
  

  

Vánoční osmisměrka od Luďka 

 

Rok 2017 ve V-klubu 
 
 Vydali jsme 3 čísla časopisu Uličník o dění v naší 

ulici i v klubu. 

 V- klub byl jedním z míst, kde se uskutečnil 

festival Nanečisto, což je přehlídka dětského, 

studentského a amatérského divadla. 

 Proběhla soutěž Moje město Liberec (26. ročník), 

zúčastnilo se 56 dvojic z 15 základních škol  

a gymnázií z Liberecka.  

 Ve spolupráci s okolními obchodníky z ulice 

uspořádal V-klub zábavně-vzdělávací kvíz pro 

děti a dospělé v ulici 5. května: Naše ulice slaví.  

 Parlament mladých při DDM Větrník Liberec zde 

uskutečnil předvolební debatu s kandidáty  

do poslanecké sněmovny. 

 Proběhly programy pro školy: Správná třída, 

Vánoce v EU, Velikonoce v EU a Etiketa v EU.  

Pavlína Kolmanová, vedoucí V-klubu 

Několik vánočních zajímavostí ze světa: 

Bulharsko 

- na závěr Štědrého večera se podává lichý počet 

tradičních bezmasých pokrmů. 

 - nejoblíbenější je červená paprika plněná rýží, 

rolády z vinných listů nebo zelí. 

- po večeři se nechává stůl neuklizený, aby se 

během noci mohli najíst i zesnulí. 

Namibie 

- před „posvátný oheň" se prostře kůže 

poražených volů nebo koz.  

- muži po kožešině dupou, má to totiž přinést 

štěstí. 

Filipíny 

- země má velký podíl křesťanského obyvatelstva 

a přípravy na Vánoce trvají obzvlášť dlouho - 

začínají už od podzimu, během příprav se konají 

dokonce i vánoční mše.                                      Mario 

 



Navštívili jsme řeznictví v naší ulici! 
 

                     Když jsme vešli dovnitř řeznictví, slušně jsme pozdravili a chvíli čekali, protože se tam vystřídalo několik 

zákazníku. Poté jsme se zeptali na první otázku, která zněla „Jak dlouho máte řeznictví otevřené?“ a pan vedoucí 

odpověděl „od ledna minulého roku“ a následovali další otázky. Dozvěděli jsme se, že maso dovážejí z Jičína a Frýdlantu. 

Překvapilo nás, jak takové menší řeznictví prodá 70 kg masa denně. Člověk si tam může koupit šunku, klobásy, sekanou a 

různé druhy masa. Prodávají i jiné produkty např.: studené nápoje, hořčice, zavařené potraviny a různé drobnosti. Pan 

vedoucí nám sdělil, že se ceny masných výrobků odvíjí od nákupu od dodavatelů.  Nakonec jsme se zeptali na jednu 

specifickou otázku, která se týkala EET (elektronická evidence tržeb). Pan vedoucí nám sdělil, že bohužel není spokojený s 

pokladnou, do které investoval 30 000,- Kč, protože velmi často její systém padá. V řeznictví se nám líbilo a dokonce 

při odchodu jsme dostali hlad :)  

Děkujeme za rozhovor! 

 Anička, Mario, Adam 
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Jak trávím Vánoce? 
 

22. prosinec 

U nás to začíná tak, že každý v rodině jde nakupovat dárky. Poté začínáme vařit různá vánoční jídla. 

Maminka začne salátem, řízky, vinnými klobásy, karbanátky a různými pokrmy. 

Pečeme koláče, dorty, cukroví, bábovku a vánočku. 

Potom jedeme s tatínkem pro stromeček a druhý den ho zdobíme. 

23. prosinec 

Ráno vstaneme a začneme zdobit stromeček. 

Používáme různé ozdoby: hvězdičky, baňky, bonbóny, andělíčky a další dekorace. 

Po stromečku, zdobíme náš dům a pomáháme mamince v kuchyni s večeří. 

Až máme vše nachystané a připravené, jdeme do kostela se pomodlit. 

A tím konči pro nás 23. prosinec. 

 24. prosinec 

Je to den, kdy přišel Ježíšek na svět. Doma panuje krásná pohoda. 

Začíná večer a kolem 18:30 usedáme ke stolu. Je nás sedm a máme taky jeden talíř navíc. 

Před jídlem táta pronese modlitbu a poté začínáme jíst. 

Po večeři jdeme ke stromečku si rozbalit dárky, které nám Ježíšek dal pod stromeček. 

Koukáme se na různé pohádky a užíváme si krásný večer. 

D. H. 

   

  

Zveme vás na Vánoční jarmark ve V-klubu: 

 

Recept na vánoční pohodu 

- celý kus rodiny                                                                                                                     

- 5 hrníčků lásky                                                                                                          

- 10 lžic společné aktivity                                              

- špetka vánočních zvyků                          

- 5 kusů dárků                                                                                               

- 1 mísa salátu 

- kopa sněhu 

- 1 kus vánočního stromečku                                  

- 2 kg cukroví                                                                      

- tucet pohádek                                                                  

- cédéčko koled 

Smíchejte ingredience dohromady a máte co jste 

chtěli - vánoční pohodu :-)         

Anna Žežulková    



  Vánoce mám rád, protože jsme celá rodina pohromadě. 

 Koukáme na pohádky a posloucháme vánoční koledy. 

 Celý den se snažíme nejíst maso, abychom viděli zlaté prasátko. K večeři si vložíme do polívky mandli, rozpůlíme 

ji, a kdo bude mít jednu půlku mandle, tak bude podle tohoto zvyku celý rok šťastný. Jako druhé jídlo máme řízek s 

bramborovým salátem. 

 Po večeři jdeme do pokoje a čekáme na Ježíška, až zazvoní zvoneček, tak si jdeme rozbalit dárky.  

      DANIEL 

 O Vánocích jsme všichni pohromadě. 

 Koukáme na pohádky, nejraději se díváme 

na Popelku. 

 Ráda pomáhám mamce s pečením cukroví – 

nejčastěji máme cukroví s čokoládou, 

marmeládou, kokosem a oříšky. 

 Celý den nejíme, abychom viděli zlaté 

prasátko. 

 Po večeři si rozdáváme dárky. Letos si 

přeji nový telefon také. Ráda kupují 

vánoční dárky sourozencům – většinou 

kupuji kosmetiku a parfém. 

 O vánočních svátcích navštívíme taky 

tetu a strejdu. 

N.D. 

 Během Vánoc jsme všichni pohromadě a dáváme si dárečky. 

 Koukáme na filmy, pohádky a u toho jíme chlebíčky. 

 Štědrý večer se u nás začíná tak, že maminka připraví večeři na 

stůl, a až to všechno sníme, tak jdeme ke stromečku, kde si 

rozbalujeme dárky všichni naráz. 

 Ten samý den jdeme k babičce, sedneme si ke stolu a povídáme si. 

 S maminkou dělám ráda cukroví a moje nejoblíbenější jsou 

vanilkové rohlíčky. 

 Držíme půst, abychom viděli zlaté prasátko. 

Sabinka 

VÁNOCE 

 Nejraději mám tu pohodu a 

klid. 

 Navštěvujeme své 

příbuzné. 

 Pečeme kaštany v troubě. 

 Stromeček zdobíme vždy 

den před Štědrým dnem. 

                     L. J. 

 

Vánoční křížovka 

1. Měsíc, ve kterém oslavujeme Vánoce? 

2. Jaká ryba se tradičně smaží ke štědrovečerní večeři? 

3. Období čtyř týdnů před Vánocemi. 

4. Jak se souhrnně nazývají vánoční písničky? 

5. Jak se jmenuje vánoční muž, který rozdává dárky v 

Americe? Santa…. 

6. Co se peče sladkého na Vánoce? 

7. Co se nesmí jíst, aby člověk uviděl zlaté prasátko? 

8. Kdo nosí dárky v Rusku? Děda … 

9. Na Štědrý den slaví svátek Eva a …? 

10. Nejznámější česká vánoční pohádka s Libuší 

Šafránkovou?                 Luděk 


