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Moji milí malí čtenáři,
podzim uběhl jako voda a já se znovu hlásím s dalším vydáním
svého časopisu. Doufám, že se první číslo líbilo. Už jsem se
na Vás moc těšil.
Pomalu přichází zima a s ní dětmi nejočekávanější období
roku: Advent, Mikuláš s čertem, Vánoce, Nový rok a
masopustní karnevaly.
Taky hromady sněhu, mráz, stavění sněhuláků, iglů, lyžování,
sáňkování, koulovačky, bruslení nebo odpočívání s dobrým
teplým čajem a knihou u radiátoru či krbu.
Nové číslo časopisu znovu najdete na pultech oddělení pro
děti a mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky,
Kylešovice a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může
si ho stáhnout na stránkách naší knihovny (www.okpb.cz).
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Vánoční čas začíná adventem (4 týdny před Vánoci). Všichni společně
se těšíme na narození Ježíška. Tento krásný čas provází spoustu
zvyků a tradic už z dávné minulosti. K těm se váží jména svatých.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

svatý Ondřej
svatá Barbora
svatý Mikuláš
svatá Lucie
Adam a Eva
svatý Štěpán

1.
2.
3.
4.
5.
6.

26. prosince
24. prosince
30. listopadu
6. prosince
13. prosince
4. prosince

a) Štědrý večer
b) sladká nadílka pro hodné děti
c) noci upije
d) patron zamilovaných a nevěst
e) trhání barborek (větviček třešní)
f) koledování

Přiřaď ke každému jménu správné datum a význam.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Kdo Vám zaklepe na dveře v pátek 5.12.?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

X

X

1. Každou adventní neděli se zapaluje jedna ……….
2. Symbolem vánoc je sladká ………… s rozinkami nebo ořechy
3. Po rozkrojení jablíčka u Štědré večeře uvidíš ………………..
4. Po 23. prosinci nastává ………………………………………………………….
5. U stromečku zpíváme …………………………………………………………….
6.
7. Na lustr zavěšujeme zelené ……………………. s bílými kuličkami
8. Po vánoční večeři pouštíme z ořechů vyrobené ……………………
9. K bramborovému salátu nesmí chybět …………………………………..
10. S maminkou pečeme vánoční ………………………………………………….
11. Zdobíme smrček, borovičku nebo ………………………………………….
12. Dětem pod stromeček Ježíšek přinese………………………………..
13. Pro štěstí se schovává od kapříka ………………………………………..
14.
15. Z nebe za oknem padají ………………………………………………………….
16. Do kostela se můžeme jít podívat na ………………………………….
17. Baňky, řetězy a figurky věšíme na vánoční ……………………….
18. Když o Vánocích celý den nejíme, uvidíme ……… prasátko
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Pro zvídavé děti
V tomto čísle se dozvíte něco o vánočních symbolech. Určitě je
všechny znáte, ale povím Vám více o jejich významu.
Betlém
U vzniku byl František z Assisi, který vedl neukázněný život. Když
těžce onemocněl, svůj postoj změnil. Zřekl se svého majetku a začal
žít podle pravidel desatera.
Při oslavě narození Ježíše postavil v jeskyni živé jesličky se zvířaty
i lidmi. Díky němu se stalo tradicí stavět betlémy nejprve v kostelech
a později i doma. Můžou se vyrábět různými způsoby a z různých
materiálů (např. papír, vyřezáváním ze dřeva či tvarováním
z chlebového těsta).
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Strom
Zelený jehličnan symbolizuje
věčně zelený život. K nám se
stromeček dostal ze
sousedního Německa.
Nejprve se zdobil ovocem,
ořechy, postavičkami
z kukuřice atd.
Koncem 19. století se
objevily první skleněné
vánoční ozdoby.
Typické pro českou
výzdobu je přidávání
čokoládových figurek.

Jmelí
Plody této rostliny připomínají
bílé perly- symbol čistoty.
Po utrhnutí zlatavě
žloutnou a začnou
připomínat barvu slunce.
Jmelí zavěšujeme na panty
dveří nebo lustry.
Přináší do domu štěstí a lásku.
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Ryba
Kapřík se začal objevovat na vánočním stole až od poloviny 19. století.
Je symbolem Ježíše.

Vánočka
Patří k nejstarším českým obřadním pečivům. Už ve středověku
šlechta i radní dávali chudým lidem ryby a vánočky (původní název
štědrovky).
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Zlaté prasátko
Podle tradice se zjevuje pouze tomu, kdo po celý Štědrý den nic nejí.
To se ale poštěstí jen málokomu.

Zvony
Svým cinkotem mají ochránit srdce před lakotou a hrabivostí. Jejich
zvuk má připomínat, že na světě jsou cennější věci než zlato a drahé
kamení, a to lidská duše a láska.
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Posledním dnem v roce bude svatý Silvestr. Dříve tento den
nebyl nijak významný. Byl vzpomínkou na úmrtí papeže
Silvestra I. Časem lidé chtěli tento svátek trávit ve
společnosti přátel, na různých zábavách a párty. Všude je
hodně jídla a pití a všichni čekají na půlnoc, kdy končí vše
staré a začíná nové.
Vánoční období končí 6. ledna, kdy k našim domovům
přicházejí Tři králové.
K………………………. (ŠRAAP)
M……………………… (CHAELIR)
B.......................... (ARATALZ)

Na konci ledna čeká na školní děti vysvědčení. Venku to
hodně fouká, z nebe padá sníh a začínají zimní radovánky.
Vytáhni čepice, rukavice, teplé boty a bundy a vzhůru do
přírody. Někteří z Vás jezdí na hory, jiní sáňkují za domem.
Je úplně jedno, kde si užíváte sněhu.
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Trocha hádanek
Když padá, mlčí.
Když leží, vrže.
Kdo je to?
Na dubu, na břízce,
stolečku, prostři se.
Co je to?
Lehká jako peříčko,
nemá ráda teplíčko.
Tančí něžně snad i lehce,
roztát v kapku vody nechce.
Potká-li své sestřičky,
svět je bílý celičký.
Jsem studený,
a přece zahřívám,
co by mrazem umrzlo.
Stojí krejčí v lese,
špendlíky si nese.
Nemá ruce, nemá nohy,
vyšplhá se do oblohy.
Z jara dává krásu,
v létě chládek,
na podzim tě nakrmí,
v zimě zahřeje.
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Zima se s námi loučí masopustními karnevaly. Na závěr Vám
poradím s výrobou masky, kterou si můžete sami vyrobit.
Budeš potřebovat: větší formát tvrdého výkresu
novinový papír nebo barevný časopis
barevný papír
klobouková guma nebo provázek

Z tvrdého papíru vystřihni obrys obličejové masy. Udělej
v ní otvory na oči a ústa. Pokud by si chtěl i nos. Na plochu
masky postupně nalepuj mozaikovitě natrhané malé kousky
novin nebo barevného časopisu. Přidej různé ozdobné detaily
z barevného papíru. Po stranách udělej dírkovačkou otvory,
kterými provlékneš kloboukovou gumu nebo provázek na
zavázání. A máš hotovo.

Krásné Vánoce, užij si pořádně zimu a na jaře ahoj!!!
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