
ŠNEKNOVINY, SLAVĚTÍNSKÁ 200, 190 14 PRAHA 9 - KLÁNOVICE

VÁNOCE 2022, ŠNEKNOVINY

VÁNOCE V EVROPĚ, ADVENT,
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ,
VÁNOČNÍ JARMARK
ČTĚTE NA STRANĚ 1

FOTO - MIKULÁŠ
ČTĚTE NA STRANĚ 2

REDAKCE ŠNEKNOVIN
PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ
VÁNOCE A HODNĚ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ A NOVÝCH
ZÁŽITKŮ V ROCE 2023

VÁNOCE 
JINDE

řepou a zelím. Jejich dezert je
Risalamande, což je rýžový
nákyp s vanilkou a mandlemi,
přelitý horkou třešňovou
omáčkou.
A ještě chvíli se zdržíme
na severu, zajímavé Vánoce
slaví i ve Švédsku. Velikou
tradicí u nich je stavění
perníkových chaloupek. Vánoční
večeře je u nich formou bufetu.
Je v něm mnoho zajímavých
jídel, například julskinka, což je
vánoční šunka, anebo třeba
ravbenspjäll - vepřová žebra
pečená v troubě. Tradiční dezert
je risgryngröt, je to rýžový
nákyp se skořicí
nebo malinovým džemem.
Dárečky tam nosí Jultomten,
skřítek s červenou čepicí a bílým
plnovousem.

A abychom nebyli pořád jenom
na severu, tak to zakončíme
zlatou střední cestou ve střední
Evropě, což je Maďarsko.
V Maďarsku jsou Vánoce
v něčem skoro stejné jako tady
u nás. Třeba že dárky tam taky
nosí Ježísek. Štědrovečerní
polévka halászle, což je polévka
často z kapra nebo jiné
sladkovodní ryby se jí na Štědrý
den. Mají tam takzvaný mákos
retes, což je takový závin plněný
mákem a vlašskými ořechy.
Věřili, že mák přináší bohatství
a dobré zdraví a ořechy je chrání
před smůlou.
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Asi všichni znáte Vánoce
v Česku, ale co tak Vánoce
na druhém konci Evropy, třeba
v Dánsku? Tam si taky rozbalují
dárečky 24. 12. večer, ale nosí
jim je tam Juledamen, Vánoční
muž. Jejich velikou tradicí je mít
svíčku, která se jmenuje
kalenderlys, je to svíčka, která
má na sobě 24 čísel. Každý den
se kousek zapálí, taková jiná
verze adventního kalendáře.
Jejich slavnostní pokrm je
Juleand, plněná kachna
nebo husa jablky, sušenými
švestkami a bylinkami, podává
se s brambory a s červenou

ADVENT jak advent vůbec vznikl? Právě
na to a jiné věci se v tomto
článku podíváme.
Advent (z latinského slova
adventus - příchod) se datuje
k druhé polovině 4. století
v jihovýchodní Evropě,
konkrétně Galii a Španělsku.
Pro křesťany je advent radostná
doba před příchodem spasitele.
Otázka pořád zůstává, co
symbolizují zapálené svíčky: 1.
svíčka naděje, 2. svíčka mír, 3.
svíčka přátelství, 4. svíčka láska.
Pak je tu ještě otázka, proč je
jedna růžová a všechny ostatní
fialové? Fialové svíčky značí
pokání a rozjímání a růžová
svíčka zrození Ježíše Krista.

Jan Balla, 5.C

Adventní čas nám většinou
připomene, že se blíží Vánoce,
ale přemýšleli jste někdy o tom,

MIKULÁŠSKÝ 
TURNAJ

florbalistů. Zúčastnilo se 55 dětí.
Medaile byly krásné,
s badmintonovým míčkem
nebo s florbalovým míčkem.
Pro všechny děti byla připravená
veliká svačina, různé buchty,
muffiny, pití a další mňamky.
Na konci turnaje všichni dostali
nějaký dáreček.
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3. prosince se konal Mikulášský
turnaj ve florbalu a badmintonu.
Florbalisté byli rozděleni
do šesti skupin, v badmintonu
byly rozděleny děti na tři
skupiny - mírně pokročilí,
pokročilí a začátečníci. Pokročilí
hráli čtyřhry a ti nejlepší
dokonce dostali medaili, tak to
bylo u všech skupin, i u

VÁNOČNÍ 
JARMARK

MIKULÁŠ
VE ŠKOLCE 

Po třech letech mohl být zase
vánoční jarmark a rovnou i se
sněhovou nadílkou. Ve čtvrtek
15.12. si třídy připravily stánky,
kde si návštěvníci mohli koupit
jejich výrobky. Bylo
i občerstvení, o které se
postaraly děti z osmých
a devátých tříd, a zpívání koled.
Jonáš Bílek, 3.A
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TAKHLE JSME SE
BAVILI 5. PROSINCE,
KDY K NÁM DO TŘÍD
VTRHLA TLUPA
ČERTŮ, KRÁSNÍ
ANDĚLÉ
A DŮSTOJNÝ
MIKULÁŠ 


