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Začíná prosinec a Štědrého dne se dočkáme přesně za 23 dní. 
Dnes má svátek Iva a také Edmond. Jak praví pranostika: O svatém 
Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.

Víš, že za tři dny přijde Mikuláš? Vybarvi si omalovánku nebo vyrob 
3D ozdobičku. Do 4. prosince je nejlepší čas na pečení perníčků, 
zázvorek či anýzek.

Dnes má svátek Svatoslav a Xaver. Pranostika praví: O svatém 
Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.
 Vyrob si krásné vánoční dekorace - třeba adventní věnec.

Dnes je druhá adventní neděle. Na adventním věnci by se měla 
zapálit druhá svíčka. Svátek má Barbora, s jejímž  svátkem se pojí 
řada pranostik. Například: Po sněhu Bára s Mikulášem šla. / O svaté 
Barboře ležívá sníh na dvoře. / O svaté Barboře, měj sáně na dvoře!

Dnes má svátek Jitka. Večer chodí Mikuláš, čert a anděl. Bohatou 
nadílku a žádné uhlí! Zapamatuješ si snadnou říkanku?
Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám, přines prosím 
trochu dobrot, můžeš je dát třeba do bot. Dáváš dárky pro radost, 
pro každého máš jich dost.

Dnes má svátek Mikuláš, s jehož svátkem se pojí řada pranostik. 
Například: 
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše 
už je zima celá naše. / Prší-li na Mikuláše nebo padá-li sníh, bude 
příští rok hodně hrachu.

Do Štědrého dne zbývají tři týdny a je ten pravý čas pustit se do 
pečení lineckého cukroví nebo vanilkových rohlíčků.

Znáš vánoční koledy? 
Narodil se Kristus Pán / Veselé vánoční hody
Chtíc, aby spal / Tichá noc
Štedrej večer nastal / Nesem vám noviny
Která je tvá nejoblíbenější?

Nauč se básničku o sněhuláčkovi: Sněhuláček 
Sněhuláček panáček / má na hlavě plecháček. 
Místo očí uhlíky / na kabátu knoflíky. 
Červený má z mrkve nos / celou zimu chodí bos.

Připrav vánoční výzdobu  - papírové stromečky, ozdobené šišky, 
sněhuláčky a světýlka.

Dnes je třetí adventní neděle. Na adventním věnci by se měla 
zapálit třetí svíčka. Do Štědrého dne zbývá 12 dní. 

Dnes má svátek Lucie. Se svátkem svaté Lucie se pojí řada pranos-
tik. Například: 
Lucie – noci upije, ale dne nepřidá. / Když přijde svatá Lucie, najde 
tu už zimu. / Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

Už máš ozdobené perníčky a slepené linecké cukroví. V polovině 
prosince je ta nejlepší doba na to potřít linecké cukroví marmelá-
dou, aby se dobře rozleželo.

Nauč se jednoduchou básničku. 
Prosinec
Za prosincem končí rok,do nového už jen krok.
V prosinci jsou vánoce, přesně jednou po roce.

Dnes má svátek Albína. Se svátkem svaté Albíny se pojí řada 
pranostik. Například: O svaté Albíně schovej se do síně. / Závěj 
svaté Albíny zaplavuje doliny. / Svatá Albína, špek do komína. (Dříve 
se v tento den dával do komína vyudit špek.)

Dnes má svátek Lazar, s jehož jménem se pojí tato pranostika: 
O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.

Dnes je čtvrtá adventní neděle. Na adventním věnci by se měla 
zapálit čtvrtá svíčka.

Do Štědrého dne zbývá pět dní a je nejvyšší čas dokončit přípravu 
pečeného vánočního cukroví.

Dnes můžeš začít chystat nepečené cukroví - vosí hnízda, me-
dovníkové kuličky, kokosové koule a další sladké dobroty.

Dnes je zimní slunovrat. Nastává 21.prosince 2022 ve 22:49. Datum zimního 
slunovratu se mění. Co je to zimní slunovrat?  Po nejkratším dni v roce přijde 
nejdelší noc. Slunce je nejníže nad obzorem, paprsky dopadají nejvíce šikmo. 
Tento den má svátek Natálie, ale dříve byl den věnován svatému Tomášovi, s 
jehož jménem jsou spojeny tyto pranostiky: Na svatého Tomáše nejdéle noc 
naše. / Na svatého Tomáše zima je naše.

Nachystej si všechny věci a ozdoby na Vánoce. Jestli nemáš ještě 
vyzdobený pokojíček, můžeš se pustit do práce. Štědrý den bude 
už pozítří.

Dnes má svátek Vlasta. Se svátkem svaté Vlasty se pojí řada pranos-
tik. Například: Na svatou Vlastu, vezměte si vestu! 
Dnes je nejvyšší čas zadělat těsto na vánočku. Vánočka se peče v 
noci před Štědrým dnem nebo na Štědrý den. 

Hurá. Dnes je Štědrý den. Nezapomeň vyzkoušet tradiční vánoční 
zvyky  - rozkroj jablko, pouštěj lodičky z ořechů, ozdob vánoční 
stromeček a pomoz mamince s přípravou štědrovečerní večeře. Při 
chystání nádobí na štědrovečerní tabuli můžeš schovat šupinu od 
kapra pod talíř. Krásné Vánoce.


