Zimné Športy
Hokej : Asi najpopulárnejší zimný šport. Keď je zima, tak si ho s rodinou môžete zahrať aj na
zamrznutom jazere, lebo jediné čo k tomu potrebujete sú hokejky, puk a provizórne bránky.

Korčuľovanie : Keď nemáte hokejky a puk, ale aspoň korčule, tak si môžte spolu s rodinou na
zamrznutom jazere zakorčuľovať.

Lyžovanie : Ak sa chystáte niekam s rodinou na zimnú dovolenku a idete napríklad do Vysokých
Tatier , určite si nezabudnite so sebou lyže. Budete mať príležitosť zalyžovať si do sýtosti. Hlavne
si dajte pozor aby sa nestal žiadny úraz.

Snowboarding : Je to alternatívne lyžovanie. Namiesto 2 lyží máte 1 dosku pre obidve nohy.

Boby a sánkovanie : Pre tých najmenších je ideálne sánkovanie : Potrebujete k tomu sánky alebo
boby a zábava sa môže začať.
Ivo J.

Súťaž o najgýčovejší
vianočný sveter!!
Ahojte!! Vyhlasujem súťaž o najpreplácanejší vianočný sveter...
Nechajte svoju fantáziu vytvoriť tento sveter. Môžete upraviť, či dotvoriť váš
starý sveter alebo použiť ho taký, aký je, to už je na vás.
Ak sa chcete vaším skvostom pochváliť v škole, príďte 20.12. 2018 do školy
v ňom.

Pre prípad, že doma nemáte žiadny vianočný sveter, nestrachujte sa, aj tak sa
môžete zapojiť. Stačí si tento sveter vyhľadať v obchode, obliecť sa doň a vyfotiť
sa. Fotku prineste takisto najneskôr 20.12. do školy...
Výhercu čaká odmena v podobe L4L :)
INŠPIRUJTE SA:

Dorotka B.

Pre každého je typické niečo iné ale číslo jedna sú určite typické medovníčky.
Na medovníky je nespočetne množstvo receptov ale medovníkové cesto sa da
kúpiť v každom dobrom obchode. Výroba medovníčkov je aj dobra aktivita na
trávenie času s rodinou pretože môžete spolu zdobiť a vykrajovať.
Typicky je aj kysnutý koláč so 4 plnkami s názvom Štedrák. Najtypickejšie plnky
sú lekvárová, orechová, maková a tvarohová.
Vanilkové rožky -Na výrobu týchto rožkov nepotrebujeme ani veľa ingredencii
ale aj tak sú veľmi lahodne teda aspoň ja si to myslím
Linecké kolieska- V tomto recepte je dôležité spraviť výborné cesta, pretože
potom môžete iba spolu s ostatnými členmi vašej rodiny vykrajovať kolieska.
Grilážové rezy alebo Grilážky- Tento recept sa skladá hlavne z kondenzovaného
mlieka-Salko a vlašských orechov alebo kandizovaného ovocia.
Pupáky- Makove pupáky sú tradične slovenské jedlo, niekde ho môžeme vidieť
ako pôstne jedlo a niekde je súčasťou štedrovečernej večere.

Silvinka F.

Vianoce v EÚ
Belgicko – V Belgicku sa koná vianočný pivný festival Essene. Na štedrý deň
sa chodia korčuľovať a pečú špecialny chlieb.
Cyprus – Darčky deti dostávajú až na Nový Rok od Aliho-Vasiliho.
Dánsko – Pre Dánsko sú veľmi dôležité sviečky. V počte zapálených sviečok sú na prvom
mieste na svete.
Fínsko – Typický vianočný stromček vo Fínsku musí byť vysoký a biely. Namiesto Ježiška im
nosí darčeky Veľký Ukko.
Francúzsko – Vianočná večera vo Francúzsku je veľmi štedrá, skladá sa až z 12 chodov,
pričom hlavný je pečený moriak.
Grécko – Vianočné sviatky v Grécku začínaju už 40 dní pred Vianocami. Typická tradícia,
hlavne na dedinách je koledovanie.
Holandsko – Vianoce sú pre nich 25. Decembra. Darčeky donáša Sinter Klaas, ktorý podľa
nich prichádza zo Španielska.
Poľsko – Poľsko je tradíciami veľmi podobné nám. Večera začína keď sa na oblohe objaví
prvá hviezda.
Litva – Vianoce začínajú zimným slnovratom, ktorý je 22.decembra. Litva je typická svojím
sprievodom masiek.
Írsko – V každej írskej domácnosti nájdete sviečky v oknách a tiež jasličky.
Maďarsko – Ich zásadné pravidlo je aby nikdo nebol na Vianoce sám. Darčeky im sice tak isto
ako nám nosí ježisko, ale oni ich rozbaľujú pred večerou.
Nemecko – Táto krajina je preslávená nádhernými adventnými vencami. Darčeky dostávajú
aj od Ježiška aj od vianočného ducha menom Weinachtsmann.
Španielsko – V tejto krajine prebiehajú Vianoce v znamení spevu, hudby a tanca. Štedro
večerná večera im začína celkom nekoro večer až o 21:00.

Tamarka M.

Vianočné vtipy
1.
“Oci naozaj mi ten iPad priniesol ježíško?” Pýta sa Jožko otca.
“Ale samozrejme, čo ťa to napadlo?”
“No že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a chce
tretiu splátku.”

2.
“ Jano čo dostaneš na Vianoce?”
“Človeč adi chlapa. Videl som ho u manželky v skrini.”

3.
“Dal som manželke pod stromček psa.”
“A prečo psa?”
“Už sa teším ako ma sním bude posielať večer von.”

Tamarka L.

Vianočné filmy a rozprávky
Vianoce klopú na dvere a ty nemáš vianočnú náladu? Po pozretí týchto 24 filmov ti už nebude
chýbať!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predvianočná nočná mora- O kostlivcovi, ktorý sa rozhodne byť Santom.
Prázdniny- Vymeniť si s niekým na Vianoce bývanie? Prečo nie!
Vianočná koleda- Každý sa môže zmeniť. Aj snobský starec na Vianoce.
Vianočný škriatok- Keď svoje dieťa necháte vyrastať medzi škriatkami aj tak nakoniec
zistí, že tam nepatrí.
Santa Clause- Aj Santa sa zraní a kto zaňho potom zaskočí?
Santa Clause II.- A rovno si pozri aj druhú časť!
Grinch- Kto iný neznáša Vianoce viac ako tento zelený mužíček?
Polárny expres- Krásny animovaný film ťa zoberie na polárne dobrodružstvo.
Zázrak na 34. Ulici- Starý, klasický a nádherný film o viere v zázraky.
Pelíšky- Typický český film plný humoru, ktorý sa odohráva v roku 1968.
Perinbaba- Film o zime, odvahe a láske.
Láska nebeská- Na každého čaká jeho osudová láska a v tomto filme ju každý nájde.
Sám doma- Už všetci vieme ako Kevin zneškodní zlodejov, ale aj tak si to pozrieme
tieto Vianoce minimálne dvakrát.
Sám doma II.- A rovno aj navštívime New York.
Tri oriešky pre Popolušku- Ďalšia typická rozprávka, ktorú každý pozná.
Mrázik- A aj niečo z Ruska o sile lásky.
Tri želania- Príbeh o láske v mnohých vekových kategóriách.
Pyšná princezná- Odvolávám se co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil...každý vie o čo
sa jedná.
S tebou mně baví svět- Zimná dovolenka s deťmi a kopou srandy.
Luskáčik a štyri kráľovstvá- Príbeh o odvahe a tajomstvách.
Sněženky a machři- Druháci na povinnom lyžiarskom výcviku? To je sranda...
Život je krásny- Z nádherného filmu z éry vianočná atmosféra len tak sála.
Princ a ja 3: Kráľovské Vianoce- Je dosť na nič keď ste na dovolenke a nič nejde ako
má.
Miliónové Vianoce- Keď sa deti dostanú k peniazom tak si Vianoce poriadne užijú.

Barborka P.

Vianočné pesničky
'Have Yourself a Merry Little Christmas': Judy Garland
'Happy Xmas (War Is Over)': John Lennon
'Rockin' Around the Christmas Tree': Brenda Lee
'Santa Claus Is Coming to Town': Bruce Springsteen and Bon
Jovi
'All I Want for Christmas Is You': Mariah Carey
'Santa Tell Me': Ariana Grande
'Jingle Bell Rock': Daryl Hall
'Mistletoe': Justin Bieber
Driving home for Christmas : Chris Rea
Wham! : Last Christmas
Frank Sinatra : White Christmas
Dean Martin : Let It Snow!
Roger Whittaker : The 12 Days Of Christmas
Tichá noc
I.M.T. Smile : Najkrajšie Vianoce

Linda P.

Čo sa jedáva na Vianoce v rôznych krajinách sveta ?

Ukrajina : Tradične sa v tento deň drží veľmi prísny pôst, kedy ľudia
nesmú celý deň jesť a piť môžu len vodu, ktorá bola požehnaná v
kostole.
Hlavné jedlo je často sladká kaša z pšenice. Medzi ostatnými jedlami
nechýba ukrajinský boršč, plnené pirohy, ryba, dusené mäso v kapuste.

Fínsko: K tradičným jedlám vo Fínsku patrí bravčové stehno, ktoré sa
pečie v pekáči spolu s mnohými druhmi zeleniny. K mäsu a zelenine
podávajú fínske gazdinky zemiakovú kašu.
Ako dezert sa podáva ryžový nákyp s lekvárom a nasekanými mandľami.

Argentína: Hlavné jedlo sa podáva veľmi neskoro. Mnohokrát až po
22-tej hodine. Populárnymi jedlami sú grilovaná hydina, ale aj pečené
bravčové kolená alebo pečená kozľacina.

USA :

Tradične sa v USA jedáva pečený moriak s brusnicovou
omáčkou.
Nechýba tradičný ovocný puding poliaty brandy a vaječný koňak,
tekvicový koláč a koláčiky plnené kondenzovaným ovocím.

Rusko : Kuťja, pšeničný nákyp s ovocím, makom a orechmi sa
zvykne podávať aj na karoch a vzvar, kompót zo sušeného ovocia zase
na krstoch.
Rusi chcú takto vzdať hold narodeniu a smrti Ježiša Krista.

Jakub K.

Adam T.

Vianočná nálada
Ako mať vianočnú náladu?
Mám tu pár tipov:
1. VIANOČNÉ PESNIČKY

Prinášam moje obľúbené:
Vianočný album Michael Bublè
Vianočný album- Sia
2. VÝZDOBA

Čo Vás naladí na Vianoce viac ako svetielka, sviečky, pekná deka alebo mini
stromček?
3. PRECHÁDZKA
Prechádzka nočnými ulicami osvetlenými svetielkami Vás 100% naladí
4. OBLEČENIE
Ponožky, sveter,čelenka
Fantázii sa medze nekladú.
5. RODINA
Zážitky s rodinou tvoria krásne spomienky, tak zavolajte rodinu a môžete
piecť.
6. TRHY
Neviete ako vyplniť voľný čas?
Skočte na vianočné trhy
Skalica,Viedeň,Praha či Brno,
● Bratislava, Budapešť

Sárka O.

