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Předvánoční přání 

 

Povídejte si o tom, co byste chtěli do Vánoc 
zažít, s kým byste chtěli trávit čas. 

Advent 

 

Víte, co to znamená? Jak dlouho trvá? 

Dnes má svátek Barbora. Podle tradice si 
lidé v tento den řežou větvičky třešně, 
švestky, jabloně nebo zlatého deště. 

Uříznutá „barborka“ se vkládá do vázy 
s vodou a čeká se, jestli do Vánoc vykvete. 
Pokud ano, přináší do domu štěstí nebo se 

dívky v domě brzy vdají. 
 
Vymodelujte, jak vypadá větvička ve váze. 

Pořiďte si jednu opravdovou. 

Večer před svátkem svaté Barbory chodí po 
domech dívky Barborky. Jsou oblečené 

v bílém, přes obličej mají závoj, na hlavě 
nosí někdy korunku, někdy věneček. V levé 

ruce drží dárky pro hodné děti, v druhé ruce 
metlu pro ty zlobivé.  Dárky nechávají na 

různých místech, často do připravené 
ponožky na okně. 

 
Nakreslete, jak asi Barborky vypadají. 

Dnes má svátek Mikuláš. Svatý Mikuláš byl 
kdysi dávno opravdová postava. Pomáhal 

lidem, byl velmi štědrý. Za své dobré skutky 
ho později prohlásili za svatého. 

 
Udělejte během dnešního dne 3 dobré 

skutky. 

V tento den večer navštěvuje Mikuláš, čert 
a anděl děti. Mikuláš s andělem jim nadělují 
sladkosti a jiné dobroty. Čert má pro zlobivé 

děti uhlí nebo brambory.  
 

Zazpívejte písničku, která se pojí s touto 
tradicí. 

Před Vánocemi se peče cukroví. Původ 
každoročního pečení pochází z dávných 

oslav zimního slunovratu, který byl 
považován za nejmocnější noc roku. Lidé 
připravovali pečivo, které zavěšovali na 

ovocné stromy, nad vchodové dveře, aby 
odehnali zlé síly. Později se toto pečivo 

proměnilo ve vánoční cukroví.  
 

Vyjmenujte různé druhy vánočního cukroví. 

Dnes má svátek svatý Ambrož. Přestrojený 
Ambrož nosil na hlavě černou špičatou 
čepici, měl závoj přes obličej, na sobě 

dlouhou bílou košilí a bílé rukavice. V levé 
ruce držel uzlíček s dobrotami, v pravé 

koště. Jakmile se Ambrož objevil, začaly na 
něj děti pokřikovat, aby je honil. Z uzlíčku 
mu padaly cukrovinky, které děti sbíraly.  

 

Zahrajte si s kamarády na honěnou. Kdo má 
babu, je Ambrož, který drží v ruce koště. 
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Advent je také období půstu. Lidé jedli 
hlavně luštěniny, obiloviny, ovoce a 

zeleninu. Nesměli maso ani alkohol. Půst 
pro ně znamenal i očistu myšlení. Zamýšleli 

se nad sebou samými i nad tím, jak se 
chovají k ostatním i lidem. 

 
Vzájemně si řekněte, jaké chování se Vám 

líbí u svých blízkých. 

Adventní věnec 
 

 Vysvětlete, proč lidé zapalují svíčky na 
adventním věnci.  

Stříbrná adventní neděle 
 

Zapalte třetí svíčku na adventním věnci. 

Tradiční barvou adventu byla fialová. Svíčky 
a mašle na adventním věnci by tak měly být 
fialové s výjimkou té třetí v pořadí, která je 

růžová. Znamená přátelství.  
 

Nakreslete 4 svíčky tradičního adventního 
věnce ve správném pořadí. 

V době adventu se počasí mění. Na horách 
už většinou padá sníh, jinde je mrazivo. 

Zvířátka v přírodě už těžko shání potravu. 
 

 Nasypte do krmítka ptáčkům zrní. 

Dnes má svátek Lucie. Svatá Lucie je 
symbolem především čistoty. Vypráví se o 

ní mnoho příběhů. Říká se například, že 
Lucky kontrolovaly domácnosti, zda mají 
uklizeno na vánoční svátky. Na sobě měly 

bílé pláště a obličej zakrytý maskou s čapím 
zobákem. 

 
Vyrobte masku s čapím zobákem. 

Před Vánocemi si lidé uklízejí své domy a 
byty, aby na Štědrý den bylo vše čisté a 

voňavé. 
 

Udělejte dnes alespoň jeden dobrý skutek, 
kterým někomu pomůžete. 

 

V adventní době se zpívají vánoční písně – 
koledy.  

 
Naučte se novou vánoční koledu. 
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K Vánocům patří pohádkové příběhy. Dříve 
si je lidé vypravovali při svíčkách. 

 
Zapalte svíčku a přečtěte si vánoční 

pohádku, příběh apod. 

Před Vánocemi si lidé posílají pohlednice, 
aby si vzájemně popřáli pěkné vánoční 

svátky. 
 

 Vytvořte vlastní vánoční pohlednici, kterou 
pošlete někomu, koho máte rádi. 

O Štědrém dni se udržují různé zvyky.  
 

Vyjmenujte všechny vánoční zvyky, které 
znáte. Vysvětlete, proč je lidé dělají. 

 

Čtvrtá adventní neděle 

 

Zapalte poslední svíčku na adventním 

věnci. Říká se jí andělská, představuje mír 

a pokoj. 

 

Andělíčci jsou tradičně spojováni 
s adventním časem a s Vánoci. Přinášejí 
nám dobré zprávy, plní naše toužebná 

přání.  
 

Vyrobte si andělíčka jako ozdobu na 
stromeček. 

 

Tradiční rostlinou předvánočního období se 
stala vánoční hvězda neboli pryšec 

nádherný. Působí slavnostně, proto si ji lidé 
pořizují, a stává se další okrasou vánoční 

výzdoby. 
 

Vyhledejte v knížce o rostlinách tuto 
květinu. Přečtěte si, jak se o ni mají lidé 

starat.  

Ke Štědrému dni se vážou různé vánoční 
pověry. Jedna z nich vypráví, že během 

Štědrého dne se nesmí v domě zametat ani 
vynášet odpadky a smetí, protože by se tím 

vyneslo štěstí. 
 

Pohlaďte ty, které máte rádi! 
 

KRÁSNÉ VÁNOCE! 

Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. 
Každý rok si připomínáme jeho narozeniny. 
Malý Ježíšek se narodil ve městě Betlémě 

rodičům Marii a Josefovi. Narodil se 
v chlévě, kde ho položili do jesliček, ty jim 

sloužily ke krmení dobytka. Lidé věřili, že je 
to zázračné dítě, které jim v budoucnu 

pomůže, a začali mu nosit dary.  
 

Namalujte obrázek, jak si představujete 

Betlém, v kterém leží Ježíšek. 
 


