
Týdenní vzdělávací nabídka 14.12. – 18. 12. 2020  

I. Třída Myšky   

Téma: Kouzelné Vánoce   

Podtéma: Tradice Vánoc  

  

  

Vzdělávací nabídka:  

zdokonalování se v technice stříhání a nalepování při práci s různým materiálem, 

seznamování se s označováním rozměrů a tvarů při manipulaci a operaci s předměty 

(malé, velké, menší, kulaté, hranaté), seznamování se s využitím papíru, modelovací 

a keramické hmoty, využití doprovodných nástrojů při zpívání vánočních koled a 

písní, rozvíjení samostatného slovního projevu, využívání různých materiálů k 

výrobě přání a drobných dárečků, seznamování se s vánočními tradicemi a rozvíjení 

estetického cítění a tvořivého myšlení.  

  

EVVO:  

 Pokusy s vodou a solí (krystalizace, ledové království)  

  

Záměr:  

 Seznámit děti s původem Vánoc a starověkých tradic.  

 Navození vánoční atmosféry, seznámení s tradicemi.  

 Rozvíjet tvořivost (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření).  

 Rozvíjet schopnost citových vazeb, vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně 

prožívat 

 

 



Pohádka:  

  

 
 



Pracovní činnost:  

 Vyrob si svůj betlém  

 

  

  

  

  

  



 



  

Báseň s pohybem:  

V pokoji už stromek máme,  

(stoj snožmo) Ozdoby si 

na něj dáme.  

(stoj snožmo, klepeme si ukazováčkem na tělo)  

Dát mu hvězdu dneska zkusím,  

(stoj, ukazujeme nad hlavu) na špičky si stoupnout musím.  

(stoj na špičkách)  

A na větve ozdobičky,  

(stoj, ruce ukazují do stran) které 

máme od babičky.  

(stoj, ruce ukazují do stran)  

Stromek už je ozdobený,  

(stoj, hlava ukazuje „ano“) na Štědrý 

večer připravený,  

(stoj, hlava ukazuje „ano“) spolu se tu 

sejdeme  

(chůze na místě) a dárečky dostaneme.  

(stoj a šeptáme)  

  

Báseň:  

Vánoční stromeček Vánoční stromeček 

zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko 

rozkrojí,  a když ho rozkrojí, uvidí 

hvězdičku, která je schovaná ve sladkém 

jablíčku.  

  

 

 

 



Grafomotorika:  

 

  

  

 

 



Sudoku:  

 Rozstříhej spodní část obrázků a nalep do čtverců tak, aby se obrázky 

střídaly a symbol se neopakoval ve stejném řádku či sloupci  

  

 
 



Výtvarná činnost:  

 můžeš vyrobit jednoduché vánoční přání  

  

 
  

 předkresli si vánoční strom  

 dle prvního obrázku   

  a prstem ozdob (temperou  

 či prstovými barvami  nebo   

 použij druhý obrázek   

 a vybarvi ozdoby 

prstem    (temperou či 

prstovými   barvami), 

zbylé části   vybarvi 

pastelkami Vánoční tradice 

a zvyky:  

  

Krájení jablka  

Po štědrovečerní večeři tedy 

rozdejte všem členům Vaší 

domácnosti jablíčka a poté je po jednom pomalu rozkrajujte, a to uprostřed jablko, 



tedy vodorovně. Pokud bude jádřinec Vašeho jablíčka ve tvaru krásné ničím 

nenarušené hvězdičky, budete mít v příštím roce štěstí a budete po celý rok 

zdraví.  

  

Jmelí  

Jmelí je po celém světě považováno za tradiční vánoční ozdobu. Typickým místem 

pro jeho zavěšení je rám dveří. Políbení pod jmelím přímo na Štědrý den má zajistit 

lásku až do příštích Vánoc.  

  

Louskání ořechů  

Princip této tradice spočívá v tom, že si každý ze štědrovečerních stolovníků 

vybere z ošatky čtyři ořechy, které symbolizují čtyři roční období. Postupně se 

pak ořechy jeden po druhém louskají a podle toho co v nich najdete, se dozvíte, 

jak na tom v příštím roce budete.  

  

Lití olova  

Když nastane Štědrý večer a celá Vaše rodina se sejde pohromadě, ohromte je 

tím, že i Vy všichni společně vyzkoušíte tento tradiční starobylý zvyk. Jak na to? 

Nad plamenem roztavíte v kovové nádobce kousek olova. Poté roztavený kov pomalu 

a opatrně nalijte do nádoby se studenou vodou, a přitom vyslovte jasnou a 

srozumitelnou otázku na kterou chcete, aby Vám olova odpovědělo. Olovo pak 

ztuhne asi po 5 minutách, teprve potom ho opatrně vyjměte z vody. Pak už Vám 

stačí jen zkoumat, co Vám Vaše olovo ukázalo.  

  

Pouštění lodiček  

Při tomto vánočním zvyku je velice důležité, aby si každý svou lodičku zhotovil 

zcela sám, ale dětem můžete samozřejmě trochu pomoct. Jak tedy lodičku 

sestrojit? Rozpulte si několik vlašských ořechů tak, aby Vám zůstaly celé dvě půlky. 

Poté z rozdělených polovin skořápky vyberte ořech a do prázdné půlky pomocí 



nakapaného vosku připevněte malou vánoční svíčku tak, aby se nehýbala ani 

nepřevracela. Poté svíčku připevněnou voskem k lodičce zapalte.  

Pak už lodičku pouze opatrně spusťte do vody napuštěné v lavoru nebo jiné velké 

nádobě.  

Pokud se Vaše lodička bude držet při kraji nádoby s vodou, budete se celý rok 

zdržovat doma a nenastanou u Vás žádné velké změny. Pokud však lodička popluje 

přímo doprostřed nádoby, budete během roku hodně cestovat. a když se lodička 

dotkne jiné lodičky, potkáte v příštím roce lásku nebo získáte nového nejlepšího 

přítele.  

  

Rybí šupiny  

Rybí šupiny se vloží pod talíř každého člena rodiny i drahocenných hostů. Nejsou 

tam samozřejmě k jídlu, ale aby danému člověku přinesly po celý rok dostatek 

peněz. Pod každým talířem by se měly nacházet alespoň tři kapří šupiny. Po 

skončení večeře si mohou členové rodiny, kteří si chtějí dostatek peněz opravdu 

po celý rok udržet, jednu ze šupin pod svým talířem vložit do peněženky, kde jí 

uschovají až do dalších Vánoc, kdy ji nahradí šupinou novou.  

  

Štědrovečerní večeře  

Své slavnostní zvyky a tradice má dokonce i samotná štědrovečerní večeře. Tyto 

tradice se dědí mnohdy z generace na generaci, a tak si každý tradice trochu 

poupravuje.   

Na stůl se měl vždy přidat jeden talíř navíc, pro případ, že by k našemu stolu 

nečekaně zavítal hladový host. Pod každý talíř se pak vložila rybí šupina a mince 

větší hodnoty, aby v domácnosti zůstalo zachováno bohatství.  

Když se pak celá rodina společně usadila ke stolu, bylo ve zvyku probrat s ostatními 

zážitky a události, které se odehrály v minulém roce. Celá rodina nesměla po dobu 

večeře vstávat od stolu, aby se zase za rok u stejného stolu všichni znovu sešli. 

Rozlil-li u večeře někdo víno, čekali ho obvykle do roka křtiny. Po večeři hospodáři 



zbytky jídla zakopali na zahradě pod stromem nebo velkým keřem, aby si tak 

zajistili úrodu na celý příští rok.  

Zdroj: https://www.topvanoce.cz/vanocni/zvyky/  

  

  

 

  

  


