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neděle 27. listopadu - 1. adventní neděle 
      NE 27. 11. 

PO 28. 11 ÚT 29. 11. ST 30. 11. ČT 1. 12. PÁ 2. 12. SO 3. 12. NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Po roce Vánoce přicházejí… 

A je to tu! Po roce k nám opět přicházejí Vánoce. Na vánoční události je třeba se 

pořádně připravit, k tomu nám poslouží období nazvané……………………. (seřaďte 

svíčky podle velikosti, písmena pod nimi vám dají odpověď). 

 

Ale jak se máme připravit? Například si můžeme číst v Bibli, pomáhat svým blízkým, 

pokusit se usmířit se s těmi, se kterými jsme se pohádali. Také si můžeme najít víc 

času, který strávíme s rodinou, 

babičkami, kamarády, kdy 

navštívíme i vzdálené příbuzné a tak 

dále. Je to především období ztišení, 

klidu, konání dobrých skutků, které 

začíná první neděli po 26. listopadu 

a končí na Štědrý den večer. První 

adventní neděli začíná také církevní 

rok. Celým obdobím nás provází 

věnec se čtyřmi svíčkami. První 

adventní neděli rozsvěcíme první 

svíčku na věnci, druhou neděli 

rozsvítíme svíčky dvě, třetí tři a 

čtvrtou neděli     

již hoří všechny čtyři svíce. 

      E         N         A        D        T        V      

              
  A co vlastně slovo advent znamená? Odpověď zjistíte vyluštěním šifry:    

§  %  ☺  #  ♦  &        ……………………………. 
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L M N O P R S T U V Y Z 
 

A na čí příchod se čeká? Křesťané se v tuto dobu připravují na narození Syna 

Božího v Betlémě a zároveň očekávají i Kristův druhý příchod.  
Vm 



pondělí 28. listopadu 
PO 28. 11 ÚT 29. 11. ST 30. 11. ČT 1. 12. PÁ 2. 12. SO 3. 12. NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Adventní kalendář 

Obchody jsou plné čokoládových adventních kalendářů s postavou tlouštíka 

v červeném plášti a čepici - Santou, sáňkujícím Krtečkem, sněhuláky, skřítky i jinými 

obrázky… Pojďte si letos vyrobit svůj vlastní adventní kalendář, do kterého si můžete 

ukrýt oblíbené sladkosti nebo drobné dárečky, a čekání na Vánoce bude příjemnější.  

 

Co budeme potřebovat: 

dřevěné kolíčky, provázek, barvy (tempery), štětec, fix. 

 

Jak na to?  

Dřívka kolíčků nabarvěte temperovou barvou, nechte zaschnout. Pokud nechcete 

kolíčky barvit, polepte je barevným papírem nebo barevnými páskami (např. washi 

pásky). Po zaschnutí kolíčků na ně fixem napište data celého adventu, letos advent 

začíná už v neděli 27. 11. Kolíčky nasaďte na šňůrku, kterou zavěsíte v pokoji. Pod 

každý kolíček si s rodiči můžete zavěsit malinký balíček se sladkostí nebo jiným 

překvapením. 

 

 

 

 
 

 

Podle časopisu Dekor 



úterý 29. listopadu 
 ÚT 29. 11. ST 30. 11. ČT 1. 12. PÁ 2. 12. SO 3. 12. NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Podzimní sudoku 

Dny se pomalu zkracují, noci prodlužují. Oblečení jsme už dávno vyměnili za teplejší. 

Podzim už pomalu natahuje ruku zimě. Pojďte si zahrát podzimní obrázkové sudoku. 

 

Dokresli obrázky tak, aby se v každém sloupci ani řádku žádný obrázek neopakoval. 

 

 
 

Vm 



středa 30. listopadu 
  ST 30. 11. ČT 1. 12. PÁ 2. 12. SO 3. 12. NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Na svatého Ondřeje  

se někdy člověk ohřeje. 

 

Ondřej 

Ondrové, Ondřejové, Andreasové… ti všichni mají dnes v kalendáři svůj den. Co toto 

jméno znamená? Jméno do Čech přišlo z řeckého Andreas, to je „mužný“. 

Kdysi dávno, za časů Ježíšových, žil v Palestině rybář Ondřej. Ten se později 

stal Ježíšovým učedníkem.  Po Kristově ukřižování se Ondřej vydal na dlouhé cesty, 

na kterých seznamoval lidi s křesťanskou vírou. V té době bylo nebezpečné šířit 

myšlenky křesťanství, proto Ondřej nemohl dlouho nikde zůstat, všude ho 

pronásledovali. Nakonec se usadil v městě Patrasu, kde uzdravil manželku místního 

správce. Žena byla velice vděčná a nakonec přijala křesťanství. To Ondřejovi místo 

díků přineslo vězení a kruté mučení. Zachránit od mučení ho mohlo jediné – vzdát se 

křesťanství. To ale Ondřej neudělal. Proto byl nakonec ukřižován na kříži ve tvaru 

písmene …….. (dovíte se po vyluštění rébusu). Od té doby je tento kříž označován za 

ondřejský.  

 

 

Jak vypadá ondřejský kříž? 

To zjistíte, když spojíte 

dvěma rovnými čarami 

obrázky, které souvisí 

s Vánocemi a jsou k sobě 

nejblíže (sousedí spolu). 

První čáru začněte vlevo 

nahoře u obrázku kapra, 

druhou vpravo nahoře u 

svíčky. Žádná z čar nesmí 

být vedena vodorovně. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vm 



čtvrtek 1. prosince 
   ČT 1. 12. PÁ 2. 12. SO 3. 12. NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. 

 

Zimní spánek 

Některá zvířata se pomalu chystají na svůj zimní spánek. Aby lépe přečkali zimní 

nízké teploty, uloží se do úkrytu a sníží svou tělesnou teplotu. U nás takto přezimují 

netopýři, ježci, křečkové, plchové a syslové. Někteří živočichové přes zimu také 

většinou spí, ale svou teplotu nesnižují – jezevec, medvěd.  

 

Do kterého doupěte se schová který ježek? Postupujte pouze po linkách a řiďte se 

šipkami, na které cestou narazíte. Obydlená doupata vybarvěte.  

 

 
Podle Logico piccolo Vm 



pátek 2. prosince 
    PÁ 2. 12. SO 3. 12. NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Čas návštěv 

Čas adventu je i časem návštěv blízkých a přátel. Najdete, kam jdou děti na návštěvu? 

Převzato z www.omalovanky.cz 



sobota 3. prosince 
     SO 3. 12. NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Čas světla 

Advent je obdobím světla, tak si pojďme vyrobit svícen. 

 

Malované skleněné svícny 

Budete potřebovat:  

čistou zavařovací sklenici od marmelády (dobře odmaštěnou) 

barvu (speciální barvu na sklo nebo akrylovou barvu, permanentní fix) 

štětec 

čajovou svíčku 

 

Jak na to? 

Na sklenici nakreslete vánoční nebo zimní obrázek a nechte pořádně zaschnout. 

Dovnitř sklenice dejte čajovou svíčku. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vm 

 



neděle 4. prosince 2. adventní neděle, Barbora 
      NE 4. 12. 

PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Na svatou Barboru saně do dvoru. 

Z Čech 

Nařezat si větvičky třešně 

Lidová pověra říká, že pokud větvičky rozkvetou na Štědrý den, znamená to pro dívku, která je 

utrhla, štěstí, lásku a dokonce i svatbu. 

 

Příběh o Barboře 
Kdysi dávno žila v Malé Asii jedna velmi odvážná žena – Barbora.  A to přímo v rodině 

bohatého kupce, který byl velkým nepřítelem všech křesťanů. Jeho nenávist byla tak velká, že největší 

pohromou by mu bylo, kdyby se někdo z rodiny ke křesťanství přidal. Zašel tak daleko, že neváhal u 

svého domu postavit  a do ní zavřít svou dceru ,  aby se tak pojistil, že se Barbora rozhodně 

nestane křesťankou. Ale jak už to bývá, Bůh si najde  k vnímavým duším. Mezi sloužícími 

pracoval jeden tajný , který Barboře do věže nosil  a také jí vyprávěl o 

A co se nestalo. Navzdory přísným opatřením bohatého kupce Barbora uvěřila a stala se  

Když na to otec přišel, strašně se rozzuřil, popadl a v tu ránu chtěl   zabít. Než dceru 

křesťanku, to raději žádnou dceru! Barboře se povedlo na poslední chvíli a zachránit si holý život.  

Rozzuřený otec ji hledal po celém okolí. Nakonec ji přece jenom našel a násilím ji přivedl zpátky domů. 

Doma ji nutil, aby se zřekla té podivné víry křesťanské. Vyhrožoval jí, prosil 

ji, nic naplat,  stála pevně za svou vírou. To otce ještě více rozzuřilo 

a dceru odvedl k místnímu soudci. Soudce dal Barboru strašlivě mučit, jen 

aby se zřekla víry. Barbora si však stála za svým a křesťanství se nezřekla. 

Nakonec nebohé Barboře setnul hlavu její vlastní otec. 

                                                                                            

Barbora se v minulosti stala patronkou a ochranitelkou střelců, 

horníků, hutníků, tesařů, kameníků…                                                          

                                                                                                               

                                   Vm 



pondělí 5. prosince, Jitka, chodí Mikuláš 
PO 5. 12. ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, 

hledali, nenašli, byli oba smutní. 

Bílé vousy, červený plášť, v ruce berla… snad všichni už slyšeli o Mikuláši. Vypráví se o něm 

mnoho legend, mimo jiné i ta, ve které pomohl ke věnu třem dívkám. 

 
Příběh o Mikulášovi 

V jednom  v daleké zemi žil , který se dostal do velkých dluhů.  

 

V nebylo pomalu nic k jídlu a ještě k tomu měl na krku na vdávání. Co  

 

teď?  Kdo si vezme chudou bez věna? Z čeho bude rodina žít? Otec si lámal hlavu celé 

dny,   a obával se nejhoršího. Nic naplat, v rodině se stěží uživí on sám, nezbude, 

než prodat dcery do otroctví.  

V tom samém  žil i biskup Mikuláš . Když jednoho večera procházel 

kolem  onoho zchudlého , otevřeným uslyšel jeho nářky nad 

osudem.  se zamyslel. Jak bych mu pomohl? Aha, už vím. Po tři chodil 

k  a házel přímo do pokoje, kde spaly … a po tři rána 

dívky nacházely  v  pod , kam si je daly sušit. Z peněz otec 

splatil dluhy a dokonce zbylo i na věno.                       
Vm 



úterý 6. prosince, Mikuláš 
 ÚT 6. 12. ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

 

Tak počkat, počkat… Tady něco nehraje. Mikuláš přece chodil včera!  

 

Proč Mikuláš chodí den před svým svátkem? 
 Pro naše předky začínal nový den vždy večer předchozího dne s  východem první 

hvězdy. Postupem času se začátek dne posunul doprostřed noci. Podle dnešního počítání tedy 

Mikuláš chodí den před svým svátkem (5. prosince), ale v dobách naších prapraprarodičů tomu 

tak nebylo.  
 

Pojďme si pro zahřátí udělat Mikulášský punč. 

 

Mikulášský punč 

Budete potřebovat: 2 pomeranče, ovocný čaj, polovinu citronu, vanilkový lusk,   

        hnědý cukr 

Jak na to? 

Šťávu, kterou jste si vymačkali z pomeranče, smíchejte s ovocným čajem. Přidejte 

trochu šťávy z citronu, kousek vanilky a malinko hnědého cukru. Nápoj ohřejte na 

mírném plameni a nalijte do skleniček. 
Podle pořadu Šikulové 

 

Se svátkem Mikuláše se spojují také různé pranostiky, jako například  

Mikuláš splachuje břehy (pršívá). 

 

Další si přečtete, když doplníte pavučiny. 
 

 
 

 
 

   

Vm 

 



středa 7. prosince 
  ST 7. 12. ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Dopis Ježíškovi 

Pokud jste to již neudělali, je nejvyšší čas napsat Ježíškovi, co byste rádi viděli pod 

stromečkem. 

 

 

 

 

 

 

                                      Milý Ježíšku, 

    

   ……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

   ……………………………………………….. 

                                                                                     …..……………. 

 

 

 

 

 

 
Vm 



čtvrtek 8. prosince 
   ČT 8. 12. PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Když v prosinci mrzne, sněží, na to úrodný rok běží. 

 

Vystřihovánka do okna – vystřihněte obrys a všechna pole označená křížkem. 

Vystřižený obrázek můžete vybarvit, podlepit průsvitným barevným papírem a nalepit 

do okna. 

 

 
Převzato z www.pastorace.cz 



pátek 9. prosince 
    PÁ 9. 12. SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Vánoční domino 

Doplň do řad chybějící dominovou kostku. 

 
 

 
Vm 



sobota 10. prosince 
     SO 10. 12. NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Vánoční stromeček nebo betlém? 

Vánoční stromeček dnes u nás patří neodmyslitelně k Vánocům.  Doma si zdobíme 

smrček, borovičku, jedličku nebo umělý stromeček. Ale tak tomu nebývalo odjakživa.  

Dříve místo stromečku stávaly ve světnicích takzvané betlémy neboli jesličky. 

Betlém bylo místem, kde se narodil Ježíš Kristus. Proto si toto místo narození lidé 

připomínali stavěním papírových, keramických, pečených, lepených nebo 

vystřihovaných betlémů.  

Co v žádném správném betlému nesmí chybět, jsou jesličky s děťátkem, Marie, Josef, 

dále osel, volek. Většinou tu bývají také pastýři s ovečkami, tři králové a další postavy. 

Časem si lidé přizpůsobili betlémy a „dozdobili“ si je podle svého. A tak známe 

betlémy, kde se novorozeňátku klaní typicky český Honza v kroji nebo horník 

vylézající ze šachty.  

A kdo přišel jako první s myšlenkou postavit betlém? Byl to František z Assisi. O 

jedněch Vánocích postavil v jeskyni u Assisi jesle se senem, k nim přivedl osla a vola 

a sloužil zde slavnostní mši. V Čechách se betlémy ujaly díky jezuitskému řádu, který 

stavěl jesle v kostelech a přistavoval k nim figurky v životní velikosti.  

 

Vánoční ozdoby  

Pomalu se blíží čas zdobení stromečku. Pojďte si vyrobit vlastní ozdoby. 

Budete potřebovat: 

tvrdnoucí hmotu (Modurit, Fimo…) 

vykrajovátka na cukroví 

špejli 

malé skleněné korálky (červené…) 

Jak na to?  

Z hmoty vyválejte tenkou placku. Nejlépe se válí mezi dvěma igelity. Z placky 

vykrojte vykrajovátky tvary, do každého udělejte špejlí díru. Povrch tvaru ozdobte 

mělkými dírkami, které uděláte tupým koncem špejle, a vmáčkněte do nich korálky. 

Nechte zaschnout. Podle toho, jakou hmotu jste použili, vytvrďte – u některé stačí 

nechat pořádně vyschnout, u jiných hmot je třeba je uvařit nebo upéct. 

 

       
 

Podle časopisu Dekor Vm 



neděle 11. prosince 3. adventní neděle 
      NE 11. 12. 

PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Vánoční pexeso 

Které obrázky patří do prázdných okének v domečku? 

 

 
Vm 



pondělí 12. prosince 
PO 12. 12. ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Balicí papír a visačka 

Pomáháte Ježíškovi s dárky? Nebo chcete jen tak někoho potěšit a dát mu dárek? 

Pokud ano, pojďme si na ně vyrobit balicí papír. 

 

Budete potřebovat:  

arch jednobarevného papíru, tiskátka, tempery.  

Případně i brambory a vánoční vykrajovátka na cukroví. 

 

Jak na to? 

Papír potiskněte a nechte pořádně uschnout. Pokud nemáte vánoční razítka, můžete 

si je vyrobit z brambory. Bramboru rozkrojte, do rovné plochy řezu zatlačte vánoční 

vykrajovátko a ostrým nožíkem odkrojte zbytek brambory okolo vykrajovátka. Na 

toto razítko nanášejte barvu štětcem. 

 

A jak poznáme, komu dárek patří? Vyrobte na něj visačku se jménem. 

Visačka: šablonu na visačku vystřihněte, obkreslete nebo nalepte na čtvrtku a ze 

čtvrtky vystřihněte. Děrovačkou udělejte dírku, a jestli chce, ještě ji ozdobte – 

pomalujte, natiskněte razítkem… Na visačku napište jméno, komu je dárek určen, a 

přivažte ji na zabalený dárek. 

 

 

 
 

Vm 



úterý 13. prosince, Lucie 
 ÚT 13. 12. ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Lucie 

Svatá Lucie obrázky na okna vyryje. 

Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 

Když jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbližší. 

 

Kdo byla Lucie? 

Kdysi dávno žila na Sicílii jedna rodina zámožných křesťanů. Těm se narodila 

krásná dívka, kterou pojmenovali Lucie. Jméno Lucie je z latinského jazyka a 

znamená světlo, záři.  

I Lucie byla krásná jako světlo, není tedy divu, že se do ní zamiloval jeden 

pohanský mladík. Lucie ho ale nechtěla, proto poprosila matku, aby ji nenutila do 

sňatku. Matka svolila. Lucie vzala své věno a celé ho rozdala chudým a nemocným 

lidem. Když se o tom dověděl Luciin nápadník, rozhněval se a utíkal k soudu. Tam 

Lucii obžaloval za to, že je křesťanka. V té době ještě křesťanství nebylo povoleno a 

ti, kdo se k němu hlásili, byli tvrdě trestáni.  

Soudce si nechal Lucii předvést a nařídil jí, aby obětovala pohanským bohům. 

To ale ona odmítla. Soudce se rozčílil a nařídil Lucii odvléci do nevěstince. Ale Lucie 

stála jako přirostlá k zemi a nebylo možné s ní pohnout. Nakonec k ní přiskočil kat a 

vrazil jí dýku do hrdla. Tak zemřela Lucie. 

 

A co znamená to pití noci? 
Pití noci nejspíše značilo, že by se ode dneška měly začít zkracovat noci a 

prodlužovat dny. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Jak je to možné?  

Dříve, do 16. století, lidé používali jiný kalendář, než máme dnes. Byl to tak 

zvaný juliánský kalendář a oproti našemu současnému byl méně přesný. Tak se stalo, 

že za každých 128 let se kalendář posunul o jeden den vpřed oproti skutečnému času. 

Pořekadlo o krátících se nocích na svátek Lucie mohlo dříve platit. V 16. století zavedl 

papež Řehoř nový kalendář, podle kterého se řídíme dodnes a podle kterého se začnou 

noci zkracovat až po Štědrém dnu. 

 

Ovocný svícínek 

Rozkrojte podélně citron a vydlabejte ho až ke kůře. Do vzniklé mističky vložte 

čajovou svíčku. 
 

 
 

Vm 



středa 14. prosince 
  ST 14. 12. ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Zima je za dveřmi 

 

Zima je, zima je, každý se raduje. 

Padá sníh, padá sníh, pojedem na saních. 

 

Už je zima, už je mráz, 

kam se, ptáčku, kam schováš? 

Schovám já se do bezu, 

až přestane, vylezu. 

Až přestane, vyletím, 

širý svět rozveselím, 

půjde milá na trávu, 

zazpívám jí nad hlavů. 
      

Projeďte sáňkami všechny cesty sněhem do kůlny. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vm 

 

 



čtvrtek 15. prosince 
   ČT 15. 12. PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Možná, že už u vás doma zavonělo cukroví a nemůžete se dočkat, až ochutnáte 

rohlíčky, perníčky a všelijaké další dobroty.  

Složte si malý košíček, do kterého vám rodiče můžou dávat na ochutnání. 

 

Košíček na cukroví 

 

Co budeme potřebovat: tužku, pravítko, nůžky, bílé a barevné čtvrtky, lepidlo. 

 

Jak na to? 

Na papír si narýsujte čtverec 18 x 18 cm. Čtverec rozdělte na 9 menších čtverců, poté 

vystřihněte kříž a jeho ramena nastřihněte na proužky podle horního obrázku. 

Všechna nastřižená ramena opatrně ohněte vzhůru. 

Nastříhejte si papírové proužky široké 1 cm a dlouhé 27 cm. Papírové proužky 

protáhněte podle spodního obrázku ve dvou řadách, konce proužků pořádně přilepte.  

Vršek košíku můžete ozdobit ohnutím, rozstříháním, malováním, nalepením 

obrázku… 

              
 

 
Podle L. Štíplové: Jak se dělá svátek 



pátek 16. prosince 
    PÁ 16. 12. SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Nadílka  

Určitě se už těšíte, až vám Ježíšek přinese dárky.  Na dárky si budeme muset ještě pár 

dní počkat. 

Zatím se 

můžeme 

podívat do 

bludiště na 

obrázku, jak 

to s nadílkou 

chodí 

v některých 

zemích 

světa. 

 

Nadílka 

nebyla 

vždycky tak 

bohatá, jak ji 

známe my. 

Dříve děti 

dostávaly 

jablíčka, 

ořechy, 

malou 

hračku, 

výjimečně 

nějaké 

oblečení, 

starší dívky i 

šperk.  

A dospělí? 

Těm Ježíšek 

většinou 

přinesl víno 

nebo jiný 

alkohol a 

sladkosti.  

Tyto dárky 

ani nebývaly balené tak jako dnes, ale dávaly se bez obalu. 
Podle Logico piccolo Vm 



sobota 17. prosince 
     SO 17. 12. NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Vánoční přání 

Patří mezi milé zvyky posílat blízkým vánoční pohlednice. V dnešní době se častěji 

posílají e-mailem nebo krátké přání v SMS. A proč si letos vánoční přání nevyrobit? 

Stačí k tomu kousek obyčejné čtvrtky, barvy nebo bavlnky s jehlou a chvíle času. 

Zkuste přání trochu jiné – vyšívané. 

 

Budete potřebovat: čtvrtku vystřiženou na rozměry malého sešitu A5, vyšívací  

      bavlnku, jehlu, nůžky 

Jak na to?  

Čtvrtku přeložte napůl tak, aby vám vzniklo přáníčko. Na přední stranu přáníčka si 

obyčejnou tužkou nakreslete hvězdu se sudým počtem paprsků (to znamená 6, 8, 10, 

12…). Na konci každého paprsku udělejte jehlou dírku. Navlékněte bavlnku do jehly, 

na konci návleku udělejte uzlík. Z rubové strany vpíchněte jehlu do papíru na konci 

jednoho paprsku, protáhněte. Vpíchněte do dírky, která je na druhém konci paprsku 

na lícové straně a protáhněte. Jehlu máte teď zpátky na rubové straně. Vyberte si 

nejbližší volnou dírku na rubové straně a vpíchněte do ní jehlu, protáhněte a zase 

vpíchněte do dírky na protilehlém konci stejného paprsku na lícové straně. Pokračujte, 

dokud nevyšijete všechny paprsky. Nakonec na rubové straně udělejte na bavlnce 

uzlík nebo ustřihněte bavlnku asi 5 cm od papíru a konec přelepte izolepou.  

 

Nebo si tužkou nakreslete obrázek, např. anděla, a vyšijte ho předním stehem. 

                
Vm 



neděle 18. prosince 4. adventní neděle 
      NE 18. 12. 

PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Vánoční příběh - Jak to všechno začalo? 

Kdysi dávno panoval nade všemi zeměmi široko daleko římský císař 

Augustus. Jednoho dne vydal nařízení, že v kraji, kde bydleli Židé, má být pořízen 

soupis všech lidí a jejich majetku. Chtěl vědět, kolik odtud může očekávat daní. A aby 

se nic nespletlo a nikdo soupisu neunikl, bylo nařízeno, že se každý člověk musí vrátit 

na místo, odkud pocházela jeho rodina – i když se třeba mezitím odstěhoval jinam. 

V galilejské vesnici Nazaretu bydlel tehdy tesař Josef se svou novomanželkou 

Marií. Pocházeli z judského Betléma, z rodu kdysi slavného krále Davida. A tak se i 

oni museli vydat na cestu. Bylo to daleko, několik dní, a Marie čekala děťátko. Ale 

museli poslechnout.                                   Podle V. Hájek: Biblická dějeprava 

 

 

Pomoz Marii a Josefovi najít cestu do Betléma   

 

 

                                                                                                                                                                    
Vm 



pondělí 19. prosince 
PO 19. 12. ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

 

Vánoční příběh - V Betlémě 

Když přišli do Betléma, nikde nemohli sehnat nocleh. Do Betléma se sešli i jiní 

členové rodu – a nazaretský tesař z nich byl možná nejchudší. Nikdo pro ně neměl 

místo, a tak si nakonec Josef s Marií našli přístřešek v ohradě pro dobytek, která 

byla v těch měsících prázdná, protože dobytek byl na pastvě v horách. 

A tam se v noci narodil Marii synáček jménem Ježíš. Neměla ho ani kam položit, a 

tak mu ustlali v jeslích – ve žlabu pro dobytek – na troše slámy. 

Podle V. Hájek: Biblická dějeprava 

 

 

Spoj všechny tečky postupně od 1 do 40 

 
 

Vm 

 

Mezi hovádkama leží, 

vítr fouká vode dveří, 

dítě maličký, 

křehnou nožičky, 

nemá žádný poduštičky. 

                            Z Čech 

 

 

 



úterý 20. prosince 
 ÚT 20. 12. ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Vánoční příběh - Pastýři 

V Betlémě všichni spali a nikdo nic nevěděl. Ale na stráních nad Betlémem 

byli pastýři se stády. Museli se střídat ve spaní, ale vždycky někteří byli vzhůru a 

hlídali ovce před vlky. A najednou ti, kteří bděli, pocítili, jako by se nad nimi 

rozjasnilo nebe; když pohlédli vzhůru, uviděli světlou postavu. Lekli se, ale anděl jim 

řekl: „Nebojte se, já jsem vám přišel oznámit něco radostného! Pán Bůh splnil svá 

dávná zaslíbení. Dnes se narodil Spasitel, kterého proroci oznamovali. Je to malé 

děťátko a leží v Betlémě v jeslích.“ A pak se pastýřům zdálo, jako by slyšeli celé sbory 

andělů zpívat chvalozpěv Pánu Bohu za jeho dobrotu a lásku k lidem. 

Potom zase všechno zmizelo a byla černá noc jako předtím. Pastýři však pořád 

museli myslet na to, co zažili. Dívali se jeden na druhého a nevěděli, zda se jim jenom 

něco zdálo, anebo to byla skutečnost. Pak si řekli: „Víte co? Pojďme do Betléma a 

podívejme se, jestli tam takové dítě najdeme!“ A tak odevzdali stráž na d stádem svým 

druhům a sešli dolů do Betléma. Nedalo jim mnoho práce, aby prošli ohrady, kde 

býval jejich dobytek přes čas dešťů: v jedné z nich skutečně našli u jeslí děťátko. 

Pastýři klekli na kolena a děkovali Pánu Bohu za div jeho lásky, že už se nad lidmi 

slitoval a poslal jim Spasitele. 

Vyprávěli to potom lidem, ale nikdo jim nechtěl věřit. Což by bylo možné, 

aby Spasitel přišel na svět tak neslavným způsobem? 
 Podle V. Hájek: Biblická dějeprava 

Najděte 10 rozdílů. 

 
Vm 



středa 21. prosince 
  ST 21. 12. ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Vánoční příběh - Tři králové, tři mudrci 

Za nějaký čas se v Jeruzalémě objevili cizokrajní muži z dalekých východních 

krajin. Byli to mudrci, kteří se zabývali pozorováním hvězd. Tvrdili, že podle hvězd 

poznali, že se mezi Židy narodil král celého světa a přišli se mu poklonit. V celém 

Jeruzalémě se o tom povídalo, ale nikdo o královském dítěti nevěděl. 

Ani v paláci, kde bydlel král Herodes, se žádné dítě nenarodilo. Tu si král 

Herodes vzpomněl, že se mezi Židy vyprávějí stará proroctví o narození Mesiáše – 

božího krále. Zavolal si židovské učence a znalce Písma, aby mu řekli, kde se ten boží 

král má podle proroctví narodit. Oni odpověděli: „V Betlémě, v městě Davidově, 

protože bude z jeho královského rodu.“ 

Herodes si potají zavolal mudrce a vyřídil jim, co se ze židovských proroctví dověděl. 

Poslal je do Betléma a řekl jim: „Jestliže tam to královské dítě najdete, podejte mi o 

tom přesnou zprávu. I já bych se mu chtěl poklonit!“ Oni to králi slíbili a odjeli. 

A skutečně se v Betlémě doptali na děťátko, které se tam nedávno narodilo. 

Našli dítě i s maminkou Marií, klekli na zem a klaněli se mu. A potom otevřeli své 

vaky a obdarovali děťátko takovými dary, jaké se sluší pro krále. Bylo to zlato, 

drahocenné koření a vzácná vykuřovadla.  

Ale když se měli vracet domů, měli v noci sen, aby se vyhnuli Jeruzalému a 

Herodesovi nic o děťátku neprozrazovali. Herodes prý jenom předstíral, že se dítěti 

chce poklonit; ve skutečnosti je chce zabít, protože má strach o svůj trůn. – A tak se 

vrátili domů jinudy.                                                    Podle V. Hájek: Biblická dějeprava 
 

A jak se oni mudrci, nebo také králové, jmenovali? Vylušti jména všech tří králů, 

začni vždy od zvýrazněného písmene. 

                     Vm 



čtvrtek 22. prosince 
   ČT 22. 12. PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám… 

Koleda 

Dříve byla koleda spíš takovým novoročním přáním, protože na ni chodili hlavně 

dospělí v lednu, aby popřáli sousedům hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Postupem let se 

koledování přesunulo na svátek Štěpána a Tří králů.  

Na vánoční koledu chodili kněží, kostelníci, učitelé, žáci a všichni další příslušníci 

různých profesí. Později se koleda změnila spíš na obchůzky dětí, hlavně z chudých 

rodin. Koledníci předváděli hry o narození Ježíše Krista nebo chodili s vyrobeným 

betlémem a zpívali písně o Ježíškovi. 

 

Při koledování 

se vždycky 

zpívalo – buď 

církevní nebo 

jednoduché 

lidové písně. A 

které koledy 

jsou nejstarší? 

Tak například 

známá Narodil 

se Kristus Pán 

pochází až ze 

13. století, ze 

16. století pak 

známe Nesem 

vám noviny a 

Půjdem spolu 

do Betléma. 
 

Kam se 

koledníci 

dostanou? 

Začni vždy 

vrchní šipkou 

a postupuj 

dále v polích 

podle toho, jak 

ti šipky 

ukazují. 

 
Podle Logico piccolo Vm 



pátek 23. prosince 
    PÁ 23. 12. SO 24. 12.  

Vystřihněte si svůj betlém 

Obrázek vybarvěte, podlepte čtvrtkou a vystřihněte (včetně polí označených 

křížkem). 

 
 

Převzato z knihy Vánoce se blíží… 



sobota 24. prosince Štědrý den 
     SO 24. 12.  

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté. 

Na Adama a Evu čekejte oblevu. 

 

Dědečku, dědečku, koleda, 

dejte oříšek nebo dva. 

Nedáte-li oříšek, 

provrtám vám kožíšek. 

 

Jitra jasné a obloha čistá, 

úroda hojná příští rok jistá. 

 

Stromečku, vstávej, 

ovoce dávej, 

umej se, ustroj se, 

je Štědrý den! 

                           Z Kladska 

Vánoční kvíz 

 

Advent je… 

a) příchod 

b) druh ventilace 

c) tanec 

 

 Kdy začíná advent? 

a) první neděli po 26. listopadu 

b) první neděli po 1. prosinci 

c) datum určí patriarcha a 

biskupové 

 

Mikuláš byl… 

a) sněhulák 

b) biskup 

c) učitel 

 

Barbora je patronkou… 

a) horníků 

b) švadlen 

c) sběračů brambor 

 

Na Barboru si máme utrhnout… 

a) nať brambory 

b) větvičku smrku 

c) větvičku třešně 

 

 

 

Ježíš se narodil… 

a) ve chlévě 

b) ve stanu 

c) v paláci 

 

Rodiče Ježíše se jmenovali… 

a) Miriam a Julius 

b) Marina a Jonáš 

c) Marie a Josef 

 

Betlém je… 

a) zobrazení narození Ježíše 

Krista 

b) karetní hra 

c) druh vánočního pečiva – 

vánočka, štola, betlém 

 

Andělé po narození Ježíše navštívili 

pastýře a řekli jim, … 

a) aby nespali a pořádně hlídali. 

b) aby se nebáli a že se narodil 

Spasitel. 

c) aby už nezpívali falešně. 

 

Co znamená zkratka KMB, kterou píší 

koledníci 6. ledna nade dveře? 

a) koště mete bezva 

b) Kašpar, Melichar, Baltazar 

c) kráčí Míša brankou 



Přesmyčky (přeházejte písmenka a získáte slovo) 

PARK  

RÁDEK  

METROSK  

DYZOBO  

NEDAVT  

REMAI  

SOJEF  

ŽEŠÍKEJ  

RUKOVCÍ  

 

Najdi ve větách schovaná slova o Vánocích. 

Proč Karlík nedá rekovi kost?  

Je čas jít spát, zavři zas víčka.  

 

Něco je tu navíc. Přijdete na to, která písmena sem nepatří? Po jejich vyškrtání vám 

vyjde 

……………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………….………… 

POBREŽEHBRENABRENÉBREVÁBRENOČBRENÍBRESVÁTBREKYBREAB

REVBRENOBREVÉMBREROBRECEBREHODBRENĚBREZDRABREVÍBRE,Š

TĚSBRETÍBREABRELÁSBREKYBRE! 
        Vm 

   

V pokoji už zazněl 

zvoneček. Ježíšek tu byl! 

Jaké dárky nám asi 

přinesl? Ještě než otevřete 

dveře do pokoje, můžete se 

tajně na dárky podívat 

klíčovou dírkou. Co tam 

uvidíte?  

Zakreslete pastelkou 

vyříznuté díly do horního 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podle knihy Prostorové vnímání 


