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VRTULE NOVINEK
Advent

Rozhovor
Čokoláda

Akce školy
Vánoční květiny
Anketa

Rakouská kuchyně
Hádanky

Vánoce v cizině

Příroda Orlických hor

Krásné Vánoce, hodně dárků
a úspěšný nový rok 2 020 přeje
redakce časopisu.

AKCE ŠKOLY
ZÁŘÍ:
2. 9. nástup do školy
11.9. – 13.9. adaptační kurz 6. třídy
4.9. Vesnice roku – vystoupení sboru
7.9. Hrádováček v Polsku
ŘÍJEN:
2. 10. 3. Třída byla na exkurzi u hasičů ve Velkém Poříčí
7. 10. Svět kolem nás – kino Nový Hrádek
Dne 7. 10. byla 4. - 9. třída na přednášce s videoprojekcí Svět kolem nás, která byla letos o Íránu.
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
LISTOPAD:
12.11. Exkurze IQ Landia –Liberec- 7. - 8. ročník
13. 11. představení v anglickém jazyce
20. 11. zdravotnická soutěž v Trutnově

21. 11. Prostor Pro navštívil 3. a 7. ročník
PROSINEC:
1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Novém Hrádku

5. 12. Vánoční výstava

Natálka Runštuková

Adaptační kurz:
Adaptační kurz se konal na chatě Jurášce v Olešnici
v Orlických horách a zúčastnila se ho šestá třída. Na
chatu jsme se vydali pěšky, a když jsme tam
dorazili, vybrali jsme si pokoje a ubytovali se. V ten
den jsme hráli různé hry, abychom se seznámili
s novými spolužáky. Druhý den jsme ráno vstali a
rozhýbali jsme se na rozcvičce. Poté následovala
snídaně a pak byla chvíle volna. Hráli jsme hodně
her a měli i šipkovanou. Večer pro nás připravili
diskotéku, kterou jsme si všichni užili. Třetí den
jsme odjížděli, takže jsme si všichni balili věci a
uklízeli pokoje. Všechno se vydařilo a domů jsme
přijeli zdraví.

Exkurze 3. třídy:
Dne 2. 10. navštívila 3. třída hasiče ve Velkém Poříčí.
Viděli cvičný poplach, hasičská auta, hasičské postroje,
cvičné vybavení a lezeckou stěnu. Nejvíce je zaujalo
šplhání po lanech a z vybavení je zaujaly obleky.

Advent
Je to období čtyř neděl před vánočními svátky a doba přípravy na Vánoce. Začíná čtvrtou nedělí před
Vánocemi. Název je z latinských slov “advenio – adventus“, což znamená příchod nebo blížit se. Začátky
adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Součástí adventu jsou i písně – roráty,
sestavené podle biblických prorockých textů. K období adventu patří adventní kalendář. Dnes jsou v tom
čokoládové figurky. Dříve v tom byla různá cukrátka, kousky marcipánu, ořechy, křížaly, ozdobičky.

Adventní věnec
Adventní věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Měl by být zhotovován
v barvách zeleno-fialových. Zdobí ho čtyři červené svíce, které se postupně zapalují v průběhu čtyř
adventních týdnů.

Připomínka vánočních zvyklostí
K hlavním vánočních svátkům patří především vánoční stromeček, betlémy, koledy, obdarování blízkých a
nepřeberné množství nejrůznějších lidových zvyků a kulinářských specialit. Na Štědrý den bylo zvykem se
celý den postít, neboť jen ten, kdo až do štědrovečerní večeře nejedl, mohl večer vidět na stěně zlaté
prasátko. Dopoledne se strojil stromeček většinou červenými jablíčky, ořechy, perníčky a jiným cukrovím
a na špičku stromečku se upevnila betlémská hvězda.
Zvykem bylo, že stromeček zdobily děti. Nezapomněly připevnit svíčky, které se večer zapálily a tím
dodaly Štědrému večeru většího kouzla. Až do setmění celá rodina dokončovala poslední přípravy před
vánočními hody, které začínaly na Štědrý večer. Stůl se pokryl bílým ubrusem a nohy stolu se ovinuly
řetězem. Pod stůl se dalo do misky obilí a na stůl česnek. Na stůl se položil bochník chleba. Staročeský
štědrovečerní jídelníček měl v různých krajích různé podoby. Někde po chlebu následovala nejčastěji
houbová polévka, ale všude byl tradičním štědrovečerním chodem kuba, který se připravoval z krupek,
hřibů a s česnekem.
Po skončení večeře se ještě od stolu nevstávalo. Hospodář si jako první vzal z mísy uprostřed stolu ořech
a jablko. Pokud rozlousknutý ořech byl zkažený, věštilo to nemoc případně i smrt. Ale všechno mohlo být
zachráněno jablkem. Hvězda, která se objevila uprostřed jeho rozkrojení, předpovídala zdraví a dlouhý
život. Horší bylo, jestliže se uprostřed objevil kříž. Jakmile byl s předpovědí osudu hotov pán domu,
postupně zjišťovali svou budoucnost další, od nejstaršího po nejmladšího. Po večeři se snažili všichni
vstát od stolu společně, neboť se věřilo, že kdo vstane od stolu předčasně, do roka zemře.
Zbytky jídla pak hospodář odnesl dobytku. Pro drůbež byla nachystaná jiná pochoutka – hrách nebo mák,
aby dobře nesla. Kohout, houser a pes dostávali do žrádla česnek, aby byli po celý příští rok patřičně
ostří.
Po večeři nadešla chvíle, na kterou se nejvíce těšily a dodnes těší děti – rozbalování dárků, které pod
stromeček nadělil Ježíšek.

VÁNOČNÍ KVĚTINY
Vánoční hvězda
Je to květina v čeledi pryšcovitých, původem z Jižní a Střední Ameriky. Okrasný druh může mít červené
(ale můžou mít i růžové, bílé a smetanové) listy, které tvoří zdánlivý květ. Skutečné květenství však
uprostřed barevných, soustředně rozmístěních, 12 až 15 cm dlouhých listenců doslova zaniká. Rostliny
kvetou od prosince do února dalšího roku. Vánoční hvězdu můžeme zrychlit zkrácením světelného dne na
deset hodin. Proto ji v červenci a srpnu můžeme zatemňovat papírem nebo černou fólií. V tomto případě
může hvězda vykvétat už v říjnu. Plně vyvinuté květiny můžeme sehnat v skoro každém květinářství.
V bytě hvězdu umístíme na světlé místo, kde teplota neklesá pod 15 °C, a zaléváme mírně vlažnou vodou.
Vánoční hvězda nesmí přeschnout, ale při nadměrné zálivce shazuje listy a žloutne.

Vánoční kaktus

Pochází z vlhkých pralesů východní Brazílie. Má ploché
rozvětvené stonky, složené z četných zubatých článků, na
jejichž koncích se vyvíjejí početné růžově červené květy.
V našich podmínkách vykvétá v prosinci a v lednu. Vánoční
kaktus potřebuje světlo ale ne přehnané paprsky. Má rád
stálou teplotu mezi 16 až 20 °C, v zimě mu vyhovuje
teplota kolem 15°C. V létě je vhodné umístění na
zastíněném balkoně nebo v zahradě. Od března do
července, potřebuje kaktus dostatek vody, ale už od srpna
ho zaléváme velmi mírně, jen tolik, aby kořenový obal nepřeschl. Jedině tak se na koncích článků objeví
během listopadu poupata. V době tvorby poupat se vánoční kaktus nemá přemisťovat, dokonce se s ním
nemá vůbec pohybovat, jinak mohou poupata opadat. Kaktus dobře roste a při vhodné údržbě po řadu
let kvete.
Sandra Machová

ČOKOLÁDA
Pamlsek, který je všeobecně oblíben, je běžně dostupný v mnoha druzích a je v mnoha kulinářských
podobách neodmyslitelnou ozdobou vánočního stolu i stromku.
Čokoláda je vysoce výživná, koncentrovaná pochutina, vyráběná z kakaové hmoty a různých přísad. Právě
podle základních výrobních surovin se čokoláda dělí do
několika druhů: pravá (tmavá, hořká) čokoláda, imitace
čokolády a mléčná čokoláda.

Výroba:
Výroba čokolády je dnes plně mechanizována. Začíná na
kakaových plantážích, kde plody kakaovníků obrůstají kmen
mateřské rostliny. Uvnitř plodu bývá 15 až 40 bobů, které se
před zpracováním vylupují a suší, následně praží, drtí a
zbavují slupek. Mletím se jádra mění v řídkou kaši, která obsahuje velké množství kakaového másla žluté
barvy. Toto máslo se postupně odděluje od zbylé hmoty, která se zpracovává na hnědý kakaový prášek.
V hnětacím stroji se poté kakaová hmota znovu smísí s kakaovým máslem, přidá se cukr a další přísady a
vše se provzdušňuje a zušlechťuje tepelným zpracováním a přetvořením do čokoládových tabulek apod. I
slupky a plevy kakaového bobu se zužitkují. Mletím a pročištěním se z nich získává kakao.

Historie:
Existence čokolády a čokoládových produktů má dlouholetou tradici. Prapůvodně se za tímto označením
skrýval nápoj, jehož existenci lze vystopovat údajně již ve slovníku olmécké civilizace 1500 až 400 let před
Kristem, ačkoli se vynález čokolády oficiálně připisoval až pozdějším civilizacím Mayů a Aztéků. Jako první
prý z kakaových bobů uvařili hořkou tekutinu – čokoládu Mayové, kteří s kakaovníkem spojovali řadu
rituálů. Na počest bohů slavili svátek výsadby, při kterém obětovali psa. Podle staré Mexické legendy
daroval kakaové boby lidem aztécký bůh Quetzalcoatl. Jeho děti pak tuto „božskou rostlinu“ pěstovaly ve
východním Mexiku, dokud ji neobjevili vojáci španělského dobyvatele Hermanda Cortéze, který se
zmocnil říše Aztéků v roce 1519. Španělští vojáci zde mimo jiné v paláci císaře Montezumy nalezli velké
zásoby kakaových jader, z nichž byl pro císaře a celý dvůr připravován speciální nápoj a placky.
Drahocennou pochutinu označovanou jako „chocolatl“ považovali za zdroj duchovní moudrosti a energie.
Připravovali ji drcením na slunci usušených a pražených kakaových bobů s přídavkem vody, vanilky,
pepře, jasmínu, medu nebo jiných ingrediencí.
Runštuková Natálie

Vánoční svátky v cizích zemích
Mexiko
Mexičané oslavují Vánoce hlučně a vesele. Vánoční stromečky
nejsou v Mexiku běžnou záležitostí. K vidění bývají jen v kostelích,
restauracích, divadlech a v domech bohatých lidí. Jako náhrada
stromečku slouží Mexičanům Piñaty. Piñata je uzavřená nádoba,
buď keramická nebo papírová, obalená staniolem, také pestrobarevným papírem a různými třásněmi a rohy, jež dávají nádobě tvar připomínající hvězdici, resp. ježka.
Ovšem existují i jiné tvary. Rodiče pak v domě zavěsí piñatu do dveřního rámu, naplní ji až po okraj
hračkami a vrcholem oslav se pak stává rozbití piñaty. Všechno má začátek v průvodu se svíčkami. Toho
se účastní všichni členové. Děti chodí se svíčkami, klepou na dveře a přitom zpívají koledy. Dveře, na něž
děti klepou, jsou však zamčené, stejně jako tomu bylo, když Josef s Marií hledali pro své novorozené dítě
útulek. Nakonec se všichni sejdou v místě u dveří, kde visí piñata, tam jsou dveře otevřené, vejde se
dovnitř a děti se radostně snaží rozbít piñatu a dostat se tak ke svým dárkům.

Dánsko
Čtyři svíčky adventního věnce Dánové pokládají jako symbol čtyř
období lidského života-dětství, mládí, dospělosti a stáří. Vánoce jsou
v Dánsku velice důležitým svátkem. Na dárkách nikdo nešetří.
Připravují se s několikaměsíčním předstihem a Dánové s tím dělají neobyčejné tajnosti. Podle staré
tradice musí být pro obdarovaného velkým překvapením, čím větší překvapení, tím šťastnější
budoucnost je čeká. Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna, vepřová pečeně s červeným zelím,
teplá šunka, pepřená treska s ředkvičkou a horká rýže politá studeným mlékem, pivní a pšeničný chléb a
jako dezert sladký rýžový nákyp se zapečenou mandlí. Komu se jí poštěstí najít, dostane speciální dárek.
V Dánsku nemají Ježíška ani Santu Clause. U nich nosí dárky Julemanden, tedy Vánoční muž. Ten je
podobný americkému Santa Clausovi. Julemanden žije v Grónsku, má rád
rýžový pudink a jezdí na saních tažených soby.

Brazílie
Pláže v Brazílii neznají zimu ani sníh a téměř všechny vánoční stromky
jsou umělé. Jsou zdobeny spousty nejbarevnějších ozdob. Většina
Brazilců o vánočních svátcích navštěvuje mše. O štědrovečerní večeři
mají pečeného krocana, ovoce, mořské ryby a všelijaké sladké zákusky.
Nákupní centra a ulice jsou vyzdobeny nejrůznějšími barevnými světýlky
a figurkami Otce Vánoc (Papai Noel). Děti se s Otcem Vánoc fotí a šeptají
mu, jaký dáreček by si k Vánocům přály. Otce Vánoc doprovází Matky
Vánoc (Mamães Noelas) – mladé hezké holky oblečené jako Santa Claus
a rozdávají dětem sladkosti.
Zdena Trávníčková

Rakouská kuchyně
Rakouská kuchyně je velmi podobná té naší, ale často je spojena spíše s hlavním městem Vídní.
Jsou v ní spíše těžší jídla, jako například Wiener Schnitzel (vídeňský řízek), Apfelstrudel (jablečný
štrůdl) nebo tyrolské knedlíky. A také jsou známé Mozartovy koule.

Recepty
Jablečný závin
 Listové těsto nebo těsto na štrúdl
 asi 1,5 kg jablek









80–100 g cukru (nebo dle potřeby)
4 lžíce rozinek
rum
citronová šťáva
skořice
mletý hřebíček
moučkový cukr na posypání
dostatečné množství rozpuštěného másla, případně 1 vejce na potření






Na ořechovou strouhanku
100 g strouhanky
3 lžíce másla
3 lžíce strouhaných lískových oříšků

Postup:
Můžete si připravit vlastní domácí těsto nebo použít hotové z obchodu. Rozinky namočte v rumu a
nechte nasáknout.
Na ořechovou strouhanku nechte na pánvi zpěnit máslo. Přidejte strouhanku a na mírném ohni pomalu
restujte dozlatova. Před koncem restování vsypte namleté ořechy, krátce opražte a znovu odstavte z
ohně.
Jablka oloupejte, nakrájejte na tenké plátky a ihned pokapejte citronovou šťávou, aby nezhnědla. Podle
kyselosti jablek přidejte přiměřené množství cukru, mletý hřebíček, pořádnou špetku skořice a
zamíchejte. Troubu předehřejte na 180 °C (funkce horký vzduch). Vhodný plech či pekáč vymažte
máslem.
Připravené těsto rozválejte tak, aby se naplněný štrúdl na pečicím papíru dobře vešel na plech.
Ořechovou strouhankou posypte asi polovinu rozváleného těsta. Poklaďte nakrájenými jablky a
namočenými rozinkami. Druhou část těsta důkladně potřete rozpuštěným máslem. Štrúdl zarolujte a
okraje dobře přimáčkněte. Pomocí plátu pečicího papíru přendejte štrúdl na plech. (Pokud používáte
listové těsto, naneste jablečnou náplň na střed rozváleného plátu a strany překlopte do středu. Konce a
okraj dobře přimáčkněte.)
Podle toho, jaké používáte těsto, potřete štrúdl buď máslem (těsto na štrúdl), nebo rozšlehaným vejcem
(listové těsto) a pečte 40–50 minut dozlatova (listové těsto se peče o něco kratší dobu).

Hotový štrúdl vyndejte z trouby, nechte zchladnout a posypte moučkovým cukrem. Podávejte vlažný nebo zcela
vychladlý.

Mozartovy koule
Ingredience:
10 g pistácie sekané
100 g cukr moučka
150 g čokoláda nugátová
2 polévkové lžíce třešňovice
300 g marcipán

podle potřeby
poleva čokoládová tmavá

Postup:
1. Pokud nemáme hotový marcipán, nejprve vyrobíme ten – mandle zakapeme esencí, přidáme většinu
bílku a většinu cukru a prohněťte. Poté postupně přidáme bílek a cukr, až bude mít marcipán
požadovanou konzistenci. Nevadí, když nespotřebujeme celé množství – v marcipánu je hlavní chuť a
struktura mandlí. Marcipán nesmí být moc lepivý, ale ani suchý a drobivý. Hotový marcipán zabalíme do
potravinářské fólie a ještě do mikrotenového sáčku a necháme ho rozležet v lednici.
2. Nugát nakrájíme na malé kostičky, vytvarujeme do kuliček a necháme vychladit. Tyto kuličky budeme
později obalovat marcipánem. Marcipán (hotový nebo váš vlastní) utřeme dohladka, přidáme třešňovici,
pistácii i cukr a zapracujeme do marcipánového těsta.
3. Zkusmo vytvarujeme kuličku – neměla by se lepit na ruce, praskat a měla by být hladká.
4. Vytvarujeme 2 cm silný váleček a nakrájíme z něj tolik koleček, kolik máme nugátových kuliček.
5. Kousky marcipánového těsta zploštíme na válu a zabalíme do nich nugát.
6. Vytvarujeme kuličky a máčíme je v čokoládové polevě na špejli a zapichujeme např. do polystyrenu.
7. Vychladíme a před podáváním umístíme do papírového košíčku.

Veronika Machová

Příroda Orlických
hor
Bezobratlí živočichové
Tesařík pižmový
Pestrost bezobratlých zůstala zachována především v hůře přístupných částech hor. Na horských loukách
se můžeme setkat s ohniváčkem modrolesklým, perleťovcem kopřivovým, ale i s přísně chráněným v celé
Evropě – modráskem očkovaným. V údolích řek a potoků uvidíme velký nápadný druh denního motýla –
batolce duhového či nápadného střevlíka zlatolesklého. Na kvetoucích okolících mrkvovitých rostlin nás
zaujme krásně kovově lesklý tesařík pižmový. Nejpozoruhodnějším druhem zdejší fauny je původem
východoalpský plž řasnatka tmavá, která zde žije na severní hranici celkového rozšíření.

Řasnatka tmavá

Ohniváček modrolesklý
Perleťovec kopřivový

Modrásek očkovaný

Střevlík zlatolesklý

Batolec duhový

Ondra Světlík

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU
KLÁROU HENCLOVOU
Jaké bylo vaše rozhodování při výběru SŠ?
Podle toho co mě bavilo a jak jsem se v té škole cítila.
Jaký předmět vás bavil, když jste byla na ZŠ?
Nejvíce mě bavila čeština, výtvarka a tělocvik.
Chtěla jste být vždy to, co jste teď?
Ano, už od prvního stupně.
Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Pes a slon. Psa mám doma a učím se s ním nové věci.
Jaké máte koníčky?
Ráda čtu, chodím hodně ven a ráda maluji.
Jaký adrenalinový sport byste chtěla
zkusit?
Skok z mostu.
Co byste dělala, kdybyste vyhrála milion?
Investovala bych a koupila si nové boty.
Jakou zemi byste ráda navštívila?
Ráda bych navštívila Nový Zéland, Indii, Španělsko a Itálii.
Cestovala jste někdy?
Ano, studovala jsem cestovní ruch.
Kde jste byla nejdál?
Asi v Irsku v Dublinu.
Jaká tři přání by vám měla splnit zlatá rybka?
Aby byla moje rodina zdravá, nové auto, cestovat (neomezeně).
S jakou celebritou byste se chtěla setkat?
Asi s žádnou.
Jaký máte názor na Facebook?

Když se užívá v dobré míře, tak je fajn.

Jaký druh literatury čtete?
Mám ráda českou i světovou.
Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Moje oblíbená barva je černá a
červená.
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Svíčková a rizoto.
Jakou máte ráda hudbu?
Poslouchám hodně rádio. Je mi to celkem jedno.
Jste spokojená se svou prací?
Ano, jsem ráda, že tady můžu učit.
Jaký předmět vás baví vyučovat nejvíce?
Baví mě čeština (sloh). Celkově čeština.
Co byste změnila na této škole?
Chtěla bych více dělat projekty.
Co vás na lidech fascinuje?
Různorodost. To, že jsme každý jiný.

Natálie Runštuková a Sandra Machová

Anketa
Zeptali jsme se spolužáků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaký máte stromeček?
Jaké dodržujete zvyky?
Kupujete dárky nebo vyrábíte?
Máte na květinovou výzdobu?
Chodíte na půlnoční?
Máte na Štědrovečerní večeři kapra s bramborovým salátem?

Terka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smrk
Pouštění lodiček
Vyrábí i kupují
Ano (vánoční kaktus)
Ne
Ano

Marek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smrk
Pouštění lodiček a rozkrojení jablka
Kupují
Ne
Ne
Ne

Jindra
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jedle
Rozkrojení jablka
Vyrábí i kupují
Ano
Ano
Ano

Ondra Světlík

Hádanky
Pro 1. stupeň
Co je to?
1. Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není, má šavli, husar není, k ránu
budívá, ponocný není?
2. Bez hlasu pláče, bez nehtů štípá, bez nohou skáče, bez pysků pípá.
3. Všechno žere, všechno se v něm ztrácí, stromy, zvířata i ptáci, hryže kov i pláty
z ocele, tvrdý kámen na prach semele, města rozvalí a kámen skolí, vysokánské hory
svrhne do údolí
4. Hledej rozdíly:

Pro

2. stupeň
1. Který den bude zítra, kdyby včera bylo pět dní před dnem, který je po nedělním
zítřku?
2. Pozorně se podívejte na písmena a přijděte na to, jaké písmeno chybí (každé
písmeno zastupuje jedno slovo)
L,_,B,D,K,Č,Č,S,Z,Ř,L,P
3. Zadání : Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je ve stáji zde 22 hlav a 72 nohou.
Kolik koňů a kolik lidí je celkem ve stáji?
Doplň číselné řady
7. 1,3,5,7,9,?,?
8. 34, 29, 24, 19, 14,?,?
9. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28,?,?
10.1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,?,?
Sudoku

Zdena Trávníčková

ŘEŠENÍ HÁDANEK
starší
7. Nedělní zítřek je pondělí, den po nedělním zítřku je úterý, pět dní před dnem je čtvrtek. Včera byl

tedy čtvrtek, dnes je pátek a zítra bude sobota
8. Mezi písmennou řadu patří písmeno: Ú (jako únor), písmena představují vždy první písmeno
měsíců v roce
9. Ve stáji je 14 koní a 8 lidí, protože každá hlava, má minimálně 2 nohy 22x2= 44 nohou (28 nohou
zbývá). Koně mají o dvě nohy více než lidé a 28 noh tedy patří koním. Jelikož jsme již koním dvě
nohy spočítali, musíme spočítat ještě zbylé dvě 28:2=14. Koní je tedy 14 a 22-14=8. Lidí je tedy 8.
Číselné řady
8.
9.
10.
11.

11 a 13 (přičítáme 2)
9 a 4 (odčítáme 5)
36 a 45 (přičítáme vždy o jednu víc: +2, +3, +4, +5)
21 a 34 (sčítáme vždy 2 předchozí čísla)

Sudoku

