Blíží se období vánoc a nového roku. Právě teď začínají krásné dny, ale i utrpení při
nakupování vánočních dárků.
Na vánoce se asi těší každý z nás a tak doufám, že se vám tento díl bude líbit, protože
je plný vánoční nálady.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na Silvestr. Ten totiž začíná nový rok, nové
pololetí, nové kamarádství, nové lásky, nový začátek všeho...
Krásné prožití vánoc a nového roku 2010 Vám přeje šéfredaktor a všichni redaktoři.
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Česká nej...
- nejdelší papírový řetěz v Čechách vytvořili v r. 2005 v Karviné. Měřil 16 kilometrů a 905 metrů.
- nejmenší betlém vytvořila paní Jarmila Brhlíková. Je vymodelovaný z perníkového těsta a vešel
se do pistáciové skořápky.
- největší betlém naopak postavil řezbář pan Jiří Halouzka. Skládá se z 50ti figur v životní
velikosti. Měřítkem je postava sv. Josefa, který stojí v jesličkách a má 2 metry na výšku. Na
každou figuru padl jeden celý strom. Na jednu z figur dokonce stromy dva, a to na slona, který
měl 1,5 t.
- nejmenší ozdobně zabalený dárek vytvořila Radka Křivánková. Jednalo se o miniaturní australský
opál o rozměrech 1 x 1 mm. Ona na něj dokázala vyrobit krabičku o rozměrech 4 x 3 x 1 mm a
dokonce jej zabalila do hedvábného papíru a ozdobných stužek.
- největší česká vánoční svíčka měří 301 cm a má průměr 15 cm. Můžete ji vidět v Muzeu rekordů
a kuriozit.
Vánoční pohlednice
Za jejich vznik vděčíme jednomu pohodlnému anglickému obchodníkovi. Jmenoval se Henry
Cole a už ho velice unavovalo každoroční vypisování blahopřejných vánočních dopisů. Jeho nechuť
k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil malíře Johna Caiicota Horsleye, jehož
ručně kolorovaný obrázek natištěný na papíře se stal hitem anglických Vánoc roku 1843. Pro
začátek si jich sir Cole nechal vytisknout rovnou tisíc kusů. Rozeslal jich 400 a zbytek ještě
úspěšně prodal.
Největší vánoční stromy
Dva největší vánoční stromy v Evropě bylo možno obdivovat ve dvou městech: Varšavě a
Lisabonu. Svou výškou 72 metrů byly vysoké jako dům o 20 poschodích. Ozdobeny byly 2 miliony
světel, nikdo proto nemohl tušit, že se za nimi skrývá lešení. Montáž lešenářských
věží trvala v obou případech dva týdny.

(JK)
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Davis Cup je nejvyšší tenisová soutěž. Hrají v něm národnosti jako jsme my(ČR),
Španělsko, Portugalsko, Argentina, Chorvatsko, USA, Anglie, Francie, Švýcarsko…
Česko se probojovalo až do finále.
Pro Česko to je velký úspěch, protože naposledy jsme byli ve finále před 29 lety.
Minulý Davis Cup vyhráli Španělé. Letos se Španělé velice snažili, a proto po výhře nad
Čechy titul obhájili. Češi ve finále prohráli katastrofálně všech 5 zápasů.
Naši tenisti byli Štěpánek (12 nejlepší tenista světa), Berdych (10 nejlepší tenista
světa), Verdasco a López.

(JK)
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Santa Claus nebo Ježíšek? Ježíšek je v Česku nebo na Slovenku a Santa Claus v USA
a dobývá další země. Jedno je jisté nejsou důkazy, že Santa nebo Ježíšek existují.Ale nejsou
jenom oni jsou i jiné vánoční dárkové bytosti třeba Kristkind v Rakousku a Švýcarsku, nebo
Děda Mráz(Mrazík) v Rusku.Tak jsi vyberte.

Santa Claus
Santa Claus (známý též jenom jako Santa) je mytická osoba, která v USA a dalších
zejména anglicky mluvících zemích dává dárky všem dětem, jež byly celý rok hodné.
Tradičně v noci ze 24. na 25. prosince „přiletí“ na svých sáních, tažených létajícími soby. Do
domu se dostává komínem tak, že do něj skočí a přistane v krbu. Tam dá dárky do punčoch,
které si děti nachystaly na krbovou římsu, než šly spát.
Přes rok žije Santa se svou manželkou (paní Clausovou) na severním pólu a se svými
pomocníky skřítky, vyrábějí vánoční dárky.

Ježíšek
Ježíšek je nadpřirozená bytost, která o Vánocích, na Štědrý večer, rozdává dárky pod
vánoční stromek. Jméno je odvozeno od Ježíše Krista - malý Ježíš - Ježíšek. Nejčastěji je
vyobrazován jako malé dítě[1] nebo jako Pražské Jezulátko. Ježíšek se vyskytuje v Česku a
některých dalších zemích (např. Slovensko - Ježiško, Německo - Kristkind, Rakousko,
Švýcarsko). Tradice Ježíška je velmi silná a zatím odolává všem cizím vlivům. V 50. letech
20. století se komunisté neúspěšně pokusila Ježíška nahradit ruským Dědou Mrázem (Mrazík)
s původně bílým ale později také červeným kabátem a čepicí a bílým plnovousem. V
současnosti Ježíšek zatím úspěšně odolává Santa Clausovi, který je symbolem Vánoc
především v USA. Protože postava Santa Clause je úspěšným reklamním prostředkem,
snadno se šíří i do dalších zemí, kde nezřídka poráží místní tradice.
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Vánoce v Británii se slaví o den později než u nás, tedy 25. prosince.
Dárky nosí Santa Claus a děti je dostávají do pletených punčoch zavěšených na krbu. Santa
Claus bydlí podle legendy na severním pólu. Dárky děti rozbalují ráno hned po probuzení.
Autoři: Jakub Mazal a David Suchánek

Mnoho dětí píše Ježíškovi ‘‘dopis za okno‘‘.
Hodně dopisů vypadá následovně:
Milý Ježíšku,
Na Vánoce bych si přál/a: „autíčko, panenku nebo barbi panenku, diskmen, autodráhu, dětské
nářadí, hlavně žádné oblečení, nějakou PC hru, dětský notebook.
P.S.: Kdybych si ještě vzpomněl, tak ti to ještě napíšu.
Anonym
Autor: David Suchánek
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Na štědrý večer se dělají různé zvyky, třeba házení střevícem, pouštění lodiček, nebo také
klepání na kurník. Ale nesmíme zapomenout na rozbalování dárků. Víte, co některé zvyky
znamenají?

Tento zvyk je velice divný, ale kdo ho zná tak ten se tomu nebude divit.
Všichni jsi stoupnou do kruhu a pak rozsvítí světlo a dívají se všude kolem po stínech, a ten,
který nemá hlavu tak ten prý do roka umře. Myslíte si že to funguje já ne.

Tato tradice je hodně známá. Svobodné dívky házejí za sebe střevíc a ten když dopadne
špičkou ven tak se říká ,že se provdají a odejdou z domu, ale když střevíc dopadne špičkou
dovnitř tak dívky se neprovdají a zůstanou doma.

Jsou další tradice třeba:
- když se jí tak se nesmí odejít od stolu, protože by mohl někdo umřít
- může se pod talíř schovávat penízek, aby byly peníze i na další rok
- no a pro jistotu se také dává šupina z kapra pod talíř, jinak by se ty peníze nemuseli
držet
- také můžeme nachystat o jeden talíř na víc kdyby někdo přišel

Je také zvyk, že mladé dívky klepou na kurník, a když vyleze slepice tak zůstane doma, ale
jestli vyleze kohout tak se brzy vdá.
(JK)
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Z důvodů epidemie prasečí chřipky se bohužel odkládá dlouho připravována
Akademie 2.stupně Základní Školy v Brodku u Přerova, která se odkládá na jaro (termín ještě
není přesně určený). V Brodku jsou prý podle neuvedeného zdroje 2 případy Prasečí
(Mexické H1N1) chřipky. Hygienici jsou zděšeni, že prý gen Prasečí chřipky zmutuje
s normální chřipkou a bude mít horší následky než předpokládali. Podle odhadů by měla
skončit až začátkem prázdnin. Bohužel v naší republice již zemřelo na tento zákeřný vir přes
23 občanů ČR. Tento vir se projevuje zvýšenými teplotami, bolestmi hlavy a krku, zimnicí,
průjmem a mírným kašlem. Pokud máte tyto symptomy dostavte se prosím urychleně ke
svému lékaři. Někteří lidé tuto nemoc normálně přechodí, ale někteří lidé s tělesnými
problémy mohou mít komplikace. Podle vědců přechodilo tuto chřipku přes 100 tisic lidí a
někteří ani nevěděli, že ji kdy měli, proto se nemusíte ničeho bát. Vůči tomuto viru se dá
chránit obyčejným mytím ruk a dodržováním základních hygienických zásad.
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První zmínky O Chucku Norrisovi pochází z doby 1 den před údajným stvořením
světa Bohem. Chuck se tehdy po rvačce s černou dírou, kterou si chtěl dát k snídani, šel
proběhnout po Mléčné dráze. Najednou viděl takovou ‘‘šišatou, nedomrlou kouli‘‘, a protože
měl zrovna dobrou náladu, tak na ni jen plivl a nerozdrtil ji cvrnknutím ohryzku černé díry,
kterou právě dojedl. Vtom tam přitrapčil Bůh se zaklením: "Pro mě, zase pozdě!". Chystal se
říct: "Budiž světlo", Chuck ale čekal, až poprosí. Zde má svůj původ první lidem známý vtip o
Chucku Norrisovi. (Pokud nepočítáme objevy Aštara Šerana pocházející z doby po Velkém
smrsku: "To ne moje Šauma, to Chuck Norris".) Vzhledem k tomu, že Bůh dodnes nepoprosil
do pěti (poznali jste, že je to prvočíslo, ne?) vteřin od neuposlechnutí rozkazu, Chuck Boha
zabil. (Proto je článek schválen Satanem.) Kvůli špatnému rozmaru Chucka Norrise je teď
jediným dodavatelem světla ČEZ a Miloš Zeman, což vede k vysokým cenám elektřiny.
Chuck Norris zemřel před 10 lety, ale Smrtka neměla odvahu mu to říct. O Chuckovi
Norrisovi a jeho tajemných silách je natočen celý seriál Ztraceni. Nikdo přesně neví, jak je
Země, vesmír, ani Chuck Norris starý.

Toaletní papír Chucka Norrise
Chuck jako batole.

Pokud se spojí Chuck Norris a nejmodernější technika, neprodleně nastane konec světa.
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Je tu dlouho očekávaný Orion florball cup. V pátek 11.prosince se odehrálo
okresní kolo v Hranicích na Moravě, kde jsme změřili síly se školami z Horní
Moštěnice, SV. Čecha a Trávník. Náš tým se skládá z 8. třídy a mrzí nás, že s námi
nemohli odjet mladší žáci, kteří chodili poctivě na tréninky a jiní starší žáci nechodili
na tréninky. Náš kapitán byl Jaromír Odstrčil a brankáři byli Jan Koplík s Marcelem
Řezníčkem.
Tímto chceme poděkovat - týmu Pirates Brodek a Pavlu Hausnerovi za čas, který
strávili trénováním našeho týmu.
-panu zástupci za to, že nás přihlásil na turnaj.
-paní ředitelce, že nám dovolila zúčastnit se na turnaji Orion
florball cup.
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Gabriela Švárová a Natálie Zaoralová

Zima, zima už je tady,
sněhu všude kolem je,
stavíme si sněhuláky,
každý se z nich raduje.
Už se těším na Vánoce,
přála jsem si panenku,
doufám, že se přání splní,
a nedostanu řasenku.
Štědrý den je za dveřmi,
koupili jsme rybu,
rozkrojili jablíčko,
nemělo to chybu.
Ježíšek už zvonkem zvoní,
mé přání se splnilo,
dostala jsem hodně dárků,
překvapení skončilo.
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POHRAJTE SI S LOGIKOU
Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody. Dokážete
odměřit čtyři litry?
Řešení: Naplnit třílitrový džbán, přelít do pětilitrového.
Znovu naplnit třílitrový, dolít z něj pětilitrový. Protože v něm už 3 litry byly, tak nám v třílitrovém zbude jeden
litr.
Vylijeme pětilitrový, nalijeme do něj odměřený litr a přidáme další tři...

Dostali jste devět na pohled stejných mincí, jedna je falešná - lehčí. K dispozici
máte rovnoramenné váhy. Jak na dvě vážení zjistíte, která je falešná?
Řešení:Tři mince dáme vlevo, tři vpravo, tři vedle. Váhy jsou buď nakloněné doleva, doprava nebo zůstanou
v rovnováze.Mince ze strany která je lehčí rozdělíme na prázdné misky následovně. Jedna doleva, druhá
doprava, jedna mimo.

V šuplíku je 32 červených ponožek a 32 modrých ponožek. Levá a pravá
ponožka jsou k nerozeznání. Taháte po tmě ponožky z šuplíku. Kolik jich musíte
vyndat, aby jste měli jistotu, že až se na ně podíváte, máte pár?
Řešení:Tři.Alespoň dvě mají stejnou barvu.

Do hotelu přišli tři lordi. V recepci si řekli za jeden pokoj 10 liber, které každý z
gentlemanů zaplatil - dohromady 30 liber.
Když měl poslíček odnést pánům zavazadla, přispěchal ředitel hotelu, že měli
hosté zaplatit jen 25 liber. Dal tedy poslíčkovi pět liber, ať je lordům vrátí.
Poslíček nevěděl, jak rozdělit 5 liber mezi tři osoby, tak dal každému po libře a
dvě si nechal.
Každý tedy zaplatil 9 liber (deset původně, jednu dostal zpět). 3x9=27. Dvě
libry si nechal poslíček. 27+2=29. Kam zmizela jedna libra?
Řešení:Gentlemani platili 27 liber. Měli platit 25. Dvě libry pro poslíčka. Číslo 30 není vůbec důležité.

(MB)
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