
  

Advent jsou to čtyři neděle 

do Vánoc.   

Pochází z latinského 

adventus - příchod.  

Je to doba radostného 

očekávání příchodu 

Spasitele, duchovní 

přípravy na Vánoce, doba 

rozjímání a zklidnění. 

Vykonávaly se pouze 

drobné domácí práce jako 

draní peří, šití, pletení, 

předení a tkaní … Dříve byly 

zakázány zábavy, svatby a 

hodování. 

Víte, jaké datum měla letošní první 

adventní  

neděle?  

Máte nějaký zvyk, kterým se otevírá 

období Adventu u vás doma? 

 

Svatý Ondřej je považován  

za patrona nevěst. Má svátek  

na samém počátku Adventu  

30. listopadu. Pokud se 

chcete vdávat, zkuste 

některá kouzla:  

Vyhlídněte si pěkný mladý 

stromek a třeste s ním  

a říkejte 

… TŘESU, TŘESU BEZ … 

… OZVI SE MI PES … 

… KDES MŮJ MILÝ DNES … 

Nebo můžete klepat brzy 

ráno na kurník! Když se vám 

ozve kohout, tak se vdáte, 

když slepice … zůstanete 

zatím doma. 
 

Tato kouzla se mohou zkoušet i na 

Štědrý den … netrpělivé nevěsty však 

začaly už na sv. Ondřeje ! 

 

 
Víte, v čem se vdávala vaše babička a 

maminka? 



Na svátek svaté Barbory  

4. prosince jste si asi každý  

z vás utrhnul větvičku z třešně, 

aby mu rozkvetla do Štědrého 

dne…. 

 

Svatá Barbora je patronkou horníků. 

Nechávali na její svátek hořet ve 

štolách přes noc kahany na ochranu 

před smrtí  

a úrazy – říkalo se jim Barbořino světlo! 

V historii to byla ale první sladká 

nadílka pro děti. Barborky sestoupily 

po žebříku z nebe, chodily 

převlečeny  

za jeptišky s rozpuštěnými vlasy  

s věnečkem na hlavě.  

Zpívaly a rozdávaly  

z košíku ovoce a sladkosti  

a mávaly velkou metlou. 

 

 
 

… MY TŘI BARBORKY JDEME …  

… A DÁRKY VÁM NESEME …  NESEME A 

KRÁSNÉ MÁME … KDO SE MODLIT BUDE … 

RÁDI TOMU JE DÁME … A KDO NEBUDE, 

TOMU ŘÁDNĚ …………………. ? 

 

… zkuste doplnit říkanku …   

 

 

Svatý Mikuláš k nám chodí  

s nadílkou 5. prosince, provází ho 

hlučný čert  

a krásný anděl. Za písničku, 

básničku a slib do příštího roku 

dostaneme pytlík sladkostí. Ten, kdo 

zlobil,  

tam možná najde i trochu uhlí. 

 

Podle legendy pomohl svatý Mikuláš 

třem dívkám v nouzi. Pro velké dluhy je 

chtěl jejich otec prodat do otroctví. 

Mikuláš se rozhodl jejich osud zvrátit. 

Tři noci házel penízky do otevřených 

oken ložnic. Dívky pak pomohly otci 

dluhy splatit a zbylo jim ještě na věno.  

Mikuláš je od středověku velmi 

mocný a oblíbený svatý, který byl 

ochráncem rybářů, převozníků, 

mostů, vod a rybářů. Proto je v 

mnoha starých městech na břehu 

moře kostel sv. Mikuláše.  

Pamatujete si jaký slib jste naposled dali 

čertovi, andělovi a Mikulášovi?  

 

 
 



Svatého Ambrože honily děti kolem 

kostela 7. prosince. Postavu  

v bílém plášti s černou čepicí  

a metlou měli moc rády. Honil 

nezbedy a pro ty hodné trousil 

medové perníčky, které děti  

s radostí sbíraly. 

 

Když byl sv. Ambrož ještě malý 

chlapec včelky mu vlétly do úst a 

krmily chlapce medem. To bylo 

považováno za boží znamení a 

předpověď slavné budoucnosti. Na 

základě této legendy je světec 

zobrazován s pleteným včelím úlem. 

 

Poznáte, koho je svatý Ambrož 

patronem, kterého řemesla? 

 

 

 

Svatá Lucie noci upije … 

…ale dne nepřidá … 

13. prosince je blízko do 

zimního slunovratu. Posunutím 

kalendáře se posunulo i 

ubývání světla. Říkanka však 

zůstala.  

 

V jižních Čechách byla tradice šesti 

Lucek. Pět bíle oblečených, poslední 

v oděvu kněze. Každá nesla něco 

jiného. První držela miminko, druhá 

hadr a rejžák, třetí metlu, čtvrtá 

košík s pamlsky, pátá malířskou 

štětku. Po vstupu do obydlí obřadně 

pozdravily, první  

s dítětem usedla na stoličku a 

houpala je, druhá předváděla mytí 

podlahy, třetí metlou popoháněla 

děti, aby se modlily, čtvrtá děti 

obdarovala, pátá předváděla 

malování a šestá jako kněz vykropila 

obydlí za neustálého modlení. 

 
Když Lucie přistihly nějakou hospodyni 

příst nebo drát peří, rozfoukaly jí pírka po 

celém domě! 

Vezměte si peříčko a zkuste ho udržet 

foukáním co nejdéle ve vzduchu! 

 



Tradice zdobení vánočního 

stromku pochází z území 

dnešního Německa. Má 

svůj původ ve zdobení 

lidských obydlí chvojím. 

První stromky byly 

zavěšovány špičkou dolů. K 

jejich zdobení se používalo 

pečivo, perníky, ovoce, 

ořechy, slaměné ozdoby a 

svíčky.  
 

V Čechách poprvé postavil a ozdobil 

vánoční stromek pro své přátele v 

roce 1812 ředitel Stavovského 

divadla Jan Karel Liebich. Nový zvyk 

se však začal prosazovat jen 

pomalu. Lidé měli raději zvyk stavění 

jesliček. 

 

Zelené větvičky jehličnatých stromů 

měly chránit dům před vším zlým a jsou 

symbolem věčného ………. doplňte 

 

První umělé stromky na 

světě byly vyrobeny z 

netradičního materiálu – 

z husího peří. Pocházejí 

z Německa  

a před sto a více lety je 

lidé měli doma naprosto 

běžně. Většinou se na 

nich ale fatálně 

podepsal zub času nebo 

je sežrali moli😊  

 

Napadá vás nějaký moderní 

materiál, ze kterého by mohl 

být vánoční strom vyroben? 
 



Kde končí vánoční 

strom ze 

Staroměstského 

náměstí? V břiše zvířat z 

pražské zoo. Sloni, zubři 

i velbloudi se mohou 

každý rok těšit na 

povánoční dárek  

a výjimečnou lahůdku  

v podobě vánočních 

stromků. Jehličnaté 

dobroty chutnají hlavně 

zubrům, kteří je 

konzumují i ve volné 

přírodě.  

 

Darované jmelí nosí 

štěstí! Pověste si 

zelené, postříbřené či 

pozlacené větvičky  

na lustr nebo nad dveře. 

Pod zavěšeným jmelím 

máte možnost políbit 

koho chcete.  

 

 … kdo pod jmelím se 

políbí, druhému se zalíbí 

… 
Komu dáte letos políbení 

pod jmelím? 
 



První vánoční 

pohlednice byla vydána 

v Anglii v roce 1843 Byla 

to ručně kolorovaná 

litografie  

a její cena byla jeden 

šilink. 

… staré pohlednice se 

časem staly velmi 

vzácné a cení si je 

sběratelé po celém 

světě 

Už jste letos někomu poslali 

opravdovou papírovou 

pohlednici? 

 

 

První Betlém podle legendy 

postavil svatý František 

z Asissi roku 1223!  

Na půlnoční mši v jeskyni 

vystlané senem, přivedl vola a 

oslíka jako připomínku 

prostého prostředí, ve kterém 

se Ježíš narodil. Při mši se mu 

prý během kázání zjevilo malé 

Jezulátko. 

 

Betlémy jsou tedy starší než 

vánoční stromeček. Lidé si je 

stavěli celý advent. Každý den 

přibyla jedna postavička. od 

prvních pasáčků až do příchodu 

tří králů. 

 

 
 

Jak si vy představujete malé 

Jezulátko?  

Narodil se ve vaší představě Ježíšek 

v jeskyni, v chlévě, krmelci když 

sněžilo nebo pod palmou v poušti ? 

 



Vánočka, má řadu lidových 

pojmenování, jako houska, 

štědrovka, štědrovnice, 

pletenice, štrycla nebo 

calta.  
 

Ale nešlo vždy o pletenou housku, 

někdy měla i formu nepletené 

podlouhlé šišky.  

Vánočky jsou připomínány v 17. a 18. 

století jako dary panovníkovi, 

vrchnostem, kněžím a městským 

úředníkům. Dávali je také pekaři 

svým zákazníkům. Otec rodiny a 

hospodář ji rozdával všem u stolu. 

Pomazával ji medem, dával se na ni 

česnek a šípek, plody, jimž se 

připisovaly posilující účinky.  

S petrželovou natí se podávala 

dobytku. 

 

 
 

Víte z kolika pramenů je 

Vánočka upletena? 

Nohy štědrovečerního stolu 

ve vesnických staveních  

v minulosti často obepínal 

řetěz. Měl symbolizovat 

soudržnost a pospolitost 

rodiny v následujícím roce 

a zajišťoval i ochranu 

statku před zloději. Kromě 

řetězu byla častou vánoční 

rekvizitou i sekyra. Ležela 

pod štědrovečerním 

stolem, a pokud jste na ni 

zlehka došlápli, nebolely 

vás celý příští rok nohy.  
 

 

  

… má vaše rodina nějaký zvláštní 

zvyk, který vás chrání před 

smůlou a nepohodou v dalším 

roce ? 

 

  



Zlaté prasátko je česká 

vánoční pověra, která 

vznikla už ve středověku. 

Podle ní uvidíte zlaté 

prasátko, když celý den až 

do štědrovečerní večeře 

nebudete jíst maso a 

neporušíte půst. Proto se 

během dne podávají 

obvykle bezmasá jídla jako 

je staročeský kuba. 

Trpělivým dětem se zlaté 

prasátko často ukáže při 

blikotání ozdob a světýlek 

na zdech pokoje. 

  

Betlémské světlo se 

každoročně zapaluje v 

Betlémě, a pak putuje 

napříč celou Evropou. Do 

Čech betlémské světlo 

přichází z Vídně, kde jej 

rakouští skauti předávají o 

neděli Gaudete delegacím 

z celé Evropy. Pro nás jej 

přebírají brněnští skauti, 

kteří jej v sobotu před  

4. nedělí adventní 

rozvážejí, takže je pak k 

dispozici v kostelech, na 

náměstích, vánočních 

trzích, knihovnách, a tak 

se dostane i na váš 

štědrovečerní stůl. 

 



Kapr na Štědrý večer 

 

V období rozkvětu 

rybníkářství v 16. století 

byly ryby dostupné i mezi 

méně majetnými lidmi. 

Proto ve většině 

domácností večeříme rybí 

polévku, kapra na černo, 

štiku na modro a smažené 

řízky ze smaženého kapra. 

 

Odhadněte z čeho mohly být 

další tradiční pokrmy 

štědrovečerní večeře? 

Hubník, kuba, ovocná omáčka, 

muzika. 

 

 

Staročeský zvyk lití olova je na 

přípravu náročnější, ale můžete 

použít vosk!  

U nás doma se rozehřívá vosk 

ve vodní lázni, pak se nabere a 

najednou vylije do nádoby s 

vodou. Podle tvaru, do kterého 

olovo nebo vosk ve vodě 

ztuhne, všichni usuzují, co 

dotyčného čeká. K rozluštění 

vám pomůže třeba snář 😊 

 
 



Rozkrojené jablíčko při 

štědrovečerní večeři vám 

napoví, jak na tom budete 

se zdravím v příštím roce. 

Kdo ve svém jablku 

nalezne pěticípou 

„hvězdičku“ ze zdravých 

jadérek, může být 

spokojen, čeká vás zdraví 

a štěstí. Pokud je jádřinec 

červavý, pozor na nemoci. 

A když místo pěticípé 

hvězdičky jsou jadérka 

uspořádána do tvaru 

křížku, hrozí to nejhorší.  

 

Osudu lze napomoci výběrem 

zdravého a velkého jablíčka! 

Vánoce jsou svátky, kdy se 

hodně jí a mlsá. To se 

objevuje i názvech 

Štědrého večera po celé 

Evropě.  

Nizozemci mají 

„dikkervreetsavond“,   

ve volném překladu „večer, 

kdy se všichni najedí tolik, 

až ztloustnou“, v Německu 

„Dickbauchabend“ neboli 

„večer plného nebo 

tlustého břicha“. V 

Provence se štědrovečerní 

večeři říkalo „sant 

creboto“ – „jíst až k 

prasknutí“.  

 

Dostatek jídla symbolizuje 

blahobyt, který vás bude 

provázet po celý příští rok. 

 

 



Vánoce byly v průběhu 

staletí nejednou zakázány. 

Lord Oliver Cromwell 

prohlásil v polovině 17. 

století Vánoce za 

papežskou pověru. Kromě 

Vánoc zakázal  

i nadávky. Ani jedno 

neklaplo. Angličané moc 

dlouho bez Vánoc 

nevydrželi, zákaz ignorovali 

a parlament oficiálně 

svátek Vánoc opět obnovil. 

 
 

KOLEDA KOLEDA ŠTĚPÁNE … 

CO TO NESEŠ VE DŽBÁNĚ … 

NESU NESU KOLEDU … UPAD 

JSEM SNÍ NA LEDU …. PSI SE 

NA MĚ SBĚHLI …KOLEDU MI 

SNĚDLI … 

Kdysi chodili chudí lidé 26. 

prosince na svátek sv. Štěpána 

od domu k domu a zpívali 

koledy. Odměnou dostávali 

zbytky jídla nebo peníze. 

Bohatší sousedé jim zbytky ze 

slavnostní večeře rádi balili do 

krabic. Neztloustli, a ještě měli 

dobrý pocit.  

V Anglii se tomuto svátku říká 

Boxing Day. Je odvozen od 

slova box – krabice a rozhodně 

se nikdo s nikým neboxuje      

 



Šupiny z kapra jsou symbolem 

bohatství, proto se před 

štědrovečerní večeří umisťují 

pod talíře, případně se drží v 

dlani nebo dávají do 

peněženky. 

 

 
 

Lodičky z vlašských ořechů  

Lodičky se však nepouštěly jen 

doma v umyvadle či vaně, ale i 

v říčkách, potocích, na rybníku 

atd. Svou lodičku si musí každý 

zhotovit sám. V okamžiku, kdy 

zapalujete svíčku a vkládáte 

lodičku na hladinu, můžete 

položit jednu dobře 

promyšlenou otázku …. lodička 

vám napoví jak se vám povede 

v příštím roce …  

když se lodičky potkají a dotknou se 

– znamená to vzájemné přátelství 

nebo dokonce lásku 

když se lodička dostane dovnitř 

kroužku ostatních lodiček – říkáte si 

o pomoc 

když je lodička součástí kruhu s 

ostatními – jste vyrovnaní a máte 

sílu pomáhat ostatním, učiňte tak 

 

když lodička zůstane u kraje nádoby (u 

břehu) – pak bude váš příští rok bez 

výrazného osobního vývoje 

 

když lodička přeplave na protější břeh 

– splní se přání, na které myslíte 

když se lodička točí kolem své osy –  

ve svém životě přešlapujete na místě, 

zamyslete se nad tím 

když svíčka zhasne nebo se potopí – 

vaše situace se v příštím roce nijak 

nezlepší 



 


