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SLOVO ÚVODEM

Milí Sportíci,
vítejte u 14. čísla sportíkovského časopisu. Po roce tu máme zase
ten kouzelný vánoční čas a s ním i vánoční speciál Tamsemníku!
V tomto čísle se bude vše točit okolo Vánoc. Dozvíte se ta
nejzajímavější vánoční fakta, jak slaví Vánoce naši sousedé nebo, jak
si udělat ekologické Vánoce. Mimo jiné v příloze tohoto čísla najdete
jeden dárek, sportíkovský betlém. Tímto bychom vám také chtěly
popřát veselé, a hlavně klidné Vánoce 2020.
Za redakci
Madlen a Ebi

AKTUALITY

Ze Sportíku
Mezi dny 13. – 15. listopadu proběhla druhá sportíkovská výprava v době
covidové, na kterou se vypravil každý sám. Účast byla hojná a nechyběly ani zpětné
reakce od šťastných nálezců, ale teď už o výpravě
samotné.
Trasa výpravy začínala nad Chuchlí a šlo se přes
Zoo
koutek
až
k chuchelskému kostelíku a
potom od areálu zdraví
nahoru. Na cestě čekalo
několik úkolů jako například
projít opičí dráhu, uvázat
copánek, udělat kytičku
z listů nebo vydržet mlčet až k dalšímu úkolu.
Na posledním stanovišti, které ale bylo dobře ukryto,
se získaly ingredience na výrobu básnické medoviny. Tu
už si nálezci mohli udělat doma sami.
Ebi
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VÁNOČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Každoročně končí
vánoční stromeček ze
Staroměstského náměstí
v pražské zoo. Na jehličí
si nejvíce pochutnávají
zubři, protože pro ně jsou
jehličnany přirozenou
potravou.

Nejdražší vánoční
stromeček byl vztyčen
v dubajském hotelu.
Jeho cenu stanovily
hlavně ozdoby z perel,
safírů, zlata a jiných
drahokamů a drahých
kovů.

V Litvě byl postaven
vánoční stromeček
z 40 tisíc PET lahví.
Díky své zelené barvě
vypadal jako normální
stromeček.

Největší vánočka
v ČR byla dlouhá
přes 4,5 m a
vážila 50 kilo!

I ve vesmíru se slaví Vánoce,
konkrétně na ISS – Mezinárodní
vesmírné stanici. K dispozici je
tu kosmonautům jak umělý
vánoční stromeček, tak i tradiční
vánoční jídla, a i spoustu
vánočních dobrot jako je
čokoláda nebo oříšky

Největším
darovaným dárkem
byla Socha svobody,
která byla darována
od Francie
Američanům
k Vánocům roku
1886.

Ebi
Foto: Pixabay
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VÁNOCE V CIZÍCH ZEMÍCH

Skoro každý si pod pojmem Vánoce představí stromek, dárky,
bramborový salát a řízky, ale ne všechny země to takto mají.

Katalánsko
Katalánsko je část Španělska, ve které slaví Vánoce velmi netradičním
způsobem. Oni nemají Ježíška či Santu, mají Tió de
Nadala což je v překladu kálející poleno. První den
adventní si každá rodina s dětmi koupí speciální
vánoční poleno, a to po celou dobu adventu krmí zbytky
od jídla. Když nastane 24 děti vezmou paličky a za
doprovodu koled a básniček chodí okolo polene a buší
do něj. Když se děti o poleno dobře starali, poleno jim
vykadí drobné dárečky, sladkosti, ovoce a jiné
drobnůstky. Na první boží hod vánoční poleno spálí.
Větší dárky dostávají až na tři krále.

Japonsko
V Japonsku je několik způsobů, jak se dají trávit Vánoce. Ten první, novější a
skoro nepoužívaný, je způsob Vánoc, jako mají v Americe, Santa, vánoční stromky…
Ten druhý, který slaví 98 % Japonců je ten, že oni slaví
Vánoce spíš na způsob Valentýnu. Dávají si přáníčka, chodí
na rande, kdo z mladých lidí by nešel na Vánoce na rande,
jako by nebyl. Největší zvláštností však je že se tyto
„Vánoce‘‘ slaví v KFC. Na Vánoce jsou KFC tak přeplněná že
si musíte na Štědrý den dát rezervaci nejméně týden
dopředu. Mají zde Vánoční kyblík, který si vychutnáváte
buď se svojí drahou polovičkou anebo se svojí rodinou.
Jinak mají Vánočního mnicha, který jim přeje pěkné Vánoce.

Kuba
Na Vánoce mají jako tradiční jídlo sele. Na stole se vedle selete pravděpodobně
ocitnou i černé fazole, bílá rýže, kubánský chléb nebo mojo – marináda z česneku,
cibule a kyselé odrůdy pomeranče. Vyskytnout se může i salát, ananas nebo kokos,
zapíjí se kubánským ciderem. Tento zvyk však netrvá dlouho, jelikož měli od roku
1969 až do roku 1997 Vánoce zakázané. Vánoce zakázal tehdejší diktátor Fidel
Castro, který vládl 1959-2006
Snad se vám článek líbil a přeji vám krásné Vánoce
Piškot
Foto: Pixabay, Wikimedia commons
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PRO CHYTRÉ HLAVY

Za vyluštěnou tajenku i morseovku dostanete 2 body!

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Hlavní město České republiky

5. Malý kůň

2. Anglicky jablko

6. Máma od kotěte

3. Horní světová strana

7. Spodní část stromu

4. Pravěký ještěr
s
Tajenka: hkhvfvkbvdjbd,fvbjdfjv

8. Jedenácté vyjmenované
slovo po B

Vánoční morseovka:

…-/.-/-./---/-.-././/.---/…/---/..-//-././.---/.-.././.--./…/..///

Lucinka

Foto: Pixabay
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ROZHOVOR

V tomto rozhovoru jsem se zeptala několika lidí na čtyři stejné otázky a oni mi
poskytli své odpovědi.
1. Jak se těšíš letos na Vánoce?
2. Co na nich máš nejraději?
3. Co si letos přeješ?
4. Co bys chtěl/a na Vánoce
dělat?

Prófa
1. Těšíme se všichni dohromady (i
s Pavlou a Lucinkou) a abychom si
to co nejvíce ukrátili, tak už se
učíme koledy, věšíme světýlka a
vymýšlíme dárky pro ostatní.
2. Nejraději mám večeři s rodinou
a pak přesun ke stromečku a
zpívání koled se zhasnutým
světlem a svítícím stromkem. A
protože mám rodin několik, jsou
takové Vánoce několikanásobné a
o to lepší. Jedná z těch rodin
bohužel bude mít letos tuhle
oslavu menší – sportíkovská
Vánočka se nekoná a bude mi moc
chybět.
Jo
a
samozřejmě
maminčina rybí polévka.
3. Asi nejvíc aby se Lucince Vánoce
líbily. A abychom se všichni
scházeli šťastní a zdraví. A dárky?
Těším se na nějaké překvapení.
4. Odpočívat a dělat vše na co se
teď těším. Třeba se budu těšit z
dárků, nebo budu mít čas něco
vyrobit nebo vyřezat. Hlavně ale
budeme blbnout s Luckou.

Verca

Hanca
1. Hodně!
2. Světýlka a stromeček
3. Zubní kartáček z dubu
nebo bambusu
4. Chci být doma.

Ondra

1. Tenhle rok se těším
obzvlášť, protože si
užiju čas se svojí
rodinou a na to se
těším strašně moc.
2. Na Vánocích mám
ráda tu atmosféru,
jinak cukroví, kapr,
salát, stromeček a tak.
3. Tenhle rok si přeju
jen jedno a to, aby se
všechno zase vrátilo
do normálních časů a
všichni byli zdraví, to
je teď nejdůležitější.
4. Chci si je užít a
chtěla bych je trávit
jako každý rok, takže
ráno
vánočka,
dopoledne s rodinou
v útulku pro pejsky,
odpoledne se chystat
ke stromečku a večer
si užít úplně naplno.

1. Hoooooodně!
2. Asi tu atmosféru (a cukroví)
3. Nový notebook
4. Ležet a jíst cukroví

Piškot
Foto: Pixabay
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PRO ŠIKOVNÉ (I NEŠIKOVNÉ) RUCE

K Vánocům samozřejmě patří Betlém, tři králové, vánoční kometa, která
ukazuje lidem k Betlému… Ale nechybí něco?? Chybí všudypřítomní andělé, kteří
rozhlašují narození Ježíška po celém světě! A aby vám žádný takový andělíček
nechyběl doma, můžete si ho vyrobit. V tomto článku vám ukážu jak na to.
Budeš potřebovat:

Různě barevné čtvrtky
Žlutý krepák
Pastelky
Fixy
Nůžky
Lepidlo
Kolíček
Vezmi čtvrtku a vystřihni z ní křídla
a tělo. Pak to slep dohromady. Potom,
co jsou spoje slepené, můžeš začít
vybarvovat šaty. Poté přilep kolíček na
spodní stranu. Hotového andílka si
můžeš připnout třeba nad postel, na okno nebo ho
někomu můžeš dát jako dárek.

Taková vánoční dekorace vyzdobí každý domov
Hanča
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VÁNOCE V PRŮBĚHU VĚKŮ

Začátky Vánoc:
Vánoce se začaly trvale slavit od 4. století, jinak se Vánoce slavily už od 3. století.
Jak se slavily:
V této době se Vánoce slavily primitivně,
uctíváním ohně, vody, vzduchu a země, k
tomuto období se již nic nedá dodat.
Vánoce ve středověku:
Za začátek vánočního období byl považován
svátek sv. Martina,
(11.listopadu) známé jako advent. Slavilo se 25. prosince,
ale tento svátek ještě v této době nebyl tak významný jako
Svátek zjevení Páně (6.prosince). Štědrý den v té době
nabýval na významnosti, v tento den se začaly dít např.
korunovace.
Vánoce dnes:
Dnes se Vánoce slaví, jak je známe, ale
ne v každé zemi nosí dárky Ježíšek
např. v Polsku nosí dárky sv. Mikuláš a
v Italii zase čarodějnice Befana (pokud
chcete vidět ostatní státy viz obrázek),
také v ostatních státech nejsou stejné
dny např. v Itálii je to 6. ledna.
Slovníček
Christmas lads – vánoční chlapci
Father Christmas – otec Vánoc
Christmas man – vánoční muž
Christ-child – Ježíšek
Christmas Old Man – Vánoční dědeček
St. Nicholas – Milkuláš (1. obrázek)
Grandfather Frost – Děda Mráz (2. obrázek)
Christmas goat – vánoční kozel (4. obrázek)
Christmas gnome – vánoční skřítek (3. obrázek)
St. Basil – svatý Basil, jiné jméno pro Mikuláše

Helmut
Foto: Pixabay, Pexels, Wikimedia Commons
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SPORTÍKOVSKÉ VÁNOCE

Tato rubrika vznikla hlavně proto, že kvůli koronaviru je zrušená
vánoční výprava takzvaná Vánočka. Nováčkům ukážeme, jak vypadají
tradiční sportíkovské Vánoce a ostatní mohou zavzpomínat.
Každý rok se pořádá Vánočka – vánoční
výprava. Vánoční oslavy probíhají v sobotu, kdy
se většinou hrají různé hry a připravuje se
výzdoba stolů a celého areálu.
Když začne být šero přípravy se
rozběhnou naplno – velká část Sportíků se
vrhne na smažení masa, přípravu salátu a
třídění cukroví. Druhá část se pustí do úklidu
a výzdoby jídelny.
Když je vše přichystáno, všichni se převlečou do
svátečního oblečení, až ani není poznat, že jsme sportíci „milující“ špínu. Takto
ustrojeni se vydáme do jídelny a po krátkém
řečnění se pustíme do jídla. Řízek se salátem
do nás mizí fotonovou rychlostí a když mají
všichni dojedeno na stolech se octnou
mísy s cukrovím. Za všeobecného jásotu
se do něj pustíme, až na stolech zbydou
jen drobečky.
S plnými břichy se dohromady
vydáme ke stromečku a zpívají se koledy a
(pokud to okolnosti dovolují) zapalují se
prskavky. Po ukončení
zpěvu se
střídáme v nošení dárků až v nádobě na dárky,
zbydou jen ty, jejichž majitelé se na
výpravu nemohli dostavit.
Potom se většinou vyjde ven a
zapálí se prskavky a zase se zpívá. Po
tak dlouhém dni se všichni těší do
pelíšku, a jde se spát.

Madlen a Ebi
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VTIPY

Pejsek se dívá na vánočně
vyzdobenou jedličku v
obýváku a zasněně si
povzdechne: „Můj pán je
jednoduše nejlepší. Který
pes může říct, že má doma
záchod, a ještě s elektrickým
osvětlením?”

Líza děkuje dědovi: „Dědečku
moc ti děkuju za ty housle, cos
mi dal loni k Vánocům. Byl to ten
nejlepší dárek, jaký jsem kdy
dostala!" „Vážně?“ neubrání se
děda údivu. Líza nadšeně
přikývne: „Rozhodně! Pokaždé,
když začnu hrát, tak mi máma dá
dvacku, abych s tím zas
přestala!"

Letos žádné Vánoce
nebudou. Řekl jsem
Ježíškovi, že jsi byl celý
rok hodný. Umřel
smíchy.

„Mami, mami, hoří
vánoční stromeček!“
„Neříká se, že hoří, říká se,
že svítí, Pepíčku.“ „Mami,
záclony už taky svítí!“

„Mami,

Kolik dárků dokáže Santa
vecpat do prázdné
punčochy? Jeden. Pak už
ta punčocha není prázdná.

já bych chtěl na
Vánoce psa!“ prosí
Michálek maminku. „Nic
si nevymýšlej, budeš mít
kapra, jako my všichni.“
Poly
Foto: Pixabay
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OCHRANA PŘÍRODY

Vánoce mají být svátky klidu, míru a harmonie, ale je tomu opravdu tak?
Teď byste možná namítli, že u vás doma ano. Má to takhle i příroda? Rozhodně
ne! Pokud chcete přírodě taky té vánoční pohody trochu dopřát, můžete se
podívat na následující tipy.
Dárky
K Vánocům neodmyslitelně patří dárky,
bohužel právě ty způsobují pro přírodu velkou
zátěž. Pokud chcete snížit svůj „vánoční odpad“
můžete napsat do dopisu Ježíškovi, jestli by
vám dárky nezabalil do recyklovaných balících
papírů a ozdobil třeba větvičkou jehličí. A teď
se dostáváme k samotným dárkům. Pro přírodu
by bylo úplně nejlepší, kdyby se darovaly a byly
přány dárky, které člověk opravdu potřebuje.
Ale to asi není úplně možné, tak nabízím
alternativu, „eko“ dárky. Jako jsou například
různé poukázky (například do kina), květiny
v květináči, jídlo (nejlépe domácí) atd.

Stromeček
Každý určitě zná ten smutný pohled na hromadu uschlých
vánočních stromečků u popelnic. Takhle ale všechny
určitě nemusí končit. Nejlepší variantou je mít stromeček
v květináči, který nám může dělat radost celý rok. Pokud
se vám do toho nechce, je tu i druhá možnost, mít
stromeček menší a pak ho nejlépe ještě zužitkovat (třeba
si na něm opéct buřtíky).

Jídlo
Vánoce a dobré jídlo to
prostě patří k sobě.
Bohužel i hromady
vánočních dobrůtek mají
na přírodu špatný vliv.
Jedním faktorem jsou
obaly, ale o těch už jsem
psala v minulém čísle.
Teď bych se zaměřila na
zbytečné vyhazování
jídla. Na Vánocích přece
není hlavní to, jestli
budeme mít všech x
druhů cukroví, které se
pak možná vyhodí, ale
prožít je s našimi
blízkými v klidu. Takže
pečte či kupujte jídlo,
které doopravdy
spotřebujete.

Madlen
foto: Pixabay a Pexels
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KOMIX

Poly

