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VÁNOČNÍ ZVYKY
Huráááá, konečně přijde Ježíšek!!!
Pro děti jsou Vánoce především oslavou radosti
a dárečků, které jim nadělí Ježíšek. Ale jak to mají
dospělí? Maminky většinou uklízejí a připravují se
na příchod Ježíška, který s sebou bere asi kontrolu
z hygienické stanice, a tatínci si většinou užívají
svátky po svém. Musí ochutnat cukroví, punč
a vůbec všechno dobré, co se doma a u přátel
najde. Ano, návštěvy jsou nedílným zvykem či
zlozvykem Vánoc. Ale kde co vlastně oslavujeme?
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození
Ježíše Krista, který se dle některých teologů
narodil 25. prosince. Všeobecně se v církvi slaví od
7. století n.l. V Česku je však vrchol Vánoc
24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti.
Do Vánoc je zahrnována i doba adventní.
Nedílnou součástí svátků jsou i tradice.
Jesličky – V roce 1223 v Itálii postavil první betlém jáhen Giovanni Bernardone. Později znám
jako František z Assisi. V Čechách to bylo poprvé roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze.
Vánoční stromeček – k nám přišel z Německa.
Štědrovečerní večeře – krásná tradice, kde se schází celá rodina a někdy je přidán jeden talíř i
pro nečekanou návštěvu. Samotná večeře se skládá z rybí polévky, kapra a bramborového
salátu.
Vánoční cukroví – nesmí během Vánoc chybět. Mnohdy se můžeme radovat z tohoto zvyku až
do Velikonoc. Holt, někdy je toho moc. 
Mezi krásné tradice patří např.: lití olova, krájení jablek, pouštění ořechových lodiček, házení
střevíce, půst, kapří šupiny, ale také stíny, klepání na kurník či třesení bezem.
A jaké zvyky či tradice máte vy? Pochlubte se. Zašlete foto na e-mail: jancipera@skolahosin.cz
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TROCHU JINÁ VÁNOČNÍ
KOLEDA
Vánoce, Vánoce přicházejí,

že nám zítra zazpívají

zpívejme, školáci.

jejich novou písničku.

Po roce Vánoce, Vánoce, přicházejí,
my jsme Hosíňáci.

Jirka s Fandou, Tonda s Jindrou
nazdobí nám stromeček.

Jednou v roce na Vánoce

Agy, Lucka, Eli s Klárou

Jouza jde pro rybičku,

dají navrch zvoneček.

ale přitom on zapomněl
doma vzít si udičku.

Peťa, Mára, Šárka, Jakub,
přinesou nám něco na zub.

Olča s Any a Zuzankou

Vojta, Pepa, Honza, Kuba,

upečou nám cukroví.

punčík už je hotov zhruba.

Jejich tajný starý recept
ten se nikdo nedoví.

Vánoce, Vánoce přicházejí
zpívejme přátelé.

Honza, Lada, Tonda, Miky

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí

vymýšlí si chviličku,

šťastné a veselé.

Autorka: Jana Matějková
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU V HOSÍNĚ
V neděli 2. prosince se konalo slavnostní rozsvěcení
vánočního

stromku

v Hosíně.

Program

byl

neuvěřitelně pestrý. Sraz byl v 17 hodin u kostela,
kde

měl

úvodní

slovo

náš

pan

starosta

Ing. Jan Řičánek. Slavnostně byla na adventním věnci
rozsvícena první svíčka. Malé děti šly od kostela na
náves lampionový průvod.
Předškoláci a žáci naší školy připravili krásné a pestré vystoupení. Přestože nám vůbec nepřálo
počasí, všichni jsme si večer krásně užili. Zazněly vánoční koledy, básničky i sólový zpěv.
Na závěr popřál krásné Vánoce všem lidem také ředitel školy Jan Čipera.
Po pokřiku školáků, „světlo ať svítí“, se rozzářil nádherný vánoční strom na návsi. Musíme
uznat, že je prostě překrásný.
Kdo se nemohl akce na Hosíně zúčastnit, může si celý záznam prohlédnout na Youtube a na
Facebooku naší školy.

žáci Hosíňáci
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SVATÝ MIKULÁŠ
Přesné datum Mikulášova narození neznáme. Víme
jen, že se narodil kolem roku 280. Podle legendy přijal
kněžské svěcení od svého strýce biskupa. Když mu
zemřeli rodiče, rozdal Mikuláš celé své dědictví
chudým. Pro sebe nechtěl nic.
Jednoho dne se Mikuláš vydal na cestu do 80
kilometrů vzdálené Myry, kde měl vyřídit nějakou
záležitost.

Práce školáků ZŠ

Když tam dorazil, chtěl se pomodlit ranní modlitbu a vstoupil proto do hlavního kostela ve
městě. Najednou byly kostel plný velikého množství lidí. Obklopili ho, jásali a provolali ho
novým biskupem v Myře. Mikuláš tomu zprvu vůbec nerozuměl, ale pak pochopil. Protože se
předtím obyvatelé Myry několik měsíců nedokázali domluvit na novém biskupovi, rozhodli se,
že první kněz, jenž toho rána vstoupí do kostela, bude jejich biskupem. A do kostela vešel ráno
jako první právě Mikuláš.
Někteří římští panovníci křesťany pronásledovali a věznili. Biskup Mikuláš je utěšoval
a pomáhal jim. To se však Římanům nelíbilo. Proto jednoho dne nakonec uvrhli do vězení
samotného Mikuláše. Biskup snášel všechno mučení tak statečně a trpělivě, že to zapůsobilo
na jeho věznitele a zase ho propustili. Celé město jej nadšeně vítalo před branami vězení.
Mnohé legendy o Mikulášovi vyprávějí, že s nejvíce staral o lidi, kteří se ocitli v nějaké nouzi.
Jednou zachránil před smrtí tři nevinně odsouzené muže, jiný příběh vypráví o třech měšcích
zlata, které Mikuláš potají vhodil do okna, aby pomohl třem dívkám k věnu. Další legenda líčí,
jak zachránil námořníky, které stihla bouře.
Když oblíbený biskup z Myry okolo roku 350 zemřel, všichni ho postrádali a oplakávali. Říkali
si, že byl nejlepším biskupem, jakého si mohli přát, a hrob s Myře pokrývali růžemi. Jak se však
z biskupa Mikuláše stal náš Mikuláš, který v předvečer 6. prosince obdarovává děti nebo plní
punčochy sladkostmi? Jedna legenda říká, že Mikuláš i po své smrti každý rok o Vánocích
procházel svým městem. V přestrojení obcházel obydlí chudých a kladl jim přede dveře
pozlacená jablka a ořechy.
Víš, že v Čechách jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století?
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NOVINKY OD NEJMENŠÍCH
A tak zase po roce oslavíme advent a Vánoce…
Ale nejprve přijdou čert a Mikuláš s andělem
Básnička:
Čertíku Bertíku
Co to neseš v pytlíku?
Čertíku Bertíku,
Co v tom pytli máš?
Je to myš, černá myš,
Snad se hochu nebojíš?

LÍBILO SE NÁM I HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ „O ANDĚLÍČKOVI“

A TEĎ UŽ SE VŠICHNI BUDEME TĚŠIT NA VÁNOCE.
Přidáváme roky osvědčený recept:
1kg lásky, 30dkg štěstíčka, 20dkg pusinek, 20dkg rodinné pohody, 10dkg porozumění, min. 2 lžičky
pomazlení a 2 kg pohlazení.

Hodně zdraví a šťastné Vánoce.
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DOBROTY OD DOBRAČEK
Vosí hnízda
POTŘEBUJEME:
Na těsto: 200 g nastrouhaných piškotů,
100 g moučkového cukru, 80 g másla, 2 PL kakaa,
2 PL rumu, 2 PL mléka, 1 bílek. Na krém: 1 žloutek,
50 g moučkového cukru, 60 g másla,
½ vanilkového cukru, 2PL rumu

POSTUP: těsto důkladně propracujeme, zabalíme do folie a nejméně na 4 hodinky necháme
odpočinout. Poté uždibujeme kousky a vtlačujeme do formiček (tu vždy musíme vysypat
moučkovým cukrem) prstíkem se snažíme vyndat. Do dírky, druhou stranou lžičky plníme krém
(vychlazený) do spodu dáme piškot. Hnízdečka buď necháme tak jak jsou (mírně zasněžené
moučkovým cukrem), nebo špičky namočíme do čokoládové polevy a posypeme kokosem
PŘÍPRAVA KRÉMU: měkké máslo našlehat s ostatním v hladký krém a dát vychladit


Přejeme Vám dobrou chuť

Eliška, Klára

Vánoční dětský punč
Ingredience:
Ovocný čaj (nejlépe se skořicí), jablkový džus, pomeranč, 2 jablka, badyán, cca 6 ks hřebíčku,
skořice (dle chuti), na ozdobu se hodí i celá skořice, hrozinky a přírodní cukr či med.
Nakrájíme ovoce na drobné kousky. Do uvařeného čaje nalijeme krabici džusu, přidáme
pokrájené ovoce, hrst hrozinek, koření, 1 lžičku mleté skořice a 2 až 3 lžíce cukru či medu.
Pečlivě promícháme a ještě teplé servírujeme.
Dobrou chuť přeje Jouza. 
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PRANOSTIKY OD JOEZEEHO
Studený prosinec - brzké jaro.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje. Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li však
částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
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JAK SI VYROBIT OZDOBU
„TUČŇÁKA“ Z OVČÍ VLNY
Metoda se jmenuje „suché plstění“ a je velice jednoduchá. Při každém vpichu zoubky speciální
jehly zachycují vlákna rouna a zatahují je dovnitř. Vlna se tak současně tvaruje i zpevňuje.
1. Co budete potřebovat?

2. Z bílé vlny vytvoříme v dlani smotáním
kuličku požadované velikosti.







Ovčí vlnu přírodní i různých barev
Molitanovou podložku, plstící jehlu
Náprstek (jehla je ostrá), ozdobný provázek
Trpělivost
Všechny potřeby lze sehnat v Budějovicích, ve
výtvarných potřebách paní Šimůnkové, nebo na
internetu.

3. Plstící jehlou propichujeme vlněnou kuličku ze
všech směrů, až získáme co nejpevnější tvar.

4. Když je kulička vytvarovaná a pevná, obalíme jednu polovinu černým rounem, které
propichováním jehlou „připlstíme“ k bílé kuličce. Na druhou polovinu připlstíme stejným
způsobem vlnu černou.
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5. Poté jehlou přichytíme ovál z bílé vlny – tučňákův obličej. Z kousků černé vlny uděláme na
„čele“ trojúhelníkový klínek a maličké oči.

6. Z kousků barevné vlny vyrobíme zobáček a motýlka. Neposlušná, vyčnívající vlákna ostříháme
nůžkami.

7. Pak už zbývá pouze přichytit pomocí jehly a kousku černé vlny ozdobný provázek a tučňáka
zavěsit . Hodně zábavy přeje Lada.
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VÝROBA MALÉHO VÁNOČNÍHO
STROMKU OD ANDREJKY
Vánoce jsou přeci svátky klidu, ale nesmíme zapomínat i na naše blízké, kteří nám již odešli.
Proto bych ráda ukázala postup na výrobu malých vánočních stromků, které dáváme
na hrobečky.
K výrobě stromku potřebujeme:
Malé stromky (stačí špičky)
Větvičky
Malé ozdobičky na stromeček (ozdoby lze i vyrobit)
Peříčka
Tavící pistoli
Malý stojánek na stromek (stromek lze upevnit i jiným způsobem)
Nesmí chybět andělíčci a hvězdičky na špičku.
Postup:
Nejdříve usadíme stromek do malého stojánku a kolem stojánku přilepíme pomocí tavné
pistole větvičky. Pak nalepíme na špičku hvězdičku. Dle představivosti přidáme peříčka
na jehličí a přidáme i další ozdobičky. Vše lepíme pomocí tavné pistole.
Nesmíme zapomenout stromeček venku řádně připevnit, aby nám ho vítr neshodil.
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3D OBRÁZEK Z PAPÍRU
Potřebujeme: 2 čtvrtky, nůžky, tužku a pravítko
1. Z jedné čtvrtky udělejte 4 stejné kusy, poté rozměřte od každé
strany každého kusu 2 cm.
2. U 3 kusů vnitřek po tom vystřihněte. Vznikne vám rám, na který
něco nakreslete. Poslední kus je pozadí, které se nevystřihuje,

pouze pomaluje.
3. Druhou čtvrtku rozstřihněte na půl, z obou půlek udělejte
harmoniku.

4. Do dolíků v harmonice nalepte rámečky. Na druhou stranu
rámečků taky nalepte harmoniku a MÁTE HOTOVO.
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POZNÁMKY:

2018
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LISTOPAD 2018
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LEDEN 2019
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RECENZE NA HRU FORTNITE
BATTLE ROYALE
Fortnite je multiplayerová hra, která se proslavila po celém světě. Ve hře jsou různé zbraně
a skiny (hrací postavy). Hráči Fortnite používají nejčastěji tyto skiny: Ravenem, Raptor, Skul
Droper a mnoho dalších. Mají také své sezóny. Sezóny jsou od vydání: 1, 2, 3, 4, 5 a teď je
dokonce i 6. sezóna. FORTNITE lze hrát na počítači, X-BOXU a na Playstionu.
Honza Dušek, Jouza Váňa.
Honza: Hra se mi líbí a hraju ji rád.
Jouza: Zjistil jsem, že FORTNITE je odst snadnější hrát na X-BOXone.

Hra, ve které si vyrábíte různá auta se zbraněmi jako třeba, pila, raketomet, laser
a nadzvedávák. Hru vyrobila firma Hotwweels. Cílem je dostat se do posledního levelu a dostat
minigun.
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PRO MALÉ I VELKÉ CHYTROLÍNY
HÁDANKY: Logické
V každé minutě je to jednou a v momentě dvakrát? CO JE TO?
Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré vlasy, JAK TO?
Za jakou nejkratší dobu opečete tři topinky, když se na pánvičku vejdou jen dvě najednou
a jedna strana se peče třicet sekund?
HÁDANKY: Vtipné
Víte, jak poznáte, že venku mrzne?
Víš, jak se moucha udrží na pleši?
Víte, proč nemůže šnek utíkat?
HÁDANKY: Pro malé děti
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý
dvůr. Kdo je to?
ODPOVĚDI SE DOZVÍTE V LEDNOVÉM
ČÍSLE
ELIŠKA, KLÁRA

PRO INSPIRACI OD VOJTY
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Vážení rodiče,
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přejeme vám vše, co se špatně balí,
to jest klid, pohodu a pevné zdraví.
Hvězdy na nebi vánočním,
ať září svitem svátečním.
V novém roce klid a plno radosti,
Ať se vám vyhýbají trable i starosti.
Štěstí, lásku, úsměv na tváři,
Neb všechno se vám vydaří.
A jak nám klasik praví,
buďme stále hraví.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Přejí Jana, Jan a celý dospělácký
i dětský kolektiv z Hosína.
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