


Žákovský parlament a redakční tým školního časopisu
Na škole nám v říjnu 2021 vznikl žákovský parlament spojený také s redakční radou školního
časopisu. Jeho členy jsou: Adlerová Sandra (2A), Cyprich Lukáš (2TM), Čermák Martin (2TM),
Duffková Valerie (2TŠ), Krebsová Lucie (1C2), Kroutil Filip (2K), Zmrzlá Daniela (1TA) a Tomáš
Elsner (3M).

Na tyto žáky se můžete obracet, pokud byste rádi na škole něco vylepšili. Žákovský parlament je
tady od toho, aby vyslechl názory a postřehy spolužáků a abychom pak všichni společnými silami
přispěli k lepší atmosféře a lepšímu prostředí na naší škole.

Předsedkyní parlamentu byla zvolena Sandra Adlerová.

Místopředsedkyní parlamentu je Valerie Duffková.

Můžete je také kontaktovat, pokud byste rádi přispěli do školního časopisu. A to např. básní,
povídkou, fotografiemi, článkem, sdílením netradičního koníčku, křížovkou, kresbou či malbou.

Žákovský parlament a redakční tým školního časopisu (na fotografii bohužel někteří členové chybí
z důvodu nemoci)



Exkurze do Prahy
12. a 13. října 2021 podnikli žáci posledních ročníků exkurzi do Prahy. Podívali se do Parlamentu
ČR, navštívili divadelní představení Proslov k národu v Nové scéně Národního divadla (hrál zde
např. Saša Rašilov), prohlédli si Muzeum smyslů, kde na ně čekali nejrůznější optické klamy,
zrakové a hmatové vjemy. Nesměla chybět ani návštěva Pražského hradu. Výlet se líbil, až na to,
že jsme (slovy jednoho ze žáků) zmokli jak slepice.



Co se žákům nejvíce líbilo?

„Nejvíc se mi líbil Pražský hrad, protože tam byly památky a taky ta ozdobená
okna.“

„Líbila se mi návštěva parlamentu, protože není tak dostupný pro veřejnost.“

„Divadelní představení, byla to prča!“

„Pražský hrad, protože mě hodně zajímá historie a jak to bylo dříve.“

„Nejvíc se mi líbilo divadlo – jak to zahráli.“

„Nejvíc mě zaujala barevná okna v katedrále. Víta a divadlo bylo taky super... hodně jsem se nasmála.“

„Nejvíc se mi líbilo Muzeum smyslů a snídaně – švédský stoly.“

„Muzeum smyslů – jsem na takový věci úchyl.“

„Divadelní představení – to, jak se divadelní společnost chovala k divákům.“

„Divadelní představení – bylo zábavné a poučné.“





Vánoční přípravy







Vánoce
Jsou křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista, navazující i na pohanské oslavy zimního slunovratu. Hlavní svátek
Narození Páně čili Boží hod vánoční připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní končící Štědrým dnem jako příprava na
vlastní svátek, následuje doba do Hromnic 2. února, v jiných západních církvích do svátku Zjevení Páně 6. ledna. Ve většině
pravoslavných církví se datum svátků stanovuje podle juliánského kalendáře, takže datum 25. Prosince v současnosti připadá na
gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském slavení Vánoc přicházejí z 2. století. Pevné datum 25. Prosince je doloženo ze 4.
století z Říma. K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, jestličky (betlém), vánoční dárky, které
podle české traduce nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky
pokoje, rodiny a lásky a lidé je slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání.

Liturgie

Vánoční doba trvá pro katolickou církev od prvních nešpor Narození Páně do needle po Zjevení Páně. Liturgická barva v katolické
liturgii je v adventu včetně vigilie Narození Páně fialová, o Vánocích (od mše v noci) bílá, případně zlatá, a ve svátky mučedníků (sv.
Štěpán, Mláďátka) červená. Pro evangelické církve Vánoce začínají 24. prosince a liturgické texty se skládají ze starozákonních
proroctví, z Matoušova a Lukášova evangelia.

Vánoční zvyky a pověry

Kolem roku 1 400 popsal sedm nejběžnějších českých lidových tradic, spojených se Štědrým večerem, benediktínský mnich Jan z
Holešova. Těmito zvyky byly: půst, pohoštění a almužna, vzájemné obdarování, příprava bílého pečiva v podobě klínu či pletence
(patrně vánočka), krájení ovoce, chození na koledu a kladení slámy na podlahu. Učený benediktin naopak ostře kritizoval, že někteří
lidé tyto zvyklosti provozují z pohnutek, které jim “našeptal ďábel”, tj. ze ziskuchtivosti, touhy poznat budoucnost a posílit moc kouzel:
“Vskutku nikdy v celém roce se neprovozuje tolik a takových kouzel jako o tomto svátku. A proč je tomu tak? Protože je to veliký
svátek, proto chce take ďábel mít z něho veliký podíl. Proto vkládá lidem do mysli přesvědčení, že pro velikost tohoto svátku mají i
jejich kouzla větší moc. “Při zadělávání kynutého těsta měla hospodyně na zahradě rukama hladit ovocné stormy a volat:
“Stromečku, obroď, obroď”, aby byly plodné.



Mezi křesťanské vánoční obyčeje patří bdění (vigilie) a půst, předkřesťanského původu je zřejmě věštění. Přinejmenším mezi večeří
a půlnocí se hrály karty a kostky, aby hráči zjistili, jaké štěstí je čeká příští rok, jak jim půjde karta. Někteří při tom pouštějí vánočního
kapra do řeky ve městě, což považují za jeho záchranu. Podle odborníků však bývá rozsudkem smrti.

Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A prádlo se rozhodně nesmí věšet, protože by se během roku mohl někdo oběsit. Zvykem
bylo rozkrajovat ovoce, z něhož se věštilo zdraví či nemoc a smrt. Nesmí se zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové mrtvých,
kteří v tyto dny přicházejí navštívit živé.

Rituálem bylo házení střevíce pro zjištění, zda se dívka další rok vyvdá, halekání z brázdy, třesení bezem nebo plotem a
poslouchání, ze které strany štěká pes. Součástí večeře měly být luštěniny, nejčastěji lžíce vařené čočky, aby byla příští rok dobrá
úroda a spousta peněz.

Vánoce v umění: narození Krista

Základním vánočním tématem ve výtvarném umění je Narození Krista. Místo narození není v biblickém textu nikterak popsáno a
jedinou indicií je to, že narozený Ježíš byl položen do jeslí. Kristovo narození je proto zpravidla situováno do chléva, respective do
dřevěného přístřešku postaveného pro zvířata, který často (zvláště vp ozdní gotice a rané renesanci) bývá vestavěný do trosek
rozměrné antické stavby. Kromě zvířat a svaté rodiny bývají od 14. století obvyklou součástí scény narození Krista klanění pastýřů.
Často jsou součástí scény take andělé, kteří buďto v pozadí výjevu zvěstují narození Spasitele, nebo jsou jako pozorovatelé přítomní
samotnému betlémskému výjevu.

Kristýna Klimusová 1TŠ




