Časopis k distanční výuce na období 29.11. – 5.12.2021

Adventní čas, teď
přišel mezi nás

Advent býval nejvýznamnějším svátkem roku. Dobou, kdy se lidé
připravovali na blížící se Vánoce. Tímto kouzelným časem provázela naše předky, mimo nám známého Mikuláše, čerta a anděla,
i řada pohádkových a mystických postav. Právě ony připomínaly,
že mají být lidé dobří, pravdomluvní a spravedliví.
Poznáš tyto postavy? Dopiš jejich první písmena k obrázku.
Svatý Ondřej O
Mikuláš M, čert Č
Svatá Lucie L
Žber Ž

SVATÝ ONDŘEJ
Svatý Ondřej je prvním z adventních
svátků.
Býval společně se Štědrým dnem
jedním z nejdůležitějších okamžiků v roce.
Legenda praví, že jen tehdy můžeme
poznat svou budoucnost. Nejstarším a
nejpoužívanějším zvykem bylo hádání
z hrnečků. Vložily se pod ně různé
předměty, podle nichž každý, kdo hrneček
otočil, poznal, co ho čeká (pochopitelně
se nesmělo vědět, co kde je).

Shlédni pohádku O Svatém Ondřeji a odpověz na otázky:
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Nbv9Vt21OUw
Otázky:
 Co se stane, když šátek zůstane na střeše?
 Do čeho balily děvčata jména chlapců napsané na papírek?
 Co házely děvčata kde dveřím, aby zjistily, které z nich se vdá?
 Které zvíře roztrhalo Bětce šaty?
 Proč si Štěpán nevzal šátek od Bětky?
 Do čeho lily děvčata olovo? Do mouky,vody nebo mléka?
 Co podle maminky děvčat opravdu pomůže lásce?
 V jakém jazyce byla pohádka vyprávěná?
 Pamatuješ si na vlajku z této země? Která to je? Zakroužkuj ji. Ostatní spoj čarou k jejich obrázkům a
pojmenuj je.

Svatý Martin v modrém
Přijel na bílem koni
A měl dobré srdce (červená barva)
Kůň dělal Fr….. byl totiž z Fran…e?

Mezi naším bílým nebem
a mou červenou krví
pluje modrá vlnka….
Vlní se jak Vl….va.

Bílý sníh
Zmrzlý led
Červenají ti tváře
Vem si rukavice, je tu zima jako
v Ru..ku. Rusko, je tu kluzko!

Dva bratři se rozešli v dobrém a to
pouhým slovem!
Dva meče na sebe dali,
dvojramenný kříž z něj udělali.
Barvy jako vlajka česká, jsou to
však bratři zo Sloven…!

Mikuláš a Čert
Mikuláš je jednou z mála
postav, kterou si v době adventu
připomínáme. Ve městech i na vsích
bylo v minulosti zvykem,
v předvečer svátku sv. Mikuláše,
pořádat průvody masek.
V současnosti zbyly z průvodu už jen
tři postavy - Mikuláš, anděl a čert.
Ti dodnes přicházejí do domácností
a dávají dětem dárky.

Kdopak chybí k čertovi a Mikuláši?
Zkus vyrobit harmoniku z papíru a z ní pak vytvořit anděla.
Potřebuješ: papíry, lepidlo, pastelky

Další varianty:

Už jsi dělal anděla ve sněhu? Zkus to venku!

Do sněhu můžeš malovat prstem nebo z něj udělat sněhuláka – anděla

IT TECHNOLOGIE:
HRA- odklízení sněhu
https://decko.ceskatelevize.cz/kombajn-je-fajn/snih-je-fajn
Básnička
Anděl seděl na obláčku,
čáry máry, čaroval,
vyčaroval Mikuláše,
moc se z toho radoval.
Pozor na to milé děti,
čarovaní není žert,
něco se mu nepovedlo
a tak přibyl čert.

děti sedí na zemi
v sedě čarují rukou
postaví se a rukama udělají nad hlavou Mikulášskou čepici
povyskočí si
hrozí ukazováčkem, druhá ruka v bok
kroutí dlaněmi a hlavou do záporu
ruce na líčka, otevřená zděšená ústa
růžky z prstů na hlavě

Poskakování jako čerti a dělají bllllll………..

Výzva:
Pošlete nám jakékoliv fotografie z vaší domácí vánoční výzdoby.

