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Milí čtenáři z řad studentů i kolegů, 

když jsme v září na první schůzce redakční rady našeho školního 

časopisu řešili otázku, kolikrát do roka bychom chtěli Krvinku 

vydat, ti odvážnější z nás doufali, že třikrát. Ti vůbec nejodvážnější 

potom tvrdili, že časopis by se na chodbách školy mohl objevit 

dokonce čtyřikrát. Po vydání našeho prvního, tedy podzimního čísla, 

padla nenápadná otázka. Co kdybychom vydali speciální, vánoční 

číslo Krvinky? První číslo jsme připravovali přes dva měsíce, nyní 

jsme měli necelé tři týdny. Ale představa, že by na „zdrávce“ začaly 

Vánoce v podobě časopisového překvapení o několik dní předem, se 

nám natolik líbila, že jsme do toho prostě museli jít! 

A tak je naše vánoční Krvinka plná malých, nenápadných dárků. Já 

jsem dostal k Vánocům svoji podobiznu Santy na titulní straně. 

Učitelé se zamýšleli nad tím, jaký dárek by jim pod stromečkem 

udělal největší radost. Hledali jsme tip na vánoční filmovou klasiku i 

nápady, s jakou knihou po boku strávit zimní prázdniny. K tomu si 

můžete zkusit připravit něco dobrého podle našich vánočních 

receptů. Můžete také zavzpomínat na akce, které proběhly 

v uplynulé době nejen ve škole, ale i v domovech mládeže. A 

nebojte se i o prázdninách sladit s vánočními módními trendy!  

Své kouzlo pro Vás budou jistě mít také básně, které sepsali naši 

talentovaní žáci v rámci hodin českého jazyka. Ať už to jsou 

kaligramy (básně v obrazech) třetích asistentek, nebo básně 

věnované měsícům v podání žáků třetího lycea.  

Největší překvapení si ale nechávám zatím v tajnosti, protože věřím, 

že udělá radost zejména těm studentům, které by zajímalo, jak se 

svátky Vánoc slaví v cizině. A možná to nebude exkurze do 

domácností vůbec cizích…   

Děkuji celému týmu redakce Krvinka, který si řekl, že 

v předvánočních zmatcích bude místo dárků shánět nápady do 

vánočního speciálu čísla. Myslím, že se náš záměr povedl, a teď se 

můžeme s chutí pustit v čilém kroku do nového roku! Těším se, jaké 

výzvy mně i sobě zase připravíte!  

Rád bych Vám, čtenářům naší Krvinky z řad studentů i kolegů, 

popřál za celou redakci krásné prožití vánočních svátků, hodně 

odpočinku od školních starostí i klidu na to se připravit na další 

zdrávkové působení. Ostatně, od toho vánoční svátky přeci taky 

jsou… 

 

Jaroslav Sogel
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Každá země, rodina nebo dokonce každý z nás tráví vánoční svátky po 

svém. Proto jsem si pro vás připravila menší překvapení a zkontaktovala jsem 

Megan, která s námi trávila celý loňský školní rok. V několika otázkách se 

tedy dozvíte, jak slaví Vánoce nebo jak je to vůbec s Vánocemi v Americe. A 

jelikož mnoho studentů z řad letošních prváků pravděpodobně netuší, o koho 

se jedná, dovolte mi vám Megan představit.  

Megan Rodawold (23) je rodačkou z města Aurora v americkém státu 

Illinois. Do České republiky se vydala, protože ji naše malá země zaujala svou 

historií a zároveň chtěla být v oblasti střední Evropy. Celý rok nás 

obohacovala svými příběhy a mimo jiné jsme měli možnost dozvědět se, jak 

vypadá život za atlantským oceánem. 

 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi českými a 

americkými Vánocemi? 

Dva hlavní rozdíly, kterých jsem si povšimla, 

jsou, že v Americe rozbalujeme dárky až 25. 

prosince ráno, kdežto v České republice 

rozbalujete dárky 24. prosince večer. A zároveň 

v Americe roznáší dárky Santa Klaus a v České 

republice Ježíšek. 

Myslíš si, že Američané vědí, kdo roznáší 

dárky v České republice? 

Jestliže se zajímají o vánoční tradice jiných zemí 

nebo mají příbuzné v České republice, pak 

možná ano, ale myslím, že většina Američanů 

nikdy o Ježíškovi neslyšela. 

Máš nějaké oblíbené písničky, které tě 

zaručeně přivedou do vánoční nálady? 

Ano, mám jich mnoho! Mezi mé nejoblíbenější 

patří Rockin‘ Around the Christmas Tree, Do 

you hear what I hear nebo Christmas/Sarajevo 

12-24. 

Máte nějaké vánoční zvyky, jako třeba lití 

olova, což je typicky český vánoční zvyk? 

Opravdu netuším. Jediné, co mě napadá, je, že 

děti nechávají pro Santu sušenky a mléko, ale to 

mi přijde spíše jako tradice, ne zvyk. 

Jak vypadá tradiční americká vánoční večeře? 

To je pro každého jiné. Myslím, že každá rodina 

má svou vlastní tradiční vánoční večeři. Zároveň 

je tu mnoho jídel specifických pro každý stát 

v Americe. Pro mou rodinu je typická šunka 

s rozmačkanými bramborami, zelené fazolky, 

česnekový chléb, nějaký ten salát a jako dezert 

často míváme koláč nebo dort. A co se přípitku 

týče, tak většinou máme víno, cider nebo vaječný 

koňak. 

Jak vypadá tvůj den 24. prosince?  

24. prosince během dne pečeme cukroví a 

chodíme sáňkovat, pokud je tedy sníh. Večer se 

celá moje rodina sejde v domě mých prarodičů, 

kde všichni společně povečeříme a občas 
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posloucháme i hudbu. Po večeři chodíme s mými 

rodiči a bratrem do kostela na půlnoční mši. 

Jak si vnímala vánoční atmosféru, když si 

byla u nás v Česku? 

Bylo to nádherné. Každý byl velmi laskavý a 

měla jsem možnost se dozvědět mnohem víc o 

českých vánočních zvycích. Také vánoční trhy 

byly krásné a velmi mi chutnala česká 

štědrovečerní večeře v podobě řízku a 

bramborového salátu. 

Těšíš se na Vánoce? A na co se těšíš nejvíce? 

Ano, opravdu se velmi těším a nejvíce se těším 

na vánoční dekorace v ulicích. Naší tradicí je, 

že každý rok nasedneme do auta, projíždíme se 

ulicemi za poslechu hudby a pozorujeme domy 

ověšené vánočními světýlky. Další pro mě také 

velmi vzrušující záležitostí je zdobení 

stromečku. 

 

 

Jaké jsou tvé nejoblíbenější vánoční filmy? 

Mezi mé oblíbené české filmy patří Tři oříšky 

pro Popelku nebo S čerty nejsou žerty a mými 

oblíbenými americkými filmy jsou Jak Grinch 

ukradl Vánoce a Santa Klaus. 

A na závěr, existuje něco, co by si chtěla 

vzkázat našim studentům a učitelům? 

Velice mě mrzí, že nemohu být s vámi ve škole 

i tento rok, ale doufám, že každý z vás se má 

dobře! Užijte si prázdniny a přeji vám šťastné 

a veselé Vánoce z Ameriky!       

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Čadová 

„Hodně pohádek a 

sníh.“ 

 

Lenka Šklubalová  

„Já už si přeji k 

Vánocům ve svém 

věku hlavně to, abych 

byla zdravá, vše 

zvládala, byli zdraví 

všichni i v mém okolí a 

to už mi úplně stačí…“ 

 

Tomáš  Dytrych 

„Tak já bych si hlavně 

přál pohodu v rodině a 

zdraví pro všechny, to 

je to nejdůležitější. 

Věcný dárky nejsou ani 

tak potřeba.“ 

A ještě mám přání na pana ředitele, že 

bych chtěl nějakou hodnou třídu příště, 

šikovný chytrý... strašně moc. (směje se) 

 

Lea Janáková  

„Zdraví, klid a 

pohodu...a světový 

mír.“ (směje se) 

 

Eva Tumová 

„Štěstí, zdraví. Přála bych si, aby napadl 

sníh, aby ho bylo hodně, byly krásný 

Vánoce, abych mohla lyžovat, protože 

lyžování mě vždy hrozně bavilo, 

především tedy na běžkách.“ 

 

Irena Hampelová 

 „Tak já hlavně zdraví a šťastnou celou 

rodinu.“ 

 

 

Karel Rouha 

 „At jsou žáci usměvaví, ať se jim daří a 

mají slunce v duši.“ 

 

Zora Radová 

 „Původně jsem si přála hlavně zdraví, 

ale asi bych si měla přát jedny speciální 

brýle do školy.“  (stále ji totiž chybí). 
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Stručně o původu 

Dříve byly Vánoce zvány jako 

„Svatá noc“, v němčině „Weihnachten“ 

(weihnen – posvětit, nacht – noc). Tento 

výraz se přejal do češtiny jako „Vánoce“. 

Svátek se začal oficiálně slavit během 

počátků 4. století. Obecně se tvrdí, že 

Vánocemi se slaví narození Ježíše Krista, 

jeho narození se však nedá z historického 

hlediska jednoznačně určit, tehdy lidé 

pravděpodobně vycházeli z pohanské 

tradice oslavy Slunovratu. 

Z pohledu psychologie 

Někteří lidé chápou Vánoce jako 

svátky svých dětí. Jiní je zase vidí jako 

jeden z mnoha dalších prostředků k tomu 

z lidí vymámit co nejvíce peněz. Tak či 

onak mají Vánoce dlouhou tradici, ale 

proč? Lidé potřebovali (a potřebují) 

něčemu věřit, mít pocit, že svět není chaos, 

že existují jistoty, které jsou neměnné a 

stálé. Například fakt, že po smrti existuje 

ráj, kde jsou jen hodní lidé a mají se dobře. 

Nebo při dlouhotrvající válce, chudobě, či 

moru každý rád doufal v něco lepšího. 

Když byla tma, lidé doufali ve světlo a 

různými božstvy si vnucovali, že dříve či 

později přijde. A tudíž právě v zimě, kdy je 

dlouhá noc a krátký den, chtěli lidé jistotu, 

že se den opět prodlouží, a tak svým 

bohům přisoudili schopnost tohoto návratu 

světla, kterou následně začali oslavovat 

jako Zimní slunovrat, ze kterého se 

vyvinuly Vánoce. V období, 

kdy rozsvěcíme svíčky, 

využíváme hojnost 

sváteční tabule.  

 

Zdroje: 

osacr.cz  //  vira.cz  //  poutnici.com 
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Pro každého z nás jsou Vánoce 

něco úplně jiného, pro někoho je to 

kouzelný čas strávený s rodinou, 

pro někoho šílenství kvůli 

nakupování, uklízení, pečení a 

vaření. Ale popravdě… která dívka 

či žena neřeší, co si na Vánoce 

obleče. Myslím, že vánoční 

společnost se nám rozděluje do 

dvou skupin. Do té první časti 

patří ti, kteří chtějí vypadat 

neodolatelně, elegantně, prostě 

úžasně. Na Vánoce už několik let 

letí červená společně s černou. 

Takže jestli doma máte červeno-

černé šaty, určitě tím nic nezkazíte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá skupina, to jsou takoví ti „vánoční 

blázni“. Čím větší „kýč“, tím lepší! Ale 

k Vánocům přeci trochu toho kýče patří, 

ne? V každém obchodě najdeme několik 

svetrů, triček, kalhot i legín s vánočními 

vzory. A je to bomba. Každá z nás by 

měla mít aspoň jeden takový kousek ve 

svém šatníku. Já osobně mám takových 

věcí nespočet… Jejich nevýhoda ale je, že 

se nikdy jindy, než v tomto období nosit 

nedají… Vlastně dají, ale to pak vypadáte 

jako ještě větší blázni.    

 

 

 

Ať už na sobě budete mít cokoliv, nenechte si tyhle kouzelné svátky 

ničím zkazit. Vánoce nejsou o oblečení, o dárcích, ale o společném 

stráveném času s rodinou. Šťastné a veselé Vánoce!  

Zdroje: 

topzine.cz  //  dressesgownsnvr.com  //  lyst.com 
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DMR 

Nemáte nápady na vánoční dárky? Tak toho se 

holky z DMB bát nemusí! Jako každý rok se i 

letos něco nového tvoří. Maličkým dárečkem, 

mýdlem, však vykouzlí úsměv na tváři, ať je to 

dárek pro někoho blízkého, nebo pro ně 

samotné.  

 

 

 

Na DMB pod vedením vychovatelek paní 

Švarcové a paní Lagutinové ruce nezahálejí. V 

rámci kreativního kroužku a Prima klubíku 

studentky i kluci tvoří, lepí, stříhají, vaří a 

formují i pletou z pedigu. Všechny aktivity 

naplňují volný čas a výrobky budou krásnými 

dárky nejen na Vánoce! Zaujetí a prima nálada 

je evidentní i z přiložených fotografií. Všechny 

aktivity jsou finančně podpořeny z krajské 

účelové dotace našeho zřizovatele Hradec 

Králové.  

 

DMB 

I letos děvčata na internátu DMR s paní 

vychovatelkou Novotnou pekly a zdobily 

perníčky! Vůně perníčku se nesla celým intrem 

i několik dnů po upečení. Sliny se jen sbíhaly! 

Jako každý rok i tento vyrábíme dárečky od 

srdce. Od vyrábění kosmetických taštiček, 

mýdel, tašek až po šití panenek.  Tento 

zdánlivě lehký úkol něco vyrobit není až tak 

lehký, jak vypadá! Naše děvčata jsou šikovná a 

pilná. Dárky se mohou jen chlubit! 
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„Já nenávidím Vánoce!“ To jsou typická slova 

zeleného tvora Grinche, jenž žije v jeskyni 

Trumpeta nad vesnicí Kdosice, v malinké sněhové 

vločce. V této vesnici žijí neobvyklí lidé – 

Kdovíci. Grinch je také kdovík, ale nikdo neví, 

odkud se vzal, a proto se ho bojí. Jediná Cindy se 

o něj začne zajímat a navrhne starostovi Kdosic, 

aby ho učinil hlavní postavou současných Vánoc – 

Smíchmajsterem. Grinch nachází zalíbení ve 

vánoční atmosféře, ale po chvíli se ho opět zmocní 

vztek a nenávist vůči Kdovíkům a Vánocům. 

Uprchne do své jeskyně a tam začne spřádat 

zlomyslný plán, jak Kdovíkům zkazit jejich 

Vánoce. Ušije si kostým, jaký nosí Santa Claus, 

pod rouškou noci se potají vkrade do Kdosic a 

začne krást dárky, aby je zničil. Zjistí to malá 

Cindy, ale promluví mu do duše a ukáže mu, že 

Vánoce jsou krásné svátky. Grinch si uvědomí, že 

Vánoce je opravdu krásné, láskyplné a důležité 

období a jeho srdce začne opět bít. 
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Autor: Sara Raasch 
Jak už to u fantasy bývá, jiný svět má jiná 

pravidla. Svět v této knize je rozdělen na osm 

zemí, z toho polovina je střídavá, což znamená, že 

se v nich střídá čtvero ročních období. Druhá 

polovina má své stále roční období, podle nichž se 

také jmenují jednotlivá království: Jaro, Léto, 

Podzim a Zima.  

Podle názvu asi tušíte, že hlavní hrdinové budou 

pocházet ze Zimy. A protože nám teď za okny 

také vládne paní Zima, tak jsem si s velkým 

hrnkem čaje a s obrovskou chutí pustila do této 

krásné knihy. Příběh je psán z pohledu sirotka, 

dívky Meiry, která urputně bojuje za přežití hrstky 

Zimanů, které pronásleduje zlé Jaro.  

 

Kdo má rád jaro, tak jako roční období ho bude 

zaručeně nesnášet. Jakmile dočte poslední slova 

knihy, zamilujete si zimu jako nikdy předtím. 

Mně se to totiž stalo také, a to jsem milovník 

teplého, slunečného počasí. 

 

Podobné knihy s motivem zimy: 

Smrtná zima (Kate A. Boorman) 

Ledová krev (Elly Blake) 

Mrazivý oheň (Amanda Hocking) 

Píseň zimy (S. Jae-Jones) 

Ledová jako sníh (Danielle Paige) 
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podle Terky Kovaříkové

Vánoční zázvorové sušeny, které provoní váš 

byt či dům příjemnou vůní Vánoc. Jsou nejen 

zdravé, ale i výborně chutnají 

 

Suroviny 

100g pohankové mouky     50g jáhlové mouky    

25-30 ml vody     1 lžička kypřícího prášku do 

pečiva        ½ lžičky badyánu mletého     lžička 

zázvoru (čerstvý kořen)     30g kokosového 

oleje     3 lžičky včelího medu   

 

Postup přípravy 

 Do mísy smícháme pohankovou a jahelnou 

mouku spolu s badyánem (nedávat ho tam 

moc, spise postačí 1/2 lžičky) a práškem do 

pečiva. Suché suroviny promícháme a přidáme 

k nim zbytek surovin (kokosový olej, 

nastrouhaný zázvor, voda a med, který si 

necháme rozpustit). 

 Těsto pořádně propracujeme a uděláme z něho 

kuličku. 

 Poté těsto rozválíme (podsypeme si těsto 

špaldovou moukou) a vykrajujeme jednotlivé 

sušenky. Pokud máte, můžete použít i razítka. 

 Sušenky pečeme na 180 stupňů cca 8 minut. 

 

podle Péti Tošovské

Měkké medové perníčky užijeme při každé 

příležitosti. Můžeme je péct o Vánocích, 

Velikonocích nebo takhle krásně zdobené třeba 
na Valentýna. 

Suroviny 

400g hladké mouky   2 vejce   140g 

moučkového cukru      100g tuku Hera            2 

lžíce medu    2 lžička perníkového koření        

1 lžička jedlé sody 

 

Postup přípravy 

 Cukr utřeme s vejci a změklým tukem na 

pečení, poté přidáme med a koření. Do této 

kašičky vmícháme mouku se sodou. Medu 

nedáváme víc, perníčky by byly tvrdé! 

Vypracujeme těsto a necháme 30 minut 

odpočinout v lednici. 

 Těsto rozválíme na silnější plát a vykrajujeme 

libovolné perníčkové tvary, které klademe na 

plech vyložený pečícím papírem. 

 Medové perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 

180 °C asi 8 minut. 
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Kateřina Gregorová, 3.ZL 

 

 

 

Sedím tu v křesle a hlava mi padá, 

mé mysli se zmocnila vánoční nálada. 

Je 8. prosince, za okny čerstvý sníh, 

brzy již budeme jezdit na saních. 

 

Blíží se Vánoce, lidé jsou milí, 

zkrátka jde o období, kdy štědrost sílí. 

Každý si pomáhá, děti se těší, 

málokdo zrovínka nenávist řeší. 

 

Avšak nemalé úskalí Vánoce mají, 

chybí nám přátele, příbuzní, kteří svět již neobývají. 

Zapalme tedy svíčku malinkou 

a zažeňme bolest skrytou za vzpomínkou. 

 

Vždyť o svátcích vánočních by měl každý doma být. 

Trávit čas s rodinou a potichu snít. 

Leč málokdo takové štěstí má, 

že vlastní domov, kde smích se rozléhá. 

 

Važme si tedy darů, které máme, 

protože chtít příliš moc, je často zrádné… 
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Natálie Pourová, 3.ZL 

 

 

Zima zase čaruje, 

sníh po okně maluje. 

Děti pomalu sáňkují, 

rodiče lehce popíjí. 

Na mrazy se připravujeme, 

rukavičky si nandáváme. 

Vločky z nebe padají, 

koule se z toho dělají. 

Prázdniny už se blíží, 

čas vánoční už tu klíčí. 

Cukroví, dárečky děti těší, 

některým jen kapr stačí. 
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Jsem obyčejná holka, která ráda pomáhá lidem, proto již třetím rokem studuji zdravotnickou 

školu. Miluju sluníčko, dobrý lidi, hořkou čokoládu a hlasitou hudbu u které nikdo neslyší, že 

zpívám. 

 

Jmenuji se Barča Libřická a chodím do třetího lycea. Jsem ráda, že studuji právě a 

tady a jsem nadmíru spokojená. Jsem členka mažoretkového týmu Nemesis Trutnov a 

pomáhám s trénováním malých holek. V tuhle chvíli jsou pro mě  mažoretky moc důležité. 

V Krvince se specializuji na módu a recepty. 

 

Po ukončení studia na střední škole se chci dát na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy 

v Praze. Jakožto psycholog či psychoterapeut snad budu ku prospěchu společnosti. Ve svém volném 

čase se zabývám hlavně psaním příběhů a cvičením. 

 

  Svůj život momentálně dělím mezi studium, sport a volnočasové aktivity. Do budoucna 

bych se ráda         věnovala studiu medicíny nebo farmacie, ostatně to je také důvod, proč po 

škole základní  moje kroky směřovaly na střední školu zdravotnickou. Ve volném  čase mi 

skutečný odpočinek přináší  sport, čas strávený s rodinou a přáteli nebo poslech hudby. 

 

Jmenuji se Adam Kocián, jsem ze třídy ZL. 2. a budu pro Vás psát recenze na filmy a 

knihy. Na naši školu jsem se přihlásil, protože bych se jednou chtěl stát doktorem medicíny. 

 

Na zdravotní školu do Trutnova jsem šla, protože škola na mě působila velmi dobře a 

mohla jsem být na internátě. Líbí se mi práce s lidmi, ráda jim pomůžu a zlepším jim den. V 

jednu chvíli neřešíte své problémy ale jejich. Je to pro mě druh odpočinku a úlevy, i když je to 

práce náročná. Do krvinky přispívám články o událostech a aktivitách, které proběhnou nebo už 

proběhly. 

 

Nemám moc co čtenářům říci o tom, kam plánuji jít, nebo proč jsem na této škole. Prostě se 

rozhoduji, jak nejlépe umím a zatím to celkem vychází. 

 

Jsem studentkou 4. ZL a celý můj dosavadní život se momentálně točí kolem maturity 

a výběru VŠ. Možná se vám zdám na chodbách školy jako permanentně naštvaná nebo až zlá. 

Nebojte, jedná se jen o můj silný obranný mechanismus, pod nímž se nachází křehká bytost. 

 

Na zdrávku jsem se přihlásila, protože mi to tehdy připadalo jako dobrý nápad. A ačkoliv 

se mé hodnoty a ambice posunuly jinam, své rozhodnutí bych nezměnila. Mezi mé zájmy patří 

grafický design, který se mi prostřednictvím Krvinky daří uplatňovat. 
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