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Prosinec 2010

Co se dělo v listopadu:
Nástup do dalšího měsíce školního roku se vám
DOMINO snažilo zpříjemnit následujícími akcemi :
•

13. 11. se konala Podzimní keramická dílna.

•

27. 11. jste se mohli zúčastnit Mikulášské
keramické dílny.

•

27. 11. jste si mohli přijít zatančit
a zasoutěžit
na
Pohádkovou
maškarádu
do diskoklubu Fontána.

Co nás čeká v prosinci:
 4. 12. Mikulášská dílna
 11. 12. Kluci a holky v akci (příprava cukroví)
 15. 12. Zpívání koled s Českým rozhlasem na
náměstí
 17. 12. Staročeský vánoční jarmark (v
alejích)
 18. 12. Vánoční dílna pro děti v Galerii
bratří Špilarů
 22. 12. Adventní odpoledne v DOMINU
(zdarma)

Pranostiky na zimu:

 Udeří-li zima brzy, hnedle ji to mrzí.
 Mírný prosinec, mírná celá zima.
 Co v prosinci neuděláš, v lednu nedoženeš.
 Jak prosinec hvízdá, tak červenec tancuje.
 Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
na to běží.
 Do Vánoc hej, po Vánocích ouvej.

 Dlouhá zima, krátké léto.
 V prosinci-li zima není, později přijíti nelení.

Soutěž
o
nejhezčí
vánoční ozdobu

Dům dětí a mládeže vyhlašuje soutěž o nejhezčí
vánoční ozdobu. Svoji ozdobu přineste nejpozději
do 15. 12. do DDM.
Ozdoba může být z jakéhokoliv materiálu např.
skleněná, papírová, slaměná, látková…
Všechny ozdoby pak pověsíme na náš stromeček
v Dominu – Aby je mohli všichni obdivovat .

Nejkrásnější ozdoby budou oceněny!

Ubrousku, prostři se
Perníčky

Na přípravu budete potřebovat:
40 dkg hladké mouky
20 dkg cukru moučka
5 dkg tuku
2 vajíčka
2 lžíce vlahého mléka
2 lžíce medu
2 lžíce kakaa
1 lžička jedlé sody
2 lžičky utlučeného koření (hřebíček, skořice celá,
anýz, badyán)

Postup: Smícháme všechny sypké přísady,
zapracujeme vše ostatní a necháme uležet do
druhého dne. Pak vykrajujeme různé vánoční tvary
(kometa, stromeček, zvoneček, ...). Po upečení
zdobíme bílkovou polevou.

si také lodičky ze skořápek ořechů a nechte
se překvapit jejich věštbou.

Lití olova
Vánoční lití olova bylo jednou z nejrozšířenějších
vánočních tradic. V poslední době tento zvyk ale
ustupuje do pozadí. Lidé se pokoušeli vyčíst
z tajemných tvarů ztuhlého olova věštbu, která
jim měla ukázat, co je čeká a jaký bude
následující rok.

Barborky
Svobodné dívky si 4. 12. - tedy na svátek Barbory
- trhaly větvičky z třešně a dávaly si je do vázy.
Pakliže na Štědrý den vykvetly, měly se do roka
vdát.

Šupiny

Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik
kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok
dostatek peněz.

Čekání na
prasátko

zlaté

Je to milá a úsměvná
tradice vycházející ze
štědrovečerního
přísného půstu. Zlaté
prasátko
se
ukáže
každému, kdo půst dodržel a jeho zjevení je za to
odměnou.

Pouštění lodiček ze
skořápek
Tradičním
vánočním
zvykem
je
pouštění
lodiček, které by mělo
ukázat, koho čeká dlouhý a šťastný život, nebo
kdo vycestuje daleko od svého domova. Udělejte

Zimní básničky:
Bílá zima

Je tu zima nezima,
chybí bílá peřina.
Mráz nás štípe do tváří,
ale bílé vločky nezáří.
Padej, prosím, sněhu z nebe,
ať nás každá vločka zebe.
Ať je všude kolem bílo…
Hurá! Právě zasněžilo!

Mikuláš
Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší.
Bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás asi máš?

Písnička:
Mik,
Miku, Mikuláš

Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje,
čertík za ním poskakuje,
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.

Čerte, čerte, chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Čerte, čerte, chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.
Čerte, čerte, chlupatý,
nechej pytel za vraty.

Vánoční zvyky:
Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko.
Řez veďte kolmo ke stopce. Obě poloviny se všem
ukážou
a
záleží
na
tom, jaký
tvar
má

vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo
vícecípá hvězda, sejdou se všichni za rok ve zdraví.
Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak někdo z
přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto
zvyku se není třeba bát. Vybírejte zdravé, velké
jablko. A nezapomeňte - od štědrovečerní večeře
se nevstává!

Střevíc
Svobodné
Obrátí-li
Obrátí-li
a odejdou

dívky házejí střevícem přes hlavu.
se patou ke dveřím, zůstanou doma.
se špičkou ke dveřím, provdají se
od rodičů.

předchůce dnešních adventních věnců ze starého
dřevěného kola - 19 malých červených svíček a 4
bílé svíce. Každý den se zapalovala další svíčka,
v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená.
Dnes na adventním věnci jsou svíčky čtyři. Většinou
červené, ale i zlaté, fialové, modré atd. Kruhová
podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce
a zároveň i věčnost. Tradiční barva adventního
věnce je červená a zelená.

Vánoční omalovánka:

Vánoční bludiště:

ADVENT JE TU:
Slovo Advent pochází z latinského slova adventus.
Můžeme ho vysvětlit jako čekání, očekávání

a chystání se na den, kdy se podle bible narodil
Ježíšek. Advent už slaví lidé mnoho století. Začíná
1.neděli adventní, tedy neděli mezi 27.listopadem
a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje
západ slunce na Štědrý den.
Možná i u vás doma už máte na stole adventní
věnec. Věnce jsou různě krásně nazdobené, ale
jedno mají společné – čtyři svíčky. Je to vlastně
takové počítadlo, kolik nedělí ještě schází
do Štědrého dne. Už jste si jistě zapálili první
svíčku a každou další neděli se rozsvítí další.
Některé děti mají ještě jedno počítadlo – adventní
kalendář. Třeba čokoládový nebo vlastnoručně
vyrobený. Každý den na ně čeká nějaká sladkost
nebo jiné překvapení.

Historie adventního věnce
Podle jedné z terorií o založení tradice adventního věnce jistý pan Johann Heinrich Wichern
v 19.století založil v Německu školu pro chudé
děti. Ty se ho v předvánoční době každodenně
ptaly, kdy už budou Vánoce. Proto vyrobil

