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Lití olova                                   

Nad plamenem se v kovové nádobce (nejlépe ocelové) rozžhaví kousek olova                   

až k bodu tání. Připravte si nádobu s vodou a tekoucí olovo do ní opatrně, ale naráz 

vlijte. Vznikne tak odlitek velmi abstraktních tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, 

čemu nebo komu je odlitek podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho čeká.         

Olovo má nízký bod tání a jde to snadno. 

Krájení jablka                                                                                                                 

Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko. Řez veďte kolmo ke stopce.             

Obě poloviny se všem ukážou a záleží na tom, jaký tvar má vnitřní část s jádry.       

Pokud vypadá jako pěti nebo vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví. 

Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z přítomných těžce onemocní,                 

nebo zemře. Tohoto zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé velké jablko.                 

A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře se nevstává! 
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ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili například tyto články: 

 Vánoční zvyky 

 Původ Vánoc 

 Pandy 

 Zimní soutěž 

 



 

Pouštění lodiček                         

Připravte si lavor s vodou a staré vánoční svíčky. Rozpulte několik vlašských ořechů                 

a do prázdných polovin jejich skořápek připevněte nakapaným voskem po jednom 

úlomku vánoční svíčky. Svíčky lámejte na kousky cca 2,5 cm dlouhé. Příliš dlouhé 

svíčky by převrhly skořápku. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout                            

po vodě. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý                     

a šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok 

držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa. 

Půst                                 

Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou 

dočkat, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. 

Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda. 

Střevíc             

Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou 

doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou z domu. 

Šupiny                                        

Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést 

všem po celý rok dostatek peněz. 

U štědrovečerní večeře                             

- chystá se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta 

- pod talíř se schová zlatý penízek nebo šupinky z kapra pro štěstí a aby se nás 

držely peníze 

- od slavnostní večeře se nesmí vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, 

kdo vstane, do roka zemře 

Klepání na kurník                          

Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane 

svobodná. Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá. 

Třesení bezem                          

Nezadané dívky třesou bezem a dům, u kterého nejdříve začne štěkat pes,                         

je i domem, ve kterém bydlí jejich nastávající. 

 

Příspěvek Martiny Říhové 
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 Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista.  

Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první 

neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští 

teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova 

narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé                     

v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví                               

od 7. století. 

V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 

24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc 

je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům 

předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, 

jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé 

z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou 

slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, 

náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden                                    

z nejvýznamnějších občanských svátků.       

 Krásné prožití svátků vám přejí noviny ZDAR 

Příspěvek Marušky Maškové 

 

  

   

                          

Čivavy patří mezi společenská plemena. Jsou to oblíbení a přítulní společníci. Pochází 

z Mexika. Vznikly ve starověku. Dožívají se až 14 let. Váží 1 – 2,5 kilo.                             

Měří 15 – 23 centimetrů. Jsou dva druhy - dlouhosrsté a krátkosrsté. Nyní začínají 

být populárnější krátkosrsté. Je to čilý a statečný pejsek. Čivava patří                             

mezi nejmenší psí plemena. Čivavám často slzí okolí očí, proto je musíme často otírat. 

Vyhýbá se sebeslabšímu vánku a je nejspokojenější na klíně. Krátkosrstý i dlouhosrstý 

typ vyniká dobrou náladou, příjemnou povahou, stálostí a společenskostí. 

Příspěvek Gabči Jansové 
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Ahoj kamarádi, 

dnes nebudu zdržovat dlouhým psaním. 

 Popřeji vám všem příjemné a klidné prožití svátků, 

ten nejkrásnější stromeček, plný stůl dobrůtek                   

a hooooodně moc dárečků. V následujícím roce 

přeji jen a jen štěstí, zdravíčko a pohodu. 

A pokud máte ještě trochu místečka v krabičkách 

na cukroví - tady máte jeden jednoduchý receptík, 

který není moc náročný a kterým určitě překvapíte maminku a tatínka.                            

Zvládnete ho udělat a - ňaf ňaf - pochutnáte si. 

     Citronová kolečka: 200g hladké mouky 

                                  120g tuku - Hera 

                                  70g moučkového cukru 

                                   šťáva a kůra z 1/2 citronu                                  

Z ingrediencí vypracujeme hmotu, Vyválíme a vykrájíme kolečka. Po upečení je obalíme                      

v moučkovém cukru a pak si jen sedneme a mlaskáme si. 

 

 Tak ještě jednou, milé děti, ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A MNOHO ZDARU V 

NOVÉM ROCE 

                                                                                                            přeje VILDA 

 Příspěvek Aničky Honešové 

Dlouhý spánek pod sněhovou peřinou  

Sice ještě není sníh, ale zvířátka se na něj připravují už od podzimu. A my si teď něco                   

o nich povíme.      Jezevci 

Jezevec lesní bydlí po celý rok v norách, které si vyhrabává 

v lesní půdě - není tedy divu, že v nich přečkává i zimu. 

Chodby široké přibližně 25 cm vedou až do hloubky pěti 

metrů pod povrchem.  

 

Křeček polní 

Křeček v říjnu zaleze do podzemního hnízda vystlaného 

trávou, ve kterém spí většinou do března. I když jeho tělesná 

teplota klesne na pouhé 3°C, na rozdíl od ostatních zimních 

spáčů upadajících do strnulosti se několikrát za zimu vzbudí. 

Příspěvek Elišky Kratinové 
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Ahoj! Opět jsme tady. Jenomže ode dneška se mnou nebude spolupracovat 

Fifinka, ale Eliška. Dnes k nám přišla na návštěvu panda Zuzka a poví vám něco 

o svém druhu. A tak něco o pandách:                       

Hmotnost:75-160kg                                                                                                 

Délka:1,6-1,9m                                                                                                           

Mláďata: 1-2                                                                                                                 

Březost: 97-181 dní                                                                                                       

Ohrožení: více než kritické                                                                                                  

Délka ocasu: 12- 13 cm                                                                                                            

Panda velká žije téměř nepřetržitě uvnitř bambusových houštin. Přestože se řadí 

mezi šelmy, je její potrava převážně rostlinná. Její trávicí ústrojí má sice stavbu 

obvyklou spíše pro masožravce, unikátní bakteriální mikroflóra ve střevech jí však 

umožňuje bez problémů tuto těžkou potravu strávit. Po odborné stránce je 

všežravcem, neboť je známo, že se příležitostně živí vejci a spolu s bambusem 

konzumuje také nějaký hmyz. Jsou to pro ni nezbytné zdroje bílkovin. Při žvýkání                    

se jí třesou uši. Panda velká patří k ohroženým druhům, nebezpečí se zvyšuje                       

s postupujícím narušováním jejích přirozených lokalit a velmi slabou porodností,                              

ať už v zajetí nebo v přírodě. Podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody v přírodě 

žije nejméně 2500 jedinců. V ZOO se dožívají až 30 let.  

Tak to je vše. Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového a zajímavého.                      

Tak ahoj zase příště. 

   Váš Tomík, vaše Zuzka a Eliška              

¨         

     

  

                                                        

Příspěvek Kláry Kuškové 
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Soutěž 
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Několik důležitých informací na konec                        
Vaše příspěvky nám můžete posílat na adresu: noviny.zdar@seznam.cz .                       

Naše noviny si můžete prohlédnout i na školních stránkách www.skolabroumy.cz  . 

Redakce: 
Kateřina Malcová, Marie Mašková, Gabča Jansová, Anna Honešová,                   

Klára Kušková, Eliška Kratinová, Martina Říhová 

   

Podepsané soutěžní lístky odevzdejte                                     

do krabice pod nástěnkou s novinami.                                                    

Soutěž bude trvat do 25. 1. 2012. 

 

1. 

3. 

2. 

Který ze sněhuláků 

dojde do iglú? 

Napiš jeho číslo na 

soutěžní lístek. 

http://www.skolabroumy.cz/

