Vánoční anketa
Žáci 5. A pracovali 17. 12. na projektu Vánoční kniha. Součástí projektu byla také anketa,
kterou děti bleskově provedly o přestávkách s učiteli a některými žáky. Zjištěné informace
potom reportéři 5. A zapsali do své Vánoční knihy.
Moderátoři z televize, máte chviličku
1. Jste rád(a), že jsou Vánoce?
2. Co na nich máte nejraději?
3. Jak se slaví u vás doma?
P. uč. Rychterová:

1. strašně moc
2. výzdobu
3. tradičně, dlouhé vyprávění

P. uč. Kmínková:

1. ano
2. že se sejde celá rodina
3. tradičné

P. uč. Špatenková

1. jsem, už se těším
2. hezkou atmosféru
3. vánočně vyzdobíme, pečeme cukroví, zapalujeme svíčky na věnci,
připravujeme stromeček, rozbalujeme dárky, pouštíme lodičky a
koukáme na hezké pohádky

P. uč. Jugl:

1. jsem
2. atmosféru dobra
3. tradičně, k večeři máme hovězí polévku, salát, smaženou rybu a
klobásu, slavíme je s dědečkem a babičkou.

Ptali se D. Petráček a M. Červený
Reportáž
1.
2.
3.
4.
5.

Jak prožíváte Vánoce?
Co máte k večeři na Vánoce?
Jaké pečete cukroví?
Jaké doma udržujete zvyky?
Co si přejete pod stromeček?

P. uč. Jonešová:

1. Já je prožívám a užívám si je
2. My máme bramborový salát a k tomu losos nebo štiku a k tomu
klobásy
3. rohlíčky, linecké, škebličky, oulky, kokosové kuličky
4. vánoční strom, jmelí, barborky, koledy, dárky, takové staré zvyky
neděláme
5. aby byli všichni zdraví a šťastní

Tereza z 5. B:

1. kupuju ostatním dárky a ulejvám se ze školy
2. rybu, smažený sýr a brambory
4. stromeček a svíčky v umyvadle
5. koně, chapsy (na koně) a ať jsou všichni zdraví

Ptaly se D. Rejlová, K. Janďourková a A. Shamshieva
Rozhovor Vánoce
1.
2.
3.
4.
5.

Věříte na Ježíška?
Jaké máte rád(a) cukroví?
Co máte na Štědrý den k večeři?
Co děláte o Vánocích?
Jaké dodržujete zvyky?

Natála Pourová, 4. A: 1. ano, věřím na Ježíška
2. mám ráda vanilkové rohlíčky
3. máme klobásy s bramborovým salátem
4. na Vánoce si hraju
5. nedodržujeme zvyky
Bára Poulová, ?:
1. ne, nevěřím na Ježíška
2. mám ráda vanilkové rohlíčky
3. máme řízek s bramborovým salátem
4. na Vánoce spím až do oběda
5. nedodržujeme zvyky
Paní Šafková:
1. ano, věřím na Ježíška
2. mám ráda kokosové ořechy
3. kapra s bramborovým salátem
4. na Vánoce chodíme do kostela
Ptaly se J. Hynková a J. Šturmová
Televize Nova:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaké dodržujete zvyky?
Jak trávíte vánoční svátky?
Jaké máte rád(a) cukroví?
Pečete cukroví?
Co si přejete k Vánocům?

p. uč. Novák: 1. mám strom, dáváme si dárky
2. u rodiny
3. vanilkové rohlíčky
4. ne
5. štěstí
p. uč. Zorádová:

1. ano
2. s rodinou
3. všechny, které jsem nemusela péct

4. ano
5. klid, pohodu a zdraví

p. uč. Přichystal:

1.ano
2. koledy
3. vanilkové rohlíčky
4.někdy
5. župan

p. uč. Matěnová:

1. rozkrajujeme jablko
2. s rodinou
3. vanilkové rohlíčky
4. ano
5. novou knížku

p. uč. Nosková:

1. ano, stromeček, kapr
2. s rodinou
3. rumová kolečka
4. ano
5. zdraví
1.ano, strom
2. doma, v klidu
3. vanilkové rohlíčky
4. ne
5. rukavice

Vágnerová, ?

Ptali se M. Kazda a M. Vágner
Rozhovor, Vánoce:
Jak slaví Vánoce paní učitelka Seitlová?
1. Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví? Já peču 13 druhů cukroví, no, mám ráda všechno
cukroví
2. Jak probíhá váš Štědrý den? Ráno vstanu jdu na led. Také jdou k nám známí, předáme
si dárky. Také jdu na hřbitov. Pak dělám večeři. Sedneme si ke stolu a jíme. Poté
jdeme ke stromečku a zpíváme koledy, no ty už vlastně nezpíváme. Zpívali jsme, když
naše děti byly malé. Zazvoní zvoneček a rozbalují se dárky.
3. Držíte nějaké zvyky? Ne, ani nedržíme, ale přece jeden ano, neodcházíme od stolu.

Ptaly se J. Hynková a J. Šturmová
Průzkum Vánoce:
Ptaly jsme se deváťačky Natály, co dělá o Vánocích: celý Štědrý den se dívá na televizi,
z cukroví má nejraději vanilkové bochánky, na Ježíška věří a napsala si mu o snowboard. Na
Štědrý den nejí maso, aby viděla zlaté prasátko, Štědrý den má moc ráda

Zeptaly jsme se Veroniky z první třídy: doma pečou hodně cukroví, nejraději má vanilkové
rohlíčky. Ježíšek je vlastně světýlko. Napsala si mu o mikroskop. Celý Štědrý den se dívá na
televizi a ráda dlouho spí.
Ptaly se S. Černá, N. Wohlrabová a A. Černohubová
Vánoce u pana učitele Baiera:
1.
2.
3.
4.
5.

Slavíte rád Vánoce? ano, hodně a rád
Na co se o Štědrém dnu nejvíce těšíte? na štědrovečerní večeři
Které cukroví máte nejraději? vanilkové rohlíčky
Co máte na Vánocích nejraději? že mohou být všichni spolu a zdrávi
Jaké dodržujete zvyky? Od štědrovečerní večeře nesmí nikdo vstávat, rozkrajujeme
jablko
Ptaly se B. Senetová, D. Posltová

Vánoce paní učitelky Novotné:
1. Dodržujete o Vánocích nějaké zvyky? ano, před večeří si dáme malý kousek chleba,
abychom měli po celý rok dost jídla, pak peníz pod talířem, abychom měli po celý rok
dost peněz
2. Věříte na Ježíška? ano, věřím na Ježíška, na zlaté prasátko ne
3. Co si přejete pod stromeček? teplákovou soupravu
4. Co si myslíte o Vánocích? nejprve stres a shon, potom dárků milion
5. Jaké pečete cukroví? sedm druhů, nejraději mám pusinky z Penny marketu
Ptaly se N. Ponikelská a K. Vobořilová
Vánoce ZŠ Schulzovy sady:
p. uč. V. Macková: Vánoce jsou moc hezké svátky. Nejraději o Vánocích lyžuji a chodím na
procházky. Věřím na Ježíška. Dávám dárky sama. Peču cukroví – linecké, rohlíčky, nepečené
cukroví, bombičky a zázvorky
p. ředitel Sedláček: Na Vánoce se těším. O Vánocích odpočívám a jezdíme na chatu. Nevěřím
na Ježíška, ale jsem rád, že mi něco přinese. Přál bych si dvd kameru. Cukroví nepeču, ale
mám nejraději pravé české pracky. Na Štědrý den strojíme stromek. Nevěřím na zlaté
prasátko a nikdy jsem to nezkoušel. Jsem rád, že se slaví Vánoce, je to hezké.
Ptaly se B. Vobořilová, A. Motalová, A. Pištová

