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Milý čtenáři,
máme pro Vás nové číslo našeho školního časopisu
Infoš. Protože nám právě začal advent, rozhodli jsme se
toto číslo připravit v duchu Vánoc. Dozvíte se nové
informace o různých zvycích nejen o České republice.
Možná naleznete i inspiraci na tvoření či vaření.
Toto číslo připravili žáci 5. ročníku. Kteří si nejdříve
téma sami navrhli a poté rozdělili a zpracovali.

Přejeme Vám příjemné a ničím nerušené svátky.

vánoční dárky
Dárky jsou jedním z hlavních
atributů moderních Vánoc.
Vánoce jsou proto jedním z
nejziskovější období roku pro
maloobchodníky a podniky po
celém světě. Předávání darů
byl běžný zvyk u římské
oslavy Saturnálií, starobylého
svátku, který se konal na
konci prosince. Tím se mohly
inspirovat vánoční zvyky.
Tradice, podle které si lidé na
Vánoce dávají dárky, je
spojena s postavou Svatého Mikuláše (ale i jinými postavami). Je tomu tak podle některých zdrojů na
památku toho, že tři mudrcové z Východu přinesli novorozenému Ježíšovi ke kolébce jako dary zlato,
kadidlo a myrhu.

(připravil Dominik Brdíček)

olovo
zvyk:
Tento zvyk pochází z území s původně osídlením. Traduje se totiž, že keltští
druidové převzali tajemství věštění od veleknězů z bájné Atlantidy. Lití olova je
vztahováno ke keltské magii vody. Tu převzala rovněž lidová magie.
Na počátku 20. století se ještě olovo běžně lilo o vánocích v každé rodině.
Kvalitní materiál vhodný k lití se však stal v průběhu obou světových válek
nedostatkovým, a tak tento zvyk postupně upadal v zapomnění. Jako náhražka
olova částečně sloužil vaječný bílek nebo rozehřátý vosk. Ale tyto materiály
nesplňovaly předpoklad důsledného vykreslení všech sebemenších detailů.

(připravil Tomáš Halbrštát)

Adventní věnec

- je pomůcka odpočítávání čtyř týdnů adventu doby přípravy
na Vánoce
- obvykle má podobu kola z jehčnatých větví a čtyřmy
svícemy
- každou adventní neděli se zapaluje další svíčka, ale svíček
může být i více
- vše záleží na vás, barvy, svíce, tvar a ozdoby
- zdobené věnce bez svíce které se věší na dveře
- věnce ze zelených rostlin stejně jako svíčky se v Evropě
používají už před příchodem křestanství
(připravila Stela Šrolerová)

Cukroví
Mandlové rohlíčky
Ingredience: 150 g másla, 280 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 110 g
mletých mandlí.
Na obalení: moučkový cukr smíchaný s vanilkovým
cukrem.
Postup: Z mouky, másla, cukru a mandlí vypracujeme
hladké těsto. Z těsta děláme válečky, které zahneme
do rohlíčků a dáme na plech s pečícím papírem.
Pečeme v předehřáté troubě zvolna do slabě růžova.
Ještě teplé obalujeme v cukru. Lze plnit i do formiček
na rohlíčky. Po upečení vyklápíme ještě teplé a hned i
obalujeme.

Medové certle
Ingredience: menší hrneček, sklenice medu, strouhané burské ořechy,
lžičku namočenou ve vodě
V menším hrnečku se rozvaří několik lžic medu a chvíli se nechá
vyškvařit, až voní jako přeškvařené máslo. Potom se hrneček odstaví
a do medu se rychle zamíchají strouhané burské ořechy. Lžičkou
namočenou ve vodě se medová hmota nabere a lije do hromádek na
plech potřený voskem. Když ztuhne, odloupne se nožem a medové
certle jsou hotové.
(připravila Michaela Hoffmannová)

Vánoční kapr
Vánoční kapr se stal v Českých zemích nejrozšířenějším pokrmem po vzniku první
Československé republiky. Vánoční kapr je tradiční zdroj masa pro přípravu
štědrovečerních pokrmů v České republice i v
některých dalších zemích střední Evropy
(Slovensko, Rakousko, Alsasko). V Česku se
připravuje jako obalovaný a osmažený s
bramborovým salátem, z jeho částí se dělá
tradiční polévka. Je s ním spojeno také několik
českých vánočních tradic. Ryba byla tradičním
symbolem křesťanství a postním jídlem, proto
se při klášterech od středověku zakládaly
rybníky.

Recept:
600 g porcovaného kapra

olej na smažení

2 vejce

citron

30g škrobové moučky
100 ml mléka
50 g hladké mouky
sůl
drcený kmín
250 g kukuřičných lupínků

je to moc dobré :) :) :)
(připravila Adéla Hrušová)

Vánoční stromeček


vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené
větve rozdávali i koledníci. Podle tradice a taky podle první
zmínky se stromek také zavěšoval nad štědrovečerní stůl,
ovšem špičkou dolů.



Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z
německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z
prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti
je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve bychom jej našli
v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých
prostor začal pronikat až v polovině 17. století. Německé
prostředí opouští v 19. století. Ujímá se nejprve ve městech,
poté na venkově, většinou ho přijímají dříve protestanté než
katolíci.



Katolická církev považovala zpočátku zdobení stromů za
pohanský zvyk. V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny
prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana.
Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali
boha Slunce.[zdroj?]



Živě rostoucí stromy jsou zdobeny i v současnosti – za nejvyšší vánoční živý strom je považován
několik staletí starý eukalyptový strom, rostoucí ve Styx Valley v Tasmánii, měřící úctyhodných
84m.

Stromeček jako svícen
Potřebujete:
– sklenici na víno nebo šampaňské (na základ stromečku)
– tvrdý papír
– tavnou pistoli
– střapatou vlnu

Postup:
Ze sklenice je potřeba udělat kužel. Pomocí tvrdého papíru a tavné pistole jej vytvoříte
Až budete mít kužel hotový, přilepte tavnou pistolí konec vlny a obtáčejte ji kolem dokola
kuželu, dokud nebude kužel celý obtočený. Tento základ – stromeček dozdobte dle své
fantazie drobnými korálky, řetězy či vločkami. Na konec stopky sklenice položte svíčku.

(připravila Kristýna Kulhavá)

Zlaté prasátko

Zlaté prasátko se zjevovalo o Štědrém večeru všem , kteří odolali vůni
připravované večeře i sladkosti vánočního cukroví a dodrželi celý den půst. Jen
málokdo ho měl šanci vidět , jak přebíhá po stěnách světnice. A přesto vzpomínka
na starý zvyk stále zůstává.Zlaté prasátko v některých krajích bylo nahrazováno
zlatým telátkem , které bývalo vidět večer , jak se pohybuje na obloze mezi mraky.
(připravil Kristián Paštika)

Vánoce v jiných zemích:
Rusko: Vánoce se v tradičně pravoslavném Rusku slaví
až 7. ledna, protože církev stále používá Juliánský
kalendář. Nový rok se slaví 31.12. Doma nemůže
chybět stromek JOLKA. Dárky naděluje děda Mráz,
kterého doprovází Sněhurka.
Amerika: Vánoce považuje za nejdůležitější období v
roce většina Američanů. Rodiny z celých Spojených států se scházejí a zpívají
koledy. 25. prosince ráno rozbalují dárky od Santa Clause.
Česká republika: Vánoce se u nás slaví 24. prosince. Nejznámější tradice jsou: zlaté
prasátko, adventní věnec, rozkrajování jablíček, pouštění lodiček a házení botou.
Dárky naděluje Ježíšek.
(připravila Tereza Pokorná)

Házení botou
Spousta z nich se také týká mladých slečen a toho, zda už v příštím roce najdou
konečně tohoto pravého a provdají se za něj. Jeden z těchto nejznámějších zvyků
je házení střevícem (poznámka: nebo jak se dnes spíše říká „botou“).
Tato věštba měla odhalit mladým neprovdaným děvčatům, jestli se v příštím roce
vdají. Ta, která to chtěla zjistit se na Štědrý den postavila zády ke dveřím a přes
rameno hodila svůj střevíc. Pokud po dopadu špička střevíce ukazovala ven ze
dveří, znamenalo to, že se dotyčná dívka do roka provdá. Pokud ne, zůstane v
příštím roce svobodná.
Zvyk týkající se svobodných žen v rodině je takzvané házení botou nebo
střevícem. Dívka si stoupne zády ke dveřím a přes rameno hodí střevíc. Směr,
kterým ukazuje špička boty, značí, zda se vdá nebo zůstane nadále doma
svobodná. Pokud špička ukazuje ze dveří, dívka se v následujícím roce provdá,
jestliže ukazuje dovnitř místnosti, zůstane dívka doma

(připravila Lucie Kašparová)

