
 

 

Milé děti a rodiče, 

 

 

 

 moc Vás zdravíme a opět posíláme inspiraci pro domácí výuku. Doufáme, že si 

společné chvíle krásně užijete.  

 

 

 

S přáním hezkého dne, paní učitelky Ivanka a Martinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční zvyky a tradice 

Vánoce jsou spojené s mnoha tradičními zvyky. Mezi nejznámější současné symboly 

Vánoc zcela jistě patří Ježíšek a dárky, ale existuje mnoho dalších půvabných zvyků 

a tradic. Vánoce s nimi mohou být proto ještě krásnější. Zkusme si některé z nich 

připomenout a společně provést aktivity pro lepší zapamatování těchto vánočních 

tradic. 

 

Zdobení stromečku 

Přestože tato tradice je v českých zemích celkem mladá, nenašla by se na Štědrý 

večer rodina, ve které nestojí ozdobený stromeček. Blýskavé vánoční ozdoby určitě 

rozzáří nejeden (a nejen dětský) úsměv. Když je ale doplníte domácími výtvory, bude 

výzdoba ještě krásnější. Obzvlášť, když část z nich budete moci po Vánocích sníst! 

Probuďte v dětech kreativitu a vytvořte si svůj vlastní řetěz na vánoční stromeček. 

Třeba z popcornu a brusinek. Vznikne vám tak originální a velmi hezká vánoční 

ozdoba. 

 

 

 

Postup: Tupou velkou jehlou navlékáme střídavě popcorn s brusinkami nebo jiným 

sušeným ovocem a tvoříme řetěz. 



Šupinka pod talíř 

Rybí šupiny by podle tradice měli přinášet peníze a hojnost. Nalezená šupina pod 

talířem, je symbolem hojnosti do dalšího roku. Nezapomeňte si proto i vy dát pod 

talíř šupinku pro štěstí a bohatství. 

 Příprava na psaní – dokreslete kapříkovy šupiny a ploutve. 

 

 



Koledování  

 

 Tato tradice sahá až do středověku. Donedávna se na českém venkově také 

koledovalo. Koledníci obcházeli stavení a zpívali písně a přáli vše dobré.  

 

Koleda, koleda, Štěpáne! 

Co to neseš ve džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 

upad jsem s ní na ledu. 

Psi se na mě sběhli, 

koledu mi snědli. 

Co mám smutný dělati, 

musím jinou žebrati. 

Koledu mi dejte, 

jen se mi nesmějte. 

Koledu mu dali, 

přece se mu smáli. 

 

 

 

Kapr jako sváteční jídlo 

 

 Ryby se na stolech našich předků téměř nevyskytovaly. Kapr ke štědrovečerní večeři 

je tedy mladým zvykem. S rybami na štědrovečerním stole přišli nejprve bohatí 

měšťané. Na venkov se tento zvyk rozšířil opět až ve 20. století. Dnes patří kapr 

s bramborovým salátem k neodmyslitelné části vánočního stolu.  

 

 

 

 



Procvičujeme motoriku mluvidel, otvíráme pusu jako kapr 

 

Plave kapr v rybníčku, 

Zpívá kapří písníčku. 

Písnička je němá, 

Kapr hlásek nemá. 

A tak z jeho pusinky, 

Vychází jen bublinky. 

 

 

 

 

Zlaté prasátko 

Mezi oblíbené symboly vánoc patří také zlaté prasátko. Aby dětem čekání na ježíška, 

co nejvíce uteklo, je čekání na zlaté prasátko skvělou a milou tradicí. Tato tradice 

říká, že kdo se na Štědrý den postí, ten večer uvidí zlaté prasátko, které příští rok 

zajistí dobrou úrodu a hojnost. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vystříhej obrázky prasátek a nalep je do řady za sebou, od největší až po 

nejmenší 

 

 



Pojmenuj zvířátka na obrázku, vytleskej slabiky a pokus se určit počáteční 

písmeno ve slově. 

 

 


