Putování ke Kosti
První listopadový týden sliboval pěkné počasí, a tak
by byla škoda toho nevyužít. K turistickému dni přímo
vybízel.
Se šestkou a se sedmičkou jsme se vydali ke Kosti.
Autobusem a vlakem jsme se museli přiblížit, zase tak
zdatní turisté nejsme. Naším startovním místem byly Libošovice. Modrá turistická značka nás dovedla do Vesce, malé vesničky, která se nejednou stala inspirací pro
ﬁlmaře. To jsme si mohli ověřit, protože místní vedle
hasičské zbrojnice tyto ﬁlmy připomínají na informační
tabuli. Za Vescem jsme opustili civilizaci a zamířili do
údolí Plakánek. Modrou turistickou značku vystřídala

Tři veteráni
žlutá, která nás dovedla až ke Kosti. Cestou jsme se zastavovali u informačních tabulí – tato trasa je zároveň
naučnou stezkou. U hradu Kost byl čas na svačinu. Po
pauze jsme se vydali dál po žluté. Prošli jsme pod Humprechtem a dorazili na nádraží do Sobotky. Na vlak jsme
čekali necelou půlhodinku. Po půl druhé jsme přijeli do
Nové Paky, odkud jsme ve 14 hodin odjeli do Pecky.
Ušli jsme 11 kilometrů, které jsme zdolali za tři hodiny. Sluníčku se přes mraky podařilo prorazit až po poledni (to už jsme seděli ve vlaku), ale i tak bylo hezky, na
turistiku ideálně.
Šárka Kodymová, Šárka Doskočilová

20. listopadu k nám do školy dorazilo hudební trio
z Hradce Králové, aby nám představili hudební zpracování pohádky Tři veteráni. Děti měly možnost
poznat dechové hudební nástroje – pikola, klarinet,
příčná flétna a hoboj. Vyprávění pohádky bylo pro-

kládáno písničkami, které si děti mohly společně
s účinkujícími zazpívat. Zpracování této známé pohádky bylo velice zajímavé a pro děti přínosné.
Hana Rejmontová

Tradice vánočního stromečku
Tradice zdobení stromku pochází z území dnešního
Německa.
Předchůdcem vánočního stromečku byly zelené
větve, které rozdávali koledníci. Jejich smyslem bylo
přinést 1________________ a chránit rodinu i celé
obydlí před 2____________.
Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v roce 1812.
Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich manželky, vévodila jedle s ozdobami a svíčkami. Vzbudil
opravdu velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla celou Prahou. Již příští rok se objevil v mnoha
měšťanských domácnostech.

Do chudších domácností se vánoční stromeček dostal až po první světové válce. Zajímavé je, že původně se vánoční stromeček věšel nad stůl špičkou dolů.
Vánoční stromeček se původně zdobil tím, „co dům
dal“. Lidé na něj věšeli oříšky, sušené švestky a jablka, perníčky, a dokonce i malé hříbky. Vyráběli také
ozdoby ze slámy a z těsta.
-hr-

1. část tajenky
Bytost stavěná ze sněhu

Do Českého ráje
cesta příjemná je

5. listopadu navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci turistického dne Český ráj. Celkem jsme ušli kolem
15 km. Do Libuně jsme se dostali vlakem, počasí nám
přálo, bylo slunečno a příjemně.
Pěší trasa vedla přes Pařezskou Lhotu, Pařez, přírodní koupaliště Pelíšek, Prachovské skály až do Jičína. Odtud jsme se vraceli opět vlakem.
Cesta se dětem líbila, proběhla v dobré náladě
a bez větších kázeňských problémů.
Libor Stuchlík
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Turistický den 2. třídy
Ve čtvrtek 5. listopadu se také žáci druhé třídy vydali
na turistický den. Vyrazili jsme po svačince kolem
8. hodiny ráno směrem ke hradu a k lesu Hejduku.
Tam byla první zastávka a děti si vyzkoušely hod šiškou na cíl, kluci si postavili domeček z klacků a trávy.
Dál jsme šli na Krkonošskou vyhlídku, kde všichni
posvačili, někteří si zahráli na honěnou a v kruhu si
zaházeli míčkem. Poté jsme sešli dolů do Arnoštova,
přes Horní Javoří do Bělé u Pecky. Cestou jsme opakovali názvy listnatých, jehličnatých stromů a názvy
některých keřů. Z Bělé jsme pak lesní zkratkou došli
na okraj Pecky.
Cesta to byla poměrně dlouhá, ale všichni pochodovali statečně a celou trasu jsme do půl dvanácté
zvládli.
Jana Morávková

Znamení, které přivedlo mudrce
Větvička, která nesmí chybět o Vánocích v žádné domácnosti
Měsíc zimního slunovratu
Drobnosti věšené na stromeček
Aromatické vánoční koření
Místo narození Ježíška

2. část tajenky
Vánoční rostlina
Štědrovečerní příloha ke kaprovi
Ježíška dětem přivolá zvuk
Po štědrovečerní večeři chodíme do kostela na půlnoční
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