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Český jazyk

Náš dům voní. Vykrajuji formičkou perníky: prasátko, medvídka,
koně … Až budou upečené, budu je zdobit polevou. Pak půjdu s
tátou koupit kapra. Rybář mi půjčí podběrák, jako loni. „Vylov si ho
sám,“ řekne. A já vyberu takového, co má zlaté šupiny. Třeba mi
splní přání. Aby Vánoce byly co nejdřív. Až se otevřou dveře
zamčeného pokoje, bude za nimi stromeček a spousta balíčků.
Maminka vezme flétnu a zahraje koledy. Připravil jsem také dárky.
Mamince obrázek, tátovi panáka z plastelíny a babičce tužku. Sám
jsem do ní vyřezal proužky. Naše miminko dostane oříšek na niti.
Namaloval jsem ho červeně a bíle a pověsím ho nad postýlku. Co
asi naši řeknou, až uvidí moje dárky? „Tos nám udělal radost …“
A co dostanu já? Maminka napsala na papír všechna moje přání –
bylo jich hodně. Ale Vánoce nejsou jenom dárky. Je to taky cukroví,
co jindy nejíme. Pohádky v televizi a lidé, co přijdou na návštěvu.
Vánoce mám strašně rád!

Které zvyky byly zmíněny a co ještě patří k Vánocům?

Keřík parazitující v korunách stromů

STROMEČEK

Ochrana od zlých duchů a čarodějnic
Nosí štěstí a polibek pod ním lásku

BETLÉM

Šupinky nosí štěstí a peníze

JMELÍ

Příležitost udělat radost blízkým

KAPR

Smrk, borovice nebo jedlička zdobená
baňkami, řetězy, svíčkami

KOLEDY

Místo, kde se narodil Ježíšek

DÁRKY

Vánoční písně

CUKROVÍ

Ohlašuje příchod naděje a radosti

ZVON

Ježíšek – nový počátek a naděje

DĚŤÁTKO

Vánočka – symbol hojnosti, perníčky,
vanilkové rohlíčky aj.
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1. Dárky nosí ….
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2. Pod stromečkem stojí figurkový …
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3. V Ě N E C

3. Na stůl dáváme adventní …

4. K O L

4. Zpíváme …

5. K A P

5. K večeři je … a bramborový salát
6. Přejeme si „Šťastný a …“
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7. Dáváme si a rozbalujeme …
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8. Nazdobíme baňkami vánoční … 8. S T R O M E Č E K
9. Pečeme cukroví, zdobíme medové …
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Kdo se nenechá zlákat celý den pochoutkami a postí se, ten
při východu první hvězdičky zahlédne ……………. .
Dopoledne se strojí s pomocí dětí …………………… .
Když vyjde první hvězda, začíná …………………………
Pod talíř se dá ….……………, která nosí štěstí a peníze. Také

se věští budoucnost. Po večeři se rozkrojí ………………
Hvězdička znamená zdraví, kříž nemoc či smrt. Do vody se
lije ………………… Do rozpůlených ořechových skořápek se
přilepí …………, zapálí se a položí na hladinu.
štědrovečerní večeře
jablíčko

rybí šupina

vánoční stromeček

zlaté prasátko

olovo nebo vosk

svíčka

Kulaté se blyštíme,
na stromečku visíme.
Vyloví mě z vody,
pak vystrojí hody.
Se stuhou a v papíru,
skrývám radosti nadmíru.
Nazdobený svítím vám,
klidně vás i popíchám.
I když jsem dost maličký,
nosím lidem dárečky.
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