemná komnata znovu otevřena.
Daniel Fousek 8.B

KŘÍŽOVKA
1. ZVÍŘE, KTERÉ CVRKÁ
2. TŘETÍ V POŘADÍ SLOVNÍCH DRUHŮ
3. VĚTNÝ ČLEN
4. ČTVRTÝ V POŘADÍ SLOVNÍCH DRUHŮ
5. DRUH PŘÍSUDKU
6. DRUH PODMĚTU
7. SPOJKY…..
8. PŘISLOVEČNÉ URČENÍ ….
9. VYJMENOVANÉ SLOVO (PO Z)
10.PODSTATNÉ JMÉNO ABSTRAKTNÍ A …..
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Marek Beer, 9.B
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Slova k vyškrtání: losos, brambory, jablko, kokos, salám, banány, malina, rybka,
paprika, ananas, smetana, rýže, sýr, arašíd, bylina, šunka, kobližka, cibulka, čaj,
noky, mňamka, rohlík, špek.
Hedvika Cimrová, 8.A

Bývalý pes Jaster (Džestr). Rasa Novofundlanský pes.
Jaster byl velký mohutný pes, jedna velká koule chlupatá. Zažil jsem ho, když jsem byl
ještě malý kluk.Táta s ním chodil na cvičák, uměl hezky poslouchat. Jakmile se začalo
na zahradě něco dělat, hned byl první, kdo do toho začal strkat svůj studený čumák.
Byl to náš pitomeček. Až budeme o něco větší a rozumnější, tak si psa určitě pořídíme.
Protože je to velká starost a u domu se zahradou by pes měl být.

Matěj Milota, 5.B

Jiří Šimánek, 5.B

Ronny Morkes, 5.B

Křížovky
B

Déšť s kroupami

B

Věc, která se zatlouká

B

Bílý ptáček (symbol míru)

B

Matka hříběte

B

Ten, kdo dobývá cizí území

B

Napínat zrak nebo sluch
B

Část Prahy (obráceně)

B

Malé hrábě
B

P

Dělat něco nedbale (obráceně)

B

Připevnili něco hřebíkem
Maminka maminky

B

Mládě dom. zvířete (telegraficky)
Vymalovat na bílo

S

Í

Během se dávali dohromady
Z

P

Nebýt hodný (obráceně)

D

Podrazit boty zespoda

Ř

B

Přišel navíc
Loterijní hra

L

B

Nemá byt – vyjádři slovesem
(obráceně)

Z

B

D

Strojili (vánoční stromeček)
V

Y

Těžit (uhlí)
L

Vytloukl (např. komáry)
Malá ryba (obráceně)

N

T

Neexistovat

E

Z

Ztluče (obráceně)

L
V

B

B

Rostlinka (obráceně)
Lákal

Neobvyklé zvyky a tradice aneb Jak se slaví Vánoce ve světě
Vánoce, nejkrásnější svátky roku, prožívá každý jinak. Ve světě lze často narazit
na tradice, které se u nás nevyskytují. Vydejte se s námi na cestu a zjistěte, proč
v Dánsku rozbíjejí talíře, v Litvě tahají těžké klády, čím si zdobí stromeček
Norové nebo Ukrajinci a na čem si během štědrovečerní večeře pochutnávají
v Argentině.
Island
Na Islandu nosí vánoční dárky skřítci, kterých je podle legendy rovných třináct a
s dárky přicházejí postupně každý den mezi 12. až 24. prosincem. Obdarovávají ale
jen hodné děti, které si daly za okno botu. Každý Islanďan by měl navíc dostat něco
nového na sebe, v lepším případě, aby mu někdo nesnědl štědrovečerní večeři,
v horším případě, aby ho nesežrala vánoční kočka.
Bulharsko
Bulhaři si nepotrpí na opulentní hostiny s mnoha chody. Obyčejně se při večeři spokojí
s vepřovým a luštěninami. „Na tom by nebylo nic zvláštního, některé tradičně založené
rodiny však stolují na ubruse položeném na zemi a podloženém slámou, což je
vzpomínka na chlév, kde se narodil Ježíšek,“ popisuje průvodkyně Věra Stará
z cestovatelského portálu radynacestu.cz.
Austrálie
V Austrálii se vánoční výzdoba nese z velké části ve znamení pohlednic. Lidé si totiž
vánoční přání od svých přátel a známých vyvěšují do oken svých bytů a domů. Kdo
jich má nejvíce, je pomyslným vítězem v sousedství.
Přemýšlíte, kdo nosí australským dětem dárky? Vánoční klokan? Kdepak. Austrálie je
členem britského Commonwealthu, takže dárky zde přináší většině rodin Father
Christmas (Otec Vánoc), nicméně mnoho dětí zde také čeká na příchod Santy Clause.
Anglie
Typickým vánočním pokrmem je pečený krocan s ořechovou nádivkou, v žádném
případě nesmí jako tečka štědrovečerního hodování chybět tradiční pudink. Ten se
připravuje již v době adventu a míchat ho chodí každý člen rodiny. Přitom vyslovuje
svá přání. Starší verze této tradice ještě obnáší vkládání mince do pudinku, což přinese
zdraví tomu, kdo ji najde.

Ukrajina
Na Ukrajině je častou dekorací na stromcích umělý pavouk a pavučina. Ukrajinské
rodiny totiž věří, že pokud najdete ráno na Vánoce pavučinu, přinese vám štěstí.
Norsko
Podle staré norské legendy vycházejí na Štědrý večer zlé čarodějnice a hledají
košťata, na kterých by se proletěly. Proto se tento den všechna košťata schovávají.
Hlavním motivem vánočních ozdob je pak samotná norská vlajka.
Litva
V Litvě je typickou vánoční tradicí vlečení dřevěné klády jako symbolu problémů a
neštěstí. Lidé zpívají lidové písně za doprovodu různých hudebních nástrojů. Rodiny,
sousedé a přátelé se sejdou, popřejí si navzájem vše dobré a společně polena spálí,
aby zahnali neštěstí a problémy.
Venezuela
Ve Venezuele, přesněji v hlavním městě Caracasu, chodí všichni věřící časně ráno do
kostela, a to od 16. prosince až do Štědrého dne. Do kostela přitom jezdí na bruslích.
Do osmi hodin jsou tak uzavřené některé cesty, aby byla jízda pro věřící bruslaře
bezpečnější.
Spojené státy americké
Vánoce se v USA slaví 25. prosince. Na slavnostním menu se tradičně objevuje
krocan, většinou s brusinkovou omáčkou. Tradiční vánoční pokrmy se však liší stát od
státu. Například v jižních státech se často pojídá „whiskey dort“, ve Virginii slané
ústřicovo-šunkové koláče a v Baltimoru se jako příloha ke krocanovi objevuje kyselé
zelí.
„Američané se zpravidla velmi vyžívají ve vánočních dekoracích a trochu mezi sebou
soutěží, kdo bude mít nejvyzdobenější dům. Často jej v adventním čase zdobí
světýlky, vánočními motivy nebo figurínami Santa Clause. Osobně se mi líbí zvyk
mnoha amerických rodin nechávat na Štědrý den za dveřmi nebo za oknem sklenici
mléka nebo sladkosti jako občerstvení pro Santa Clause,“ popisuje průvodkyně
Barbora Klement Hůlková.

Itálie
V Itálii končí vánoční čas 6. ledna na svátek Tří králů, kdy také přichází komínem
čarodějnice Befana a hodným dětem naděluje dárky do připravených ponožek. Dárky
však některým dětem nosí také takzvaný Babbo Natale – v překladu dědeček Vánoc.
Dánsko
V Dánsku se za dveřmi přátel rozbíjí porcelán. „Zní to trochu zvláštně a možná i
nebezpečně pro zvířata i lidi, nicméně Dánové o silvestrovské noci chodí po domech
svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí porcelán. Čím větší hromadu střepů pak před
domem najdou, tím větší mají radost, jelikož to pro ně znamená více štěstí v dalším
roce,“ vysvětluje neotřelý zvyk průvodkyně Tereza Vrbová.
Rusko
Pro Rusy je Štědrý den obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž
připadají až na 6. a 7. ledna. Dárečky v Rusku dostávají děti až 7. ledna. „Přiváží jim
je Děda Mráz, který přijíždí na saních až z Čukotky, má na sobě bílý kožich a beranici
a doprovází ho krásná Sněhurka,“ popisuje tradiční ruské vyobrazení Vánoc cestovatel
Ondřej Vokatý. Dárky si pak rodiny rozbalují u stromečku, kterému se říká jolka.
Filipíny
Na Filipínách byste tradiční vánoční menu na jídelním stole hledali marně. Každý
vybírá podle toho, co mu chutná, a především co mu peněženka dovolí. Jeden
společný prvek však přece jen k vánoční tradici patří: hrnek sladké lepivé rýže, která
symbolizuje rodinnou soudržnost.
Havaj
Na Havaji panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem běloskvrnným.
Vánoce tady navíc začínají s příjezdem tzv. Vánoční lodi, což je loď přivážející
obrovský náklad tradičních vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po
vodě ve svém člunu.
Španělsko
Ve Španělsku patří k nejdůležitějším vánočním rituálům losování šťastných čísel
Vánoční loterie, která je nejstarší a největší loterií na světě. Dvacátého druhého
prosince jsou rozdělovány miliardy mezi velké množství výherců. Této tradice se
zúčastní téměř každý.

Argentina
Štědrovečerní večeře v Argentině je nejčastěji servírovaná v zahradách, protože na
jižní polokouli právě vrcholí léto. Mezi tradiční jídla patří pečené selátko nebo pro nás
exotická pečínka z páva. Pavím peřím bývá často dekorován i vánoční stůl.
Během Vánoc můžete v Argentině najít přede dveřmi domů misky s vodou a stébla
sena. Nejsou určeny pro Ježíška ani Santa Clause, nýbrž pro koně Magiho, který zde
naděluje dárky. Voda a seno jsou pro něj jistotou, že na svém putování nebude mít
hlad a žízeň. Dárky pak naděluje do bot, které děti připraví pod stromeček nebo vedle
postele.
Vojtěch Svoboda, 9.B

Vánoční zvyky v Čechách
S vánočními svátky se v minulosti pojila celá řada tradic,
zvyků a pověr. Mnoho z nich je již téměř zapomenuto,
ale některé přežily a staly se neodmyslitelnou součástí
našich Vánoc.

Vánoční stromeček
Nazdobený stromek se stal jedním z hlavních symbolů vánočních svátků, a tak
možná leckoho překvapí, že tento zvyk je poměrně mladý. Dřív se nad
štědrovečerní stůl dávaly jen zelené větvičky, které měly symbolizovat návrat
jara. Tradice zdobení stromku pochází z Německa. Církev považovala zpočátku
zdobení stromů za pohanský zvyk. U nás má vánoční stromek poměrně krátkou
historii – poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Nový zvyk se však začal prosazovat jen
pozvolna – nejdříve v bohatých pražských měšťanských rodinách. Na vesnici
pronikaly stromky ještě pomaleji – až do první světové války bývala v mnoha
domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.

Jmelí
Zvyk rozvěšovat o Vánocích jmelí má kořeny mnohem starší. Už keltští druidové
mu přičítali léčivé a kouzelné vlastnosti. A v dalších obdobích pak bylo
považováno za rostlinu pomáhající proti bleskům, nemoci a čarodějné moci. Jmelí
platí také za rostlinu lásky. Políbíte-li se s milovanou osobou pod jmelím, přinese
to vaší lásce štěstí a plodnost.
Koledy
Pravděpodobně nejslavnější vánoční písní je skladba Tichá noc, o jejíž
rozšířenosti svědčí fakt, že se na Štědrý večer zpívá přibližně ve 230 jazycích.
Půst
Na Štědrý den se držel až do večeře přísný půst. Ti, kteří ho zachovali, měli
vidět zlaté prasátko. Ke společné večeři se pak zasedlo poté, co vyšla první
hvězda.
Zvyky u štědrovečerní večeře
Připravil se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta, pod talíř se schoval zlatý
penízek nebo šupinky z kapra, aby se nás držely peníze. Od slavnostní večeře se
nesmělo vstát, protože ten, kdo vstane, do roka zemře.
Krájení jablka
Po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra vypadají jako
pěticípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříže nebo
čtyřcípé hvězdy, pak někdo z přítomných těžce onemocní nebo zemře.
Lití olova
Nad plamenem se v kovové nádobce roztaví kousek olova. Olovo se pak naráz vlije
do nádoby s vodou. Vznikne odlitek, podle jehož tvaru se pak hádá, co koho čeká.
Pouštění lodiček
Budoucnost se dá předpovídat i z plujících skořápek se zapálenými svíčkami.
Majitele skořápky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný
život. Pokud se skořápka drží při kraji nádoby, její vlastník bude také spíše sedět
doma. Jestliže ale skořápka pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.

Kam v Plzni o Adventu
Máte chuť nasát předvánoční atmosféru? Stačí se projít po náměstí. Uvidíte
košíkáře, hrnčíře, svíčky z včelího vosku, originální šperky, vánoční ozdoby i
dřevěný betlém.
Letos je vánoční strom snad ještě krásnější. Má spousty nových ozdob a světýlek
a místo kouliček samé velké a malé sněhové vločky.

5.12. – 23. 12. - vánoční trhy na náměstí Republiky
Trhy nebudou ochuzeny ani o oblíbeného ponocného, který každý den odtroubí
sedmnáctou a osmnáctou hodinu.

Veselé Vánoce, štěstí, radost
a

hlavně zdraví

v novém roce 2021!
---------------------------------------------------Do časopisu přispěli žáci naší školy pod vedením svých učitelů

