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Ankety

Laura Kunertová

Za měsíc prosinec jsem vybrala ankety na téma vánoční tradice. Vánoční tradice jsou
zvyky a způsoby chovaní ohledně Vánoc, jako například pečení cukroví.

VÁNOČNÍ TRADICE


5. A.- S. N.- Pouštění skořápkových lodiček
L. M.- Půlení jablka
D. M.- Půlení jablka



5. B.- A. P.- Půlení jablka
V. V.- Pečení cukroví
A. M.- Věšení jmelí



5. C.- D. B.- Půlení jablka
A. B.- Zdobení stromečku
V. P.- Pouštění skořápkových lodiček



6. A.- K. K.- Návštěva kostela
N. Ř.- Pouštění skořápkových lodiček
J. M.- Půlení jablka



6. B.- L. S.- Půlení jablka
K. K.- Házení botou
M. Ž.- Půlení jablka



7. A.- L. P.- Pečení cukroví
A. V.- Půlení jablka
V. H.- Pečení cukroví



7. B.- D. S.- Půlení jablka
S. H.- Každoroční kapr k večeři
L. D.- Poslouchání koled



8. A.- V. J.- Poslouchání koled
A.P.- Adventní věneček
V. K.- Půlení jablka



8. B.- V. Z.- Pouštění skořápkových lodiček
M. J.- Půlení jablka
H. L.- Věšení jmelí



9. A.- H. K.- Půlení jablka
P. G.- Pouštění skořápkových lodiček
L. P.- Pouštění skořápkových lodiček



9. B.- M. P.- Pouštění skořápkových lodiček
E. D.- Půlení jablka
M. K.- Věšení jmelí

KRÁJENÍ JABLKA

Nejčastější odpovědí, co děti dodržují za vánoční
tradice, bylo krájení jablka. Tato tradice je snad
nejvíce dochovaná ze všech a má značnou historii.
Tento postup probíhá tak, že jablko rozpůlíte
napříč a jestliže objevíte jádřinec ve tvaru
hvězdičky, znamená to štěstí a zdraví. Pokud
ale objevíte jádřinec ve tvaru křížku, znamená
to příchod nemoci nebo smrt.

SKOŘÁPKOVÉ LODIČKY

Jsou to lodičky ze skořápek vlašských ořechů.
Podle tradice tato plavba lodičky se zapálenými
svíčkami dokáže předpovědět budoucnost-lodičky
u sebe znamenají, že rodina zůstane pospolu.
Lodičky od sebe, že se nějaký člen rodiny odejde
a potopení lodičky znamená smrt. Ale ten kdo
chce vědět svoji budoucnost, si musí lodičku sám
vyrobit.

Podmořský svět Sharm El Sheikh
Sharm El Sheilh je město v guvernorátu Džanúb Síná’ (česky Jižní Sinaj) v Egyptě.
Nachází se na nejjižnějším cípu Sinajského poloostrova.

Pterois miles - Perutýn žoldnéř – mladý
Někdy také perutýn ďábelský. Hřbetní ploutev se 13 tvrdými paprsky a 9-11 měkkými
paprsky (u naprosté většiny jedinců jich bývá 10). Dosahuje délky nejméně 30 cm. Tvrdé
paprsky jsou vybavené apokrinními jedovými žlázami! Jed ovlivňuje přenos nervových
vzruchů do svalů. Reakce člověka na působení jedu může být mírná, například otok, ale
může se dostavit i extrémní bolest a ochrnutí končetin.

Arothron hispidus - Čtverzubec běloskvrnný
Tělo má zpravidla zelenohnědou barvu, záda, boky a ocasní ploutev je s hojně bílými
skvrnami. Břicho je označené bílými pruhy. Patří mezi jedovaté čtverzubce. Čtverzubci se
pohybují poměrně pomalu, ale mají obdivuhodnou schopnost manévrování, mohou couvat
nebo se otočit na místě. Jejich oči se otáčejí nezávisle na sobě

Fotky jsou focená brzo ráno, dokud v moři nebyli lidi a nevířili vodu, neodháněli ryby a
ostatní mořské živočichy.
Odpoledne po snídani v moři bylo už moc lidí a vířili vody a stáli na korálech čím je něčí,
protože se nemohou pak rozšiřovat a poskytovat vodním živočichům útočiště (domov).
Někdy byli malé rybky až u vstupu do moře, většinou tam byl roj Chňapalů
proužkovaných.

Hudba

Josef Kerner

Koncerty v Ústí
nad Labem
V pátek 6. 12. bude v Ústí nad
Labem Vypsaná Fixa, na to vám
doporučit vyrazit. Vypsaná
fiXa je pardubická skupina mající
základy v rocku, obohaceném o
prvky jiných žánrů; sama kapela
se někdy označuje za pop
punkovou. Tato skupina byla
založena roku 1994.
Skupina se skládá ze 4 členů.
Michal Mareda (Márdi)
– zpěv, kytara
Milan Kukulský (Mejla)
– kytara
Daniel Oravec (Mejn)
– baskytara
Petr Martínek (Pítrs) – bicí
V pondělí 9. 12. má v Ústí nad
Labem koncert Vojtěch Dyk a BSide Band
je český swingový orchestr z Brn
a, složen z 18 instrumentalistů.
V roce 2006 jej založil
trumpetista Josef Buchta. S big
bandem spolupracují
přední čeští hudební umělci,
jako Matěj Ruppert, Roman
Holý, Tereza Černochová, Dan
Bárta, Martin Chodúr či Roman
Dragoun. Nejvýraznějším hostem
big bandu[zdroj?] je
pravděpodobně zpěvák Vojtěch
Dyk, s nímž kapela uskutečnila
mnoho koncertů po celé České
republice a na podzim
roku 2012 uskutečnila společné
turné s názvem Agrotec tour
2012

Vojtěch Dyk (* 23. července 1985 Praha)
je český herec a hudebník. Je synem literárního historika a
spisovatele PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, majitelky
nakladatelství Emporius. Ke zpěvu se dostal přes chlapecký
sbor Pueri gaudentes. Zpíval v kapelách Davidoff a T.O.P.
Dream Company. Je především znám jako frontman hudební
kapely Nightwork a její se dostal přes chlapecký sbor Pueri
gaudentes. Zpíval v kapelách Davidoff a T.O.P. Dream
Company. Je především znám jako frontman hudební
kapely Nightwork a její tříčlenné podskupiny Tros Discotequos.
Představil se též jako zpěvák brněnské swingové formace BSide Band
V pátek 20. 12 bude v Ústí nad Labem
Krucipüsk je česká hudební skupina. Skupina
hraje metal, thrash metal a hardcore. Aktuálně vystupuje
kapela ve složení Tomáš Hajíček, Peter Boška, Josef Křeček a
Tomáš Hajíček ml

Kultura

Markéta Pasternaková

V zájmu Vánoc bych ráda představila Kostel Nanebevzetí Panny
Marie, protože se v něm koná každoroční výstava betlémů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 Byl postaven
kolem roku 1318.
 V dubnu 1945
narušilo
základy
chrámové
věže
bombardování a od té doby je věž šikmá
téměř o 2 metry.



V kostele se nachází
zvon Zuzana, který má dolní průměr
165 cm a je
největším
zvonem
v okresu Ústí
nad Labem.

Rok co rok na Vánoce
je v kostele vystaven Betlém
z jakéhokoli materiálu.



Betlémy jsou vyrobené
z perníku,
slámy,
skla,
keramiky, vyřezané ze dřeva, papírové a kamenné.
 Každý rok na Vánoce jsou v kostele půlnoční mše a
konají se 24. 12. 2019 od 16.00 hodin a 23.00 hodin.

Literatura
Prosincové pranostiky:

Dominik Lučka

Rčení o čertech:

 O sv. Mikuláši snížek často práší.
 Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
 Když na Štědrý večer sněží,
 na pytle se chmel těží.
 Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.
 O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.

o Čiň čertu dobře, peklem se ti
odmění.
o Čert vždycky čertem bude.
o Kam čert nemůže, nastrčí bábu.
o Co je šeptem, to je čertem.

Význam prosince:
Název je odvozen od předpokládaného
praslovanského slovesa prosinoti —
„probleskovat, prosvítat“, s odkazem na
to, že slunce v prosinci jen probleskuje
mraky.

Básně:
Prosinec-Karel Toman
Šla do Betléma rovná cesta,
zářila hvězda, všechno bylo prosté.
A za nábožných písní
sny otců našich věčně putovaly
po starém mostě.
Byl, nebyl Betlém?
Však na tom mostě rozmarýna roste
a poutníčkové věrní tiše obrátí se,
když místo spasitele
čeládku chlévní najdou.
A vracejí se domů s vírou,
že za rok hvězda stane jistě nad Betlémem
a ta již neoklame.

Kouzlo vánoční-Jaroslav
Vrchlický(1891)
Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se
o půlnoci, kus bytosti všem letí.
Vše známe to juž takřka po paměti
a neklamem se v světel, cetek jase,
a víme, jak vše v krátkém zvšední čase,
však „Narodil se“ umíme přec pěti.
A cosi taje v nejtvrdší té hrudi
a cosi jihne v nejchladnějším oku
a cosi v nejtemnější duši zpívá
i tomu, kdo se po celý rok trudí,
cos plá jak paprsk duše ve hluboku:
To Mladost oknem vzpomínky se dívá.

Kultura

Michaela Mašková

Štědrý den v Zoo Ústí nad Labem
Kdy: 24. 12. 2019
Vstupné: dobrovolné

Tradiční vánoční nadílka pro vybrané druhy zvířat formou
enrichmentu – dobroty zabalené ve vánočních dárcích a
stromky ozdobené řetězy z ovoce
a zeleniny.

Popelka - muzikál
na ledě Ústí nad
Labem
Na zimním stadionu
Kdy: 3. 12. 2019 v 17:30 hod. Vstupné: 590 Kč – 1290Kč
Velkovýpravné představení pro celou rodinu, jenž nemá ve světě
obdoby!
Nejoblíbenější příběh o Popelce, jako muzikál na ledě, se po velkém
úspěchu v zahraničí, vrací do několika českých měst!

VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ V ÚSTÍ NAD LABEM
Adresa: Ústí nad
Labem, Kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Móda

Karolína Vaňková

Typy svetrů na zimu
Rozšířené rukávy
Svetry s balónovými nebo volánovými
rukávy teď prodávají skoro v každém
obchodě, ale jako první s tím přišel
obchod H&M, který se zřejmě
inspiroval 70. lety. Je to výrazný
trend, a je dobrý v tom, že
nepotřebujete vymýšlet už nic
jiného. Stačí si vzít obyčejné rifle,
svetr a zajímavý outfit je
hotový. Nejlépe si ho pořiďte červené
barvě.

Svetry s perlami
Tento trend předvedl obchod Zara, a
stal se tak rozšířený, že perly nyní
najdete skoro na každém kusu
oblečení. Svetr s perlami seženete
skoro v každém módním řetězci. Pokud
chcete být trendy, tak s tímto
svetrem nešlápnete vedle.

.

Svetr se šněrováním, nebo svetr
s průstřihy
Šněrovací svetr může být velice sexy,
pokud má šněrování ve výstřihu. Je to
sexy a decentně to poodhaluje kůži.
Je pravda, že vás tolik nezahřeje, ale
v teplejších dnech to tolik nevadí.
Zkuste si pod takový svetr vzít
krajkovanou podprsenku, která může
lehce vykukovat.

Já osobně si myslím, že svetry jsou
letošním trendem. Svetrem nemůžete
zkazit žádný outfit. Nejvíce se nosí
barevné svetry, nebo svetry hořčicové
barvy. Tato barva ovládla letošní trend.

Recenze

Eliška Dovolilová

Blíží se Vánoce a všichni přemýšlíme, co si přát či koupit ostatním. Proto vám
poradím nějaké dárky, o které si můžete napsat Ježíškovi… 

PRO HOLKY

PRO KLUKY

Polaroid – INSTAX MINI 9

Oblečení – CK, Tommy Hilfiger

Voňavka – CK, ADIDAS

Hry – Division 2, FIFA 20

Společenské hry–Ubongo, Tipni si

Snowboard – Zezula, Burton

Není důležité, kolik dárků dostanete, ale hlavní je být se svými blízkými.

Sport

Jan Kovařík

Ester Ledecká
 Ester Ledecká (* 23. března 1995 Praha) je česká snowboardistka
a alpská lyžařka.
 Jejím otcem je zpěvák a skladatel Janek Ledecký, dědečkem hokejista
Jan Klapáč. Starší bratr Jonáš Ledecký působí jako výtvarník.
V dětství nechodila do školy, absolvovala domácí vzdělávání.
 V roce 2014 odmaturovala na gymnáziu Bankovní akademie v Praze. Poté
začala studovat na Vysoké škole finanční a správní marketingovou
komunikaci.
 V roce 2017 získala cenu Matteo Baumgartena pro sportovce, kteří
úspěšně kombinují sportovní kariéru se studiem na vysoké škole.
 Roku 2019 studium úspěšně zakončila ziskem titulu Bc.
 Je i prvním českým alpským lyžařem, který vyhrál olympijské zlato,
a prvním olympionikem v historii startujícím v lyžařských
snowboardových disciplínách.

Životní úspěchy
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
Světový

2.
3.
1.
1.
1.
1.
pohár

2.
3.
18 let
8.
2.
19 let
5.
1.
20 let
2.
3.
21 let
24. 1.
22 let
13. 1.
23 let
ve snowboardingu

Hudba

Josef Vaněk

KOLEDY
Koleda označuje původně píseň, kterou
děti zpívají během velkých křesťanských svátků (Vánoce, Tří králů, den
sv. Řehoře (12. března), Velikonoce) při obcházení jednotlivých domů,
kdy „si koledují“ o výslužku, kterou představovalo především jídlo nebo
pití; tento zvyk se dnes udržel už pouze na vsích. Postupně však se
slovo koleda stalo označením písně s vánoční tematikou, původně
s náboženským obsahem, v posledním století však i bez něho. Tradiční
koledy mají silnou melodii, často založenou na středověkých sborových
vzorech, a sloku následovanou refrénem, často zpívaným sborově.
Koledou se též nazývá v některých zemích, zvláště v Polsku, každoroční
sbírka, se kterou katoličtí kněží obcházejí farnost, aby si vykoledovali na
živobytí. Slovo „koleda“ je všeslovansky rozšířeno, praslovanština jej
přejala z latinského calendae (první den v měsíci) a pohanští Slované
slovem koleda označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem.

Koledy? Možná nám už z nich jde hlava kolem.
Jsou v předvánočním a vánočním čase slyšet
všude. A přece: mohou se nás dotknout někde
hluboko v srdci, i když je slyšíme už po tisící.
Koledy totiž v sobě skrývají střípek hlubokého
poselství, po kterém toužíme a které
postrádáme. Jsou to písně nejdelších nocí v
roce, písně o naději a světle v temnotách. A
různé temnoty přece doprovázejí každého z nás.
Nevypínejme proto automaticky, nebojme se do
koled někdy i zaposlouchat. Je v nich pozvání k
lásce, naději a radosti,
které tento svět
nemůže dát.

Zábava

Vojtěch Vinš

Veselé Vánoce vám přeje 9. B

Zábava

Martin Koudelka

Vánoce jsou už za dveřmi a s nimi spousta zábavy

Vtípky:

Tajenka:

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? „Konečně
rozsvítili na záchodě
------------------------------------------------------------------------------------Jak jde logicky dokázat, že Ježíšek je muž?
Žádná žena by nenosila každý rok to stejné oblečení.
---------------------------------------------25. 12. neskutečné, do Štědrého dne zbývá ještě 364
dní a všichni už mají nazdobené stromečky.
----------------------------------------------
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