1. Advent
Název advent je odvozen z latinského slova
„adventus“ = příchod. Označuje se jím období čtyř
neděl před 25. prosincem. V minulosti byl advent
spojený s duchovní přípravou na Vánoce a nesl se
ve znamení zklidnění, rozjímání a modliteb. Držel
se půst, nekonaly se ani žádné taneční zábavy. Lidé
trávili čas hlavně doma a setkávali se na mších
v kostele.

ÚKOL:
Vymaluj, vystřihni a slep si domeček
ze strážnického skanzenu.

Radujme se, veselme se…

2. Draní peří
Ženy se scházely při draní peří, které se používalo jako výplň polštářů a přikrývek. Z husích křídel
se vyráběly „peroutky“ sloužící k vymetání různých nečistot v domácnosti. K běžnému vybavení
domácnosti patřil kolovrátek, na kterém se předla nit. Muži se během zimy věnovali výrobě i opravám
nástrojů a zemědělského nářadí. I přes chladné počasí si děti často hrály venku. Oblíbenou zábavou
bylo společné stavění sněhuláka.

ÚKOL: Dokresli druhou polovinu sněhuláka a vymaluj podle své fantazie.

Radujme se, veselme se…

3. Adventní zvyky
Během adventu se dodržovala řada zvyků spojených se svátky svatých. Na svátek svatého Ondřeje
a svátek svaté Barbory se věštila budoucnost. Svátek svaté Lucie byl spojený s obchůzkou bíle oděných
žen, tzv. lucek. Děti tyto tajemné zvyky sledovaly schované v teple za pecí a těšily se na blížící se Vánoce.

ÚKOL: Vyberte si obrázek a překreslete jej podle vzoru.

Radujme se, veselme se…

4. Obchůzka svatého Mikuláše
V předvečer svátku svatého Mikuláše (6. prosince), který je také patronem dětí, se konala obchůzka.
Mikuláš oblečený do biskupského oděvu v doprovodu čertů a anděla navštěvoval domácnosti
a odměňoval hodné děti drobnými sladkostmi nebo sušeným ovocem – např. v podobě postavičky
čertíka na špejli.

ÚKOL:

Zkuste si vyrobit postavičky s námi. Budete potřebovat sušené ovoce: jablka nebo hrušky

(křížaly), švestky a rozinky; špejle a drátek, jablko.
Na dřevěnou špejli navlékáte těsně za sebe sušená jablka jako tělo čertíka. Jeho hlavu na špičce špejle
tvoří sušená švestka a jeden měsíček sušeného jablka jako rohy. Nohy a ruce jsou z dalších špejlí a jsou
připevněny vpíchnutím do jablek těla čertíka. Mohou být zakončeny švestkou jako dlaněmi a chodidly.
Konec špejle tvořící tělo je pro jeho větší stabilitu zapíchnutý v jablku.

Radujme se, veselme se…

5. Přípravy na vánoční svátky
Před vánočními svátky se hospodyně věnovaly úklidu domu. Bylo potřeba otřít prach, důkladně zamést
podlahu a umýt okna. Do oken se pak dával mech a na něj jako výzdoba svícen z jablka nebo několik
malých červených jablek a ořechy. Dále se pokračovalo přípravou některých pokrmů, např. vánočních
oplatek, bábovek nebo malých buchtiček z kynutého těsta - tzv. pupáků, které se staly součástí
štědrovečerní tabule. Pečení cukroví se rozšířilo na venkově až ve 20. století.

ÚKOL: Vystřihni plochy na hvězdě označené nůžkami a nalep na okno.
Obrázek je také možné podlepit barevným celofánem.

Radujme se, veselme se…

6. Štědrovečerní stůl a pokrmy
Štědrovečerní večeře byla bohatá na počet chodů a jejich pestrost. Začínalo se oplatkem potřeným
medem, následovala vydatná polévka s chlebem, kaše, pupáky s mlékem a mákem. Večeři zakončil
kousek bábovky nebo sušené ovoce spařené horkou vodou.
Recept na zelnou polévku „kyselicu“:
K její výrobě byla potřeba sklenice kysaného zelí, 4 lžíce sušených hub (předem namočených), 2 lžíce
sušených švestek, 3 velké brambory, 500 ml sladké smetany, lžíce hladké mouky, drcený kmín, sůl,
bobkový list, ocet. Polévka se mohla vylepšit nakrájenou klobásou.
Kyselé zelí a brambory nakrájíme, zalijeme vodou a dáme vařit do hrnce. Přidáme houby, švestky, sůl a
koření. Až jsou brambory měkké, připravíme jíšku ze smetany a hladké mouky, kterou polévku
zahustíme. Kyselicu nakonec dochutíme podle potřeby solí nebo octem.

ÚKOL: Zkus si s námi uvařit štědrovečerní zelnou polévku, kyselicu. Spoj správné suroviny s mísou
polévky.

Radujme se, veselme se…

7. Vánoční stromek a dárky
Vánoční stromeček se zdobil na Štědrý den pomocí jablíček, ořechů, papírových ozdob nebo kostek
cukru zabalených do lesklého papíru. Dárků pod stromečkem nebývalo mnoho. Jednalo se většinou
o doma vyrobené hračky a praktické věci jako byly boty, rukavice a šátky. Kromě vánočního stromečku
nesměl v domácnosti chybět betlém (jesličky) zobrazující scénu narození Ježíše Krista.

ÚKOL:

Vyrob si betlém.
Budete potřebovat:
-

7 ks dřevěných špachtlí nebo dřívek z nanuku,

-

lepidlo nebo tavnou pistoli,

-

fixy,

-

odlamovací nůž.

Jedno dřívko rozlomíme (rozkrojíme) na dvě poloviny – z jedné půlky bude Marie a druhou
rozpůlíme ještě podélně a budeme mít jesličky. Další dřívko rozlomíme v 1/3 a dostaneme
Ježíška a Josefa. Postavičkám nakreslíme obličeje a vymalujeme tělíčka.
Z pěti špachtlí sestavte a slepte domeček. Z druhé strany podlahy přilepte postavičky
a můžete ozdobit i mašličkou.

Foto: prima-receptar.cz

Radujme se, veselme se…

8. Štědrovečerní zvyky
Štědrý večer měl magickou atmosféru. Věřilo se, že člověk může nahlédnout do budoucnosti. Věštilo
se pomocí mince, prstýnku a křížku skrytých pod hrnečky, z rozlousknutých ořechů, z překrajovaných
jablek, pomocí lití olova, pouštění lodiček z ořechových skořápek se svíčkou po vodě a svobodné dívky
pomocí házení botou směrem ke dveřím.

ÚKOL: Co patří do chybějícího políčka? Doplň logickou řadu.

Radujme se, veselme se…

9. Koledování
Během vánočních svátků chodili po vesnicích koledníci se zpěvem koled a přáním k vánočním svátkům
a novému roku. Hospodyně je odměňovaly výslužkou. Na svátek svatého Štěpána (26. prosince) končila
služba chlapcům sloužícím u sedláků. Konec služby byl spojen se zpěvem a veselím. Děvčata končila
službu až na Nový rok. Jako odměnu dostávala peníze, někdy také látku na šaty a nazdobený výslužkový
koláč.

ÚKOL: Zazpívej a zahraj si koledu A tam hore na salašu tak, jak ji zpívali v roce 2019 koledníci ve
strážnickém skanzenu.

Přání od koledníků - vinš
Vinšujeme vám šťastné a veselé svátky vánoční,
Krista Pána narození, na statečku rozmnožení.
Co jsme si od Pána Boha vyžádali –
předně zdraví, pokoj svatý a po smrti království nebeské.

Radujme se, veselme se…

10. Svátek Tří králů
Se svátkem Tří králů (6. ledna) je spojeno žehnání domů a tříkrálová koleda. Vesnicemi obcházely
postavy „tří králů“ - Kašpara, Melichara a Baltazara, které psaly na dveře posvěcenou křídou písmena
K+M+B jako symbol požehnání. Tito králové měli, podle biblického příběhu, navštívit malého Ježíška
krátce po narození v Betlémě a přinést mu darem zlato, kadidlo a myrhu.

ÚKOL: Tři králové putují k Ježíškovi. Pomoz jim najít správnou cestu. Postupuj dále směrem od králů
po hvězdách s písmenem „J“ jako Ježíšek. Každou hvězdu s tímto písmenem vymaluj a řekni slovo, které
na něj začíná.

Radujme se, veselme se…

