Advent

Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Je to doba radostného očekávání narození
Ježíše Krista.
Advent začíná čtvrtou nedělí před Božím hodem vánočním, která může připadnout na kterýkoli den od 27. listopadu do 3. prosince. Toto období pak trvá až do východu první hvězdy
na Štědrý den, kdy nastává čas Vánoc.
Výjimečnou a tajemnou předvánoční atmosféru milují věřící i nevěřící. Uklízí se a domácnosti
se svátečně zdobí. Na začátku adventu se rozestavuje betlém. O adventních nedělích se v domácnostech zapalují svíčky na adventním věnci.

Kolikrát vytvoříš z písmen slovo advent? Každé písmeno můžeš použít jen jednou.

3

Advent a Vánoce jsou nerozlučně spojeny s cukrovím.
Perník se v českých zemích pekl už ve středověku. Dával se do něho med, mouka, mandle,
ořechy a koření. Původně se do perníků přidával i pepř, podle kterého dostaly jméno. Těsto
se zpracovávalo několik hodin a pak se dalo na pár měsíců odležet. Poté se vtlačilo do vyřezávaných dřevěných forem, vyklopilo se z nich a upeklo. Dříve se perníky nezdobily. Koncem
19. století se začaly vykrajovat plechovými formičkami a zdobit obrázky nebo polevami.

Ozdob perníčky.
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Svatý Mikuláš (6. prosinec)
Svatý Mikuláš žil ve 3. a 4. století. Byl biskupem v městě Myra, které leží na území dnešního
Turecka. Proslul štědrostí a pomocí potřebným. Obdarovával chudé. Je spojován s mnoha
zázraky. Jeho svátek připadá na 6. prosinec.
Pátého prosince svatý Mikuláš obchází rodiny s dětmi. Doprovázejí ho anděl a čert. Mikuláš ví,
kdo byl hodný a kdo zlobil. Chce po dětech, aby zazpívaly nebo přednesly básničku. Pak od něho
dostanou sladkosti nebo dárky. Pro zlobivé děti má Mikuláš připraveny brambory nebo uhlí.

Kolik má anděl v košíku jablek, bonbonů a lízátek? Spočítej je. Čeho je nejvíce?

28

Zakroužkuj správnou odpověď.
1. Kde spal Ježíšek v Betlémě?

2. Které zvíře se obvykle nezobrazuje v betlémech?

3. Kdo oznámil pastýřům, že se narodil Ježíšek?

4. Kdo vedl do Betléma krále, kteří se šli poklonit Ježíškovi?

5. Kolik králů se přišlo poklonit Ježíškovi?

6. Kde se narodil Ježíšek?
v Betlémě
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v Jeruzalémě

v Nazaretu

Na vesnicích se stromky zdobily jablíčky, ořechy, pečivem, cukrovím, papírovými ozdobami
a řetězy. Ozdoby se vyráběly ze slámy, dřeva a jiných přírodních materiálů. Svíčky se na větve
začaly připevňovat kolem poloviny 19. století, kdy byl drahý vosk nahrazen levnějším parafínem. Skleněné ozdoby z perliček navlečených na drátky, které se tvarovaly do různých tvarů,
pocházejí z konce 19. století. Na začátku 20. století se začaly z foukaného skla vyrábět koule.
Potom se objevily prskavky. První elektrické žárovičky v podobě svíček osvítily vánoční strom
v New Yorku v roce 1912. Jako poslední se začaly používat ozdoby z čokolády.

Dokresli na stromečky ozdoby.
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Které obrázky jsou třikrát?
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