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Vánoční Skřítci
Naše děti věří v Ježíška, děti
v Rusku v dědu Mráze,
v Japonsku nosí dárky Joteiosho,
bůh štěstí, a v západním světě
a spoustě dalších zemí Santa
Claus, dříve svatý Mikuláš, dnes
zkrátka Santa.

KRÁSNÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDRAVÍ
V ROCE 2021
PŘEJE
REDAKCE ŠNEKNOVIN

Vánoce v
Japonsku
Vůně čerstvě pečeného kapra
a vánočního stromku jsou
pro nás už neodmyslitelně
spojené s Vánoci. Víte ale, jak si
naše (tedy západní) Vánoce
představuje takový průměrný
Japonec? S vůní kyblíku z KFC.
Ano, protože takováto tradice
u nich byla zavedena řetězcem
KFC v roce 1974 jako výborný
marketingový tah tehdejšího
managera KFC v Japonsku
Takeshiho Okawary. A jak to
mělo fungovat? Jelikož Japonci
jsou převážně šintoisté
nebo buddhisté a jen asi 2%

Vánoční
cukroví anketa mezi
učitelkami

Zjišťovali jsme, jaké
hospodyňky jsou
mezi některými našimi
učitelkami, co se týče pečení
cukroví na Vánoce:

A protože dětí, co věří v Santu,
je na světě opravdu mnoho, musí
mít na přípravu Vánoc spoustu
pomocníků. Jsou to skřítci.
Dětem by se mohlo zdát, že
skřítci jsou hodní, ale stejně jako
děti umí někdy i hodně zlobit.
Jednou se Santa musel jet
podívat za dětmi až na jižní pól.
Divíte se, kde se berou děti
křesťané, tak Vánoce neslaví a je
pro ně mnohem důležitější Nový
rok. Ale když se začalo
Japonsko modernizovat
a přibližovat západnímu světu,
dostaly se k nim i západní
vánoční tradice. A jelikož nová
generace Japonců tyto svátky
chtěla slavit, ale neměla jak, tak
KFC jednoduše využilo díru
na trhu a v podobě vánočních
boxů, které obsahují smažené
kousky kuřete, víno a jahodový
dort, jim tuto tradici dodalo. A to
tak dobře, že nyní tyto balíčky
představují asi třetinu ročního
prodeje KFC v Japonsku.
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Jana Žatečková
Pečete o Vánocích cukroví?
Ano, málo
Které cukroví pečete?
Nejraději linecké, vosí úlky
a potom takové ořechové řezy.
A které máte nejraději?
Já ty úlky
Vlasta Lachoutová
Pečete vánoční cukroví?
Ano, nepeču sice moc druhů,
ale pečeme doma každý rok.
Co pečete nejčastěji?
Děláme třeba vosí hnízda,
perníčky, kokosky a linecké
A nejradši máte, které?
Asi možná perníčky.
Mona Awwadová
Pečete o Vánocích cukroví?
Teď jsem pekla poprvé. Pekla

VÁNOCE V JAPONSKU,
POHÁDKA, CITÁTY
Přečtěte si, jaké cukroví pečou paní
učitelky na Vánoce

MIKULÁŠ, KOMUNISTICKÝ
JEŽÍŠEK, VTIPY
Ohlédnutí za ŠvP 2. stupně, kterou
jsme stihli absolvovat

ČTĚTE NA STRANĚ 1

ČTĚTE NA STRANĚ 2

na jižním pólu? Jsou to děti
polárníků, kterých jsou už
stovky. A ty také věří v Santu.
Ze severního pólu, kde Santa
bydlí, je to na jižní hódně
daleko. No a skřítci se ve své
vesničce nudili, protože ještě
nebyly Vánoce a neměli práci
s přípravou dárků. A když byl
Santa pryč, začali vymýšlet
blbiny. Začali házet polštáři
i celými peřinami, až z toho
začalo sněžit. Ale tak mohutně,
že byla zasněžená celá Afrika.

zjistil Santa, který nastartoval
soby a na teplé vlně rychlostí
jedné megavlny spěchal vše
napravit na severní pól.

Africké děti nikdy sníh neviděly,
takže se ho bály, a tak je museli
rodiče utišovat. Co bylo ale ještě
horší, zamrzlo moře u rovníku.
To způsobilo, že se teplé proudy
začaly ohýbat na jih
a zaplavovat jižní pól. A to už

Takže se vlastně nic nestalo, ale
dávejte pozor na své děti,
když se začnou nudit. V každém
je totiž alespoň malý kousek
skřítka...
ONDŘEJ HORDĚJČUK, 6.A

Citáty

Je to 40 let, kdy byl zavražděn
ve 40 letech John Lennon.
Pusťte si jeho píseň Happy
Xmas (War Is Over) a přečtěte
si i další citáty lidí, kteří měli
ostatním co říct.

Na pólu bylo boží dopuštění všude nepořádek. Ale skřítci
věděli, že bude Santa doma
cobydup. Viděli to v televizi.
A protože jsou skřítci rychlí
a pracovití a je jich mnoho,
stačili vše uklidit, než Santa
otevřel dveře ve své oválné
pracovně.

,,Neříkej, že nemůžeš,
když nechceš. Protože přijdou
velmi brzy dny, kdy to bude
daleko horší: budeš pro změnu
chtít a pak už nebudeš moci."
Jan Werich

"AŽ TI BUDE NEJHŮŘ,
obrať se k slunci a všechny
stíny padnou za tebe."
John Lennon
jsem linecké, perníčky,
kokosové kuličky, sádlovky
a vosí hnízda
A které máte nejraději?
Vosí hnízda
Věra Luxová
Pečete vánoční cukroví?
Ano, peču
A jaké pečete nejčastěji?
Já peču celkem pět druhůtakové máslové tyčinky
máčené v čokoládě, klasické
linecké, vanilkové rohlíčky,
vosí hnízda a poslední je
takové speciální cukroví, to
mám od babičky, je to taky
z lineckého těsta , ale je to
plněné ořechovou nádivku
a zdobené čokoládou s mandlí.
A jaké je vaše nejoblíbenější?
Nejradši mám ty máslové
tyčinky máčené v čokoládě.
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,,Udělat věc, které se bojíme, je
první krok k úspěchu."
Gándhí
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Petra Fajkusová
Pečete o Vánocích cukroví?
Ano, peču s dětmi
Jaké pečete nejčastěji?
Peču pravidelně vanilkové
rohlíčky, ty mám nejradši,
a mám na ně recept od mojí
babičky, a potom peču linecké,
perníčky a ještě takové
ořechové řezy.
A které máte nejradši?
Nejraději mám vanilkové
rohlíčky a taky mám strašně
moc ráda včelí úly, které si
objednávám tady od naší paní
Milušky.
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ŠVP
sranda a všechny to bavilo
a povedlo se.

V říjnu jsme byli na škole
v přírodě s druhým stupněm.
Nebyli tam jen učitelé, ale byli
tam i vychovatelé. Měli jsme
Martina, to byl náš vychovatel
a byl fajn.

Hodně se mi líbilo divadlo, které
jsme hráli. Hrál jsem hlavní
postavu Rajka. Dělali jsme si
sami kostýmy. Hráli jsme
Japonskou povídku jménem
Hrdinný rytíř Rajko. Udělal jsem
si kostým z karate kimona a měl

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
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Ve škole se objevil Mikuláš.
Mikuláš byl pán ředitel a byl
trochu lakomý, protože nam dál
jenom 1 bonbon asi měl také rád
sladkosti.

třída 4.C
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jsem i meč. Když jsme hráli,
trochu jsme to pokazili, ale i tak
jsme dostali hodně bodů. Dost
mě to bavilo. Pak si nás převzal
Martin, převlékli jsme se
z kostýmů a šli hrát ringo
proti 9.A. Ringo jsme prohráli
jen o málo bodů. Divadlo byla

Bohužel konec ŠVP se tolik
nepovedl, protože jeden
za našich spolužáku byl
pozitivní na COVID. Museli
jsme pak do karantény a jít
na testy. Ale i přesto na ŠvP rád
vzpomínám, protože to bylo
bezva. Snad pojedeme brzy zas.
Díky všem učitelům
a vychovatelům za super práci.
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VTIPY

z toho budu mít?“
A na to Pepíček: „Bolest
břicha.“

„Mamí, upadl nám žebřík,“
říká Pepíček.
„Tak to řekni tátovi!“
„On už to ví, visí na okapu.“

„Mami, je pravda, že
když někdo umře, zbyde z něj
jen prach?“
„Ano, to je pravda Pepíčku.“
„Mami, tak to mi někdo umřel
pod postelí!“

Pepíček a jeho rodina si koupili
rybičky. O chvilku později
tatínek zastaví a voda
s rybičkami se vlnila. V tu chvíli
se Pepíček vylekal. Brácha se ho
pak zeptá: „Proč se děsíš?“
„Bojím se, že rybičky dostanou
mořskou nemoc.“

Ptá se máma Pepíčka: „Proč
krmíš slepice čokoládou?“
On na to odpoví: „Aby mi
snesly kinder vajíčko!“
TOBIÁŠ GRUND
A KONSTANTIN MIŠIN, 4.C

Učitelka učí děti zlomky:
„Když sním polovinu dortu, co

Komunistický Ježíšek

Dnes spolu bojuje Ježíšek
a Santa Claus, ale za vlády
komunistů měl Ježíšek jiného
soupeře - Dědu Mráze.
Když se v Československu
dostali k vládě komunisté,
chtěli změnit všechno a to
včetně Vánoc. Vytvořili tak
,,Nové Vánoce”.
Takzvanou reformu Vánoc
oznámil Zápotocký (tehdejší
předseda vlády) v předvánočním
projevu roku 1952 tři dny
před Štědrým dnem. Vysvětloval
v něm dětem, že Ježíšek už
vyrostl a že je z něj Děda Mráz.

,,Vy, kteří dorůstáte,
nepozorujete ani, jak mnohé se
u nás změnilo a mění. Ani
legendární Vánoce nezůstávají
beze změny. Září sice dále
vánoční stromky, čekají se
dárky, ale mizí už jesličky, které
dříve byly nezbytným
doprovodem vánočních svátků.”
prohlásil Zápotocký.
,,Malý Ježíšek ležící ve chlévě
na slámě vedle oslíka a vola,
nad chlévem zářící betlémská
hvězda - to byl symbol starých
Vánoc. Doby se ale změnily.
Nastaly mnohé převraty. Ježíšek
vyrostl, zestárl a narostly mu
vousy a stává se z něho Děda

Mráz,’’ pokračoval.
Lidé se tak dozvěděli zajímavou
novinku. Z Ježíška nevyrostl
Ježíš, ale senior s bílým
plnovousem jménem Děda
Mráz. Ačkoliv vám to dnes
může znít komicky, tehdy to tak
vtipné nebylo.
Děti ve školách tehdy na mapě
sledovaly, jak Děda Mráz přilétá
z Čukotky do Československa
a zapichovaly si špendlíky, kde
už byl. Jeho postup popisoval
i rozhlas a i to, že se přesouval
pomocí vrtulových saní, letadla
atd.
Stejně jako s Ježíškem chtěli
komunisté skoncovat i s celou
křesťanskou vánoční
symbolikou. Tato další slova
z projevu to jen potvrzují: ,,Děda
Mráz přijíždí k nám od východu
a na cestu mu svítí hvězdy. Ne
jen jediná betlémská, celé řady
rudých hvězd na našich
šachtách, továrnách a stavbách.
Tyto hvězdy hlásají radostně, že
vaši tatínkové a maminky splnili
na svých pracovištích úkoly
čtvrtého roku první Gottwaldovy
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pětiletky’’
Komunisté nechtěli ukázat
nedostatky. V ideálním případě
(podle komunistů) není chudý
ani bohatý, všichni se mají
stejně dobře. Tudíž jim vánoční
svátky, kdy všichni myslí
na druhé i ty chudé, nezapadaly
do karet. A proto se lidem snažili
vnutit jiné vzory než je Ježíšek,
král králů. Hlavní žijící ikona,
Stalin, oslavoval narozeniny jen
tři dny před Štědrým večerem.
A tak místo vánoční tématiky
jsme mohly všude v novinách
vidět blahopřání adresované
Stalinovi. Jeho tvář se dokonce
objevila i na titulní stránce
dětského časopisu Mateřídouška.
No, ale i když se komunisté
snažili sebevíc, Ježíška se
nezbavili. Veřejně sice Vánocům
vládl Děda Mráz, ale doma to
byl a pořád je Ježíšek.
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