
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Milí příznivci naší malé školy,

i když se již v omezeném režimu setkáváme ve škole, ruku na srdce, není to úplně ono. 
Letos nás před Vánocemi nečekají pravděpodobně žádné vánoční jarmarky, koncerty, 
slavnostní rozsvícení vánočních stromečků a možná se vyhneme i zběsilému nakupování 
dárků. Ale právě proto máme letos možnost se vrátit k původnímu významu adventního 
času, Vánoc a vše si v klidu užít.

Na níže uvedeném odkazu naleznete zásobu vánočních koled. 
Zaposlouchejte se a pusťte se do vánočních příprav!!!

https://www.youtube.com/watch?v=fk_YMN2_GY8&t=1014s

https://www.youtube.com/watch?v=fk_YMN2_GY8&t=1014s


ADVENT
Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového 
liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Vánoce. Každou 
adventních nedělí se na věnci zapaluje o následující jednu svíčku navíc. Až se 
rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer! Latinské slovo „advent“ 
znamená příchod. 

Jak ubíhá čas do Vánoc, můžeš vidět i na adventním kalendáři. Lidé jich 
vymysleli celou spoustu. Například dům s okénky, která skrývají překvapení na
každý adventní den. Nebo šňůru z korálků: postupně si je vybarvuješ a vidíš, 
jak se blíží Vánoce. Kalendář i věnec mají jediný úkol: naučit nás dobře čekat, 
ne obyčejně a s nudou, ale trpělivě a s radostí. Kdo se sám umí těšit, umí 
přinášet radost a pomoc i druhým lidem.

Důležité svátky v období adventu

4. prosince sv. Barbora 

V předvečer tohoto dne chodívaly ženy a dívky zahalené v bílém, se 

závojem nebo rouškou přes obličej. Nadělovaly hodným dětem sladkosti 

z košíku, který nesly v jedné ruce, a vyplácely zlobivé děti metlou, 

kterou držely v druhé ruce. “Barborky” se také říká třešňovým 

větvičkám, které v českých zemích řežeme 4. prosince a necháváme je 

v teple do Vánoc vykvést. 

6. prosince sv. Mikuláš

Pro většinu Evropanů je právě tento den začátkem vánočního období. Dříve se 

konaly mikulášské průvody s maskami. Dnes už zůstal jen Mikuláš, Čert a 

andělé. Děti, které byly hodné, dostávají dobroty a pro ty zlé jsou připravené 

brambory a uhlí. Tato trojice obchází domy v předvečer tohoto svátku.

13. prosince sv. Lucie

Svátek patří ženám a dívkám. Tento den nesmějí příst ani prát. Lucie je také 

symbolem čistoty. Den jako dělaný pro vánoční úklid.



NÁPADY NA TVOŘENÍ

Věnce

Základem věnce je korpus, který omotáme pomocí větviček, ale 
můžeme  použít např. i mech. Kdo chce vyzkoušet něco 
nejtradičnějšího, může svíčky pouze naskládat na nějaký pěkný 
tác nebo na kousek kůry. A co použít skleničky?  Fantazii se meze
nekladou. 



Mým favoritem je letos ŠÁLA :-)

… a nesmí chybět ani nezbytná elektrická světýlka



VÁNOČNÍ OZDOBY
Jednoduché vánoční ozdoby si můžeme vytvořit sami.

Sušené ovoce

citrony, pomeranče, případně jablíčka krájíme na tenké plátky nebo z nich 
pomocí vykrajovátek tvoříme tvary a sušíme v sušičce na ovoce nebo na topení

Ořechy

Badyán a skořice

tyto ozdoby nejen, že nezrujnují naše kapesné, ale ještě k tomu náš domov 
krásné provoní a budou ozdobou našich dekorací



Šišky

budeme potřebovat: šišky (nejhezčí jsou asi borové)

lepidlo 

třpytky (ale postačí i sůl)

postup: Konce rozvitých šišek natřeme lepidle a necháme chvíli zavadnout. 
Následně posypeme třpytkami nebo solí a necháme zaschnout. 
Takto ozdobenou šišku můžeme ještě doplnit mašličkou a vánoční 
ozdoba je na světe.



Další nápady

Okna venku

Okno uvnitř

     Prostor u domu

:-D takové jsou přípravy letos u nás doma.

A jaké jsou ty vaše? Těším se opět na krásné fotky na své již 

“profláknuté”  e-mailové adrese: eva.prerostova@zspacejov.cz



VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Kuličky z tatranek

Ověřené recepty, které zvládnete určitě sami nebo s malou pomocí rodičů. 
Moje děti je milují!!!

5 ks tatranka lískooříškové

160 g máslo změklé

3 lžíce hnědý rum

(s dětmi vynecháme)

100 g moučkový cukr

2 lžíce mléko

3 lžíce kokos

Postup:

Tatranky nastrouháme nebo rozemeleme a nasypeme do misky, přidáme 
změklé máslo, rum, moučkový cukr a vlažné mléko. Zpracujeme v pevné těsto.
Tvarujeme kuličky, které obalíme v kokosu. 

Čokoládové hrudky s lupínky

250 g zbytků různých čokolád

15 g ztuženého tuku

100 g kukuřičných lupínků

Čokoládu a tuk rozpustíme ve vodní lázni. Lupínky rozdrtíme a vmícháme do 
čokoládové směsi.

Z hmoty tvoříme lžičkou hrudky, pokládáme na pečící papír a nechte ztuhnout.

Čokoládové hrudky si můžeme připravit jako sladké pohoštění během celého 
roku. 



Vánoční přání
Potřebujeme: bílý a barevný papír, lepidla, nůžky, barevné lepenky, 

třpytky a nejrůznější doplňky, co máme doma

Přání vyrobené od srdce a napsané vlastní rukou udělá 
velkou radost nejedné mamince, babičce nebo tetě!!!



Vánoční zvyky a tradice

Vánoční stromek
Ozdobený vánoční stromek, u kterého se rodiny schází, a pod kterým nachází 
na Štědrý den dárky, už patří neodmyslitelně k Vánocům. Bývá to většinou 
jehličnan, který je ověšený ozdobami.

Jmelí
Dalším rozšířeným zvykem je jmelí. Větvička jmelí patří k vánoční výzdobě, 
zavěšuje se tak, aby bylo možné pod ním projít nebo se pod ním políbit. Dvojici
má polibek pod jmelím přinést lásku po celý další rok. Pokud někomu jmelí 
věnujete, ochrání ho před nemocemi a do domu přinese štěstí.

Betlém
Betlém je vyobrazení scény narození Ježíše Krista. Uprostřed jsou jesličky, ve 
kterých leží Ježíšek, kolem něj je Marie s Josefem, osel, vůl, pastýři se stádem 
ovcí a tři králové. 

Štědrovečerní večeře
Na Štědrý den – tedy 24. prosince večer – se usedá ke štědrovečerní 
slavnostní večeři. Tradiční večeře se skládá z rybí polévky a kapra s 
bramborovým salátem.
Štědrovečerní večeře má svá pravidla – prostírá se pro jednoho navíc, pro 
nečekanou návštěvu, od stolu se během večeře nevstává, dokud všichni 
nedojí. Ten, kdo během večeře vstane, podle pověry příští rok spolu s ostatními
u stolu sedět nebude. Po večeři se rozbalují dárky, které jsou pod vánočním 
stromkem.

Půlnoční mše
Štědrý den vrcholí v kostelech na půlnoční mši, kde se zpívají koledy. Koná se 
v předvečer svátku narození Krista, který je 25. prosince.

Cukroví
Mezi jednu z nejrozšířenějších tradic Vánoc patří pečení cukroví. Mezi 
nejoblíbenější cukroví se řadí například to z lineckého těsta, vanilkové rohlíčky 
nebo vánoční perníčky.

Vánočka
Vánočka patří k tradičním symbolům a pokrmům českých Vánoc. Její tvar 
připomíná Ježíška v peřince. Věřilo se také, že křížové pletení plní 
ochranářskou funkci a chrání před zlými silami lidi sedící u stolu.

Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři přichází na řadu krájení jablka. Vezme se nůž a jablko 
se napříč rozkrojí. Pokud uvnitř rozkrojeného jablka naleznete hvězdičku, 
budete v příštím roce zdraví a šťastní, v opačném případě křížek nebo červ 
značí nemoc či smrt.



Lití olova
Jednou z vánočních tradic je i lití rozžhaveného tekutého olova do nádoby s 
vodou. Ze vzniklého odlitku se pak dotyčnému věští budoucnost. Zakoupit se 
dají přímo sady na lití olova, ve většině z nich se včetně všeho potřebného 
nachází i nápověda, co vzniklé tvary mohou znamenat.

Pouštění lodiček
Pouštění lodiček z vlašských ořechů se zapálenou svíčkou v míse nebo 
umyvadle s vodou patří mezi oblíbené vánoční tradice. Dokáže odpovědět na 
otázku nebo předpovědět budoucnost. Důležité je, aby ten, co otázku pokládá, 
vyrobil lodičku z ořechu sám a sám ji pustil na vodu. Počet lodiček odpovídá 
počtu členů rodiny. Pokud se nějaká vzdálí, ten, jemuž příslušná lodička patří, 
se vydá do světa. Pokud zůstanou u sebe, bude rodina pohromadě.

Kapří šupiny
Na Štědrý den při večeři se dává šupina z kapra pod talíř. Rybí šupina by měla 
přinášet peníze a hojnost. Následně by se měla šupina z vánočního kapra nosit 
v peněžence pro dostatek peněz v příštím roce.

Házení střevícem
Dívka se postaví do chodby zády ke dveřím a hodí botou nebo pantoflem přes 
rameno. Pokud míří bota či pantofel špičkou ke dveřím, znamená to, že se 
dívka provdá a odejde z domova. Pokud špička neukazuje ke dveřím, tak se 
neprovdá a zůstane doma.



Věřte, že ten nejkrásnější dárek 

máte každý z vás v sobě 

a nejkouzelnější je,

 se o něj podělit s lidmi, 

které milujete. 

Přeji vám všem klidný adventní čas,

Vánoce prožité ve zdraví 

a doufám, 

že v příštím roce 

v tom ve škole zase “pojedeme”

všichni společně!

  Eva Přerostová
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