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Milí  Kamaráti,

Ani sme sa nenazdali a rok je opäť na konci.                                                 
Prišla zima a čakajú nás najkrajšie sviatky roka - Vianoce. 

Sviatky lásky, pokoja, rodinnej pohody a pochopenia.            
V tejto predvianočnej atmosfére Vám prinášam nové číslo 

vašej Prvosienky.
Verím, že sa vám bude páčiť. 
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Mierny december, mierna celá zima. 
Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd,                      
bude veľa zemiakov.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením,                      
že zima bude dlho trvať.
Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu                        
v januári v košeli.
Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok. 
Keď je druhého januára jasno, bude dlhá zima,                
keď ale nesneží, nie je ďaleko jar.
Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.
Na Nový rok o slepačí krok; na Tri krále o skok dále;          
na Hromnice o hodinu více.

Zimné pranostiky
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Zima rozdáva hviezdičky
Chodí zima po dedine
v snehobielej krinolíne.

Na každučké okno búcha,
oblieka dom do kožucha.

Na sanici zavše šepká:
Nebuď plachý ako sliepka.

Keď máš sane, čiapku, čižmy,
v snehu radosť urobíš mi. 

Smelých chlapcov, keď sú sami,
zasypáva hviezdičkami
a líška sa: - Mladí páni,

veď z vás sú už kapitáni.
Pavol Štefánik 
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ZIMNÉ HÁDANKY

Detičky mávajú zvedavé nošteky,
už v septembri hľadajú vianočné...

Vezmi si korčule, vraví mi brat,
na jazere je už dosť hrubý...

Posledný deň v roku vždy zábava je pestrá,
každý si po svojom oslávi...  

Dopravný servis hlási – zle je,
na cestách sú snehové ...

Sneh sa z neba sype, noc
ho víta v meste však bude 
ráno...

Je december, tak len nech
napadne nám biely...

(záveje, sneh, darčeky, Silvestra, 
ľad, kalamita)   
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Pripravte sa na príchod Mikuláša. 
Zopakujte si mikulášske pesničky a básničky.              

Ja Vám pri tom pomôžem.

MIKULÁŠSKY SEN

Mikuláš sa zľakol troška,
smutne hľadí do batôžka.
Nahlas volá: - Ohoho!
Nemám nič pre nikoho!

Pootvoril oči iba,
nestala sa žiadna chyba.
Veď sa mu to iba sníva!
V batôžteku vždy plno býva!
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Pred oknom, za oknom

Pred oknom – za oknom stojí Mikuláš,
Povedz nám deduško, čo v tom koši máš .

Pre dobrú  Aničku medovú paničku
a pre zlého Jožka korbáč a paličku.

Mik, mik Mikuláš
prišiel s čertom na koláč,

sľubujem , sľubujem,
že už hnevať
nebudem...
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Obdobie pokoja, rozjímanie, dobročinnosti                              
a upokojenia – tak môžeme charakterizovať pravý 

význam adventu. Ide o obdobie 4 nedieľ pred Štedrým 
večerom. Aj keď pre väčšinu ľudí je to obdobie zhonu, 

zháňanie darčekov, upratovania, pečenia koláčov                     
a príprav na Vianoce, majme na pamäti hlavný účel 

adventu. Samotné slovo advent pochádza z latinčiny. 
"Adventus" v preklade znamená príchod a odkazuje 
na príchod Spasiteľa. Pre kresťanov je teda advent                  

v znamení čakania na príchod Spasiteľa a duchovných 
príprav na Vianoce. Pôvodne sa v tomto období držal 
takisto pôst pred začatím slávnostného vianočného 
obdobia, ktoré nasleduje a začína hneď po západe 

slnka na Štedrý deň.

Advent  - čas radosti
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Ako oslavujú Vianoce vo svete
Darčeky od Ježiška, kapor, zemiakový šalát, 
kapustnica, medovníčky, koledy. Deti, aj vám táto 
scéna pripomína krásne slovenské Vianoce?            
Nie všade však tieto krásne sviatky oslavujú tak, ako 
my. Pozrite sa s nami na najzaujímavejšie vianočné 
tradície, ktoré dodržiavajú v iných kútoch sveta.

Taliansko

Viete si predstaviť, že by na Slovensku 
nenosil darčeky milý Ježiško, ale ježibaba? 
Nuž, stačí počas Vianoc navštíviť neďaleké 
Taliansko. Darčeky tam totiž nosí striga              
s menom La Befana, ktorá lieta nad 
krajinou  a podľa zásluh zhadzuje darčeky                  
domov. Zaujímavosťou je ešte fakt,                    
že La Befana nad Talianskom nelieta                 
24. decembra, ale až v noci                                         
z 5. na 6. januára
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Nórsko
Nezvyčajnú a trochu zvláštnu vianočnú tradíciu       

majú aj v Nórsku. Volá sa Julbukk, čo môžeme voľne 
preložiť ako vianočná koza. Spočíva v tom, že skupina 

ľudí chodí počas Štedrého dňa koledovať od domu                    
k domu, za čo si, samozrejme, pýta odmenu v podobe 

sladkostí alebo vianočného pečiva. Spoločnosť tejto 
skupine robí koza alebo človek prezlečený                   

za neposlušnú kozu. Zábava začína vtedy, keď            
sa stretnú dvaja ľudia v kostýme kozy - ich úlohou     

je totiž predstierať bitku, čím zabávajú okolie,           
ktoré ich sleduje.

Japonsko
Mnohých zrejme prekvapí fakt,                     
že v Japonsku Štedrý deň pripomína 
skôr Deň sv. Valentína. Vianoce sú 
totiž pre Japoncov viac oslavou 
šťastia a romantiky, ako oslavou 
viery. Drvivá  väčšina trávi 
štedrovečernú večeru v                   
populárnej sieti 
fastfoodov KFC.
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Vianočná koleda
V mestečku Betleme
v jasličkách na slame

leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.
Anjelik bez krídel,

boží i človečí.
Nikto ho nevidel,                     

každý ho dosvedčí,
darček mu nesie tam...

A ja mu do diaľky                     
srdiečko posielam 
namiesto hrkálky.

Milan Rúfus
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Štedrinky
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Čas radosti, veselosti
nemáme čo jesti,

poďmeže my na štedráky,
budeme mať dosti.

Naše vinšovania
príjmite vďačne!

Nemajte nám za zlé,
že sme prišli k vám,

zdravie, šťastie, pokoj samý
vinšujeme vám!



Vianočný počítač

Spočítajte celú noc, koľko dní je do Vianoc, koľko spadne 
snežných hviezd, koľko ľudí príde z ciest,

koľko zaznie pekných slov, 
koľko treba darčekov, koľko ozdôb, jabĺk, fíg,

medu, aby medovník  dobrý bol a všetkým dosť,
pre úsmev a pre radosť.

Spočítajte celú noc, koľko chvíľ je do Vianoc,
koľko ráz má vzlietnuť vták, 

koľko staníc  prejde vlak,
koľko skokov skočí Brok,

kým spleť lesklých retiazok na vianočnom stromčeku
bude v každom domčeku.

Počíta a počíta – je to práca zložitá.

Pavol Štefánik  
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Zaspievajme si
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RECEPTÁR
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Vianočné vystrihovačky

15



16



Sprav si svoj adventný veniec
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Dokresli obrázok podľa predlohy.
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Vymaľuj obrázok podľa predlohy.
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Bludisko
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Omaľovánky
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Vymaľujte si obrázky, zopakujte si a nezabudnite dodržiavať 
základné pravidlá ako sa chrániť pred koronavírusom

R
Ú
Š
K
O

ODSTUP
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RUKY

DEZINFEKCIA
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Nech vianočný zvonček
šťastím Vám zvoní

a vianočný čas v lásku 
sa zmení.

Prajem Vám krásne Vianoce
a šťastný nový rok.

Vaša Prvosienka


