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Ahoj mláďata a dospěláci,

tak Vás všechny opět zdravím. Dneska tady nejsem sám, představuji Vám svoji no-
vou parťačku – mývalku Mydlinku, kterou mi vymyslela (jméno je zaMASkováno ve 
spojovačce). Jestlipak znáte přísloví „ve dvou se to lépe táhne“? Tak to platí i pro nás 
a já jsem moc rád, že já mýval Malvín a mývalka Mydlinka Vás provedeme druhým 
číslem časopisu MASkování.

Oni už i lidé v minulosti přišli na to, že když jich je více, je to lepší. Hledali způsoby 
a důvody, které by je mohly spojovat a sbližovat. Jednou z takových možností, kdy se 
lidé sdružovali, byly události, které se pravidelně opakovaly každý rok a staly se z nich 
zvyky a obřady. Tak vznikly lidové tradice, které vycházely z pozorování proměn 
v přírodě a souvisely se změnami ročních období.

Tak pojďme na to - my Vás s Mydlinkou seznámíme s některými tradicemi a zvyky, 
které se uchovaly i u nás na Poličsku.

Spoj lidové pranostiky a doplň tajenku.

Hodně-li v dubnu vítr duje…
Je-li červen mírný…
Svatá Anna…
Příliš hub srpnových…
Když je vlhko v září…
Není -li prosinec studený…
Svatý František…
Mokrý máj…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…nebude v prosinci mráz silný.
…zahání lidi do chýšek.

…bude příští rok hubený.
…příliš vánic sněhových.

…v lesích houbám se daří.
…stodola se naplňuje.

…chladna zrána.
…v stodole ráj.
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To je moje nová
kamarádka mydlinka.

Ahoj mláďata!
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Nový rok

První leden je svátek nového roku a úzce souvisí se zimním slunovratem. Víš, Mal-
vínku, že Den zimního slunovratu je 21. prosince, kdy je nejdelší noc a nejkratší den? 
Sluníčko je od nás nejdále, ale zároveň se k nám začíná pomalu vracet. Tento den 
přinášel lidem naději, že jim slunce zajistí v příštím roce bohatou úrodu. V době, kdy 
ještě neexistoval křesťanský kalendář, byl tento den nejpřirozenější začátek nového 
roku – v přírodě postupně přibývalo světlo, teplo, den se prodlužoval. Každý národ 
však slavil začátek roku jindy a byl v tom trochu chaos. Proto se lidé domluvili, vy-
tvořili nový kalendář (gregoriánský) a stanovili začátek roku na 1. leden. Proto v noci 
z 31. prosince na 1. ledna slavíme konec roku a zároveň začátek nového – konají se 
silvestrovské oslavy. Před novým rokem si lidé posílají blahopřání s hezkým či vtipným 
obrázkem a s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce. Podle juliánského kalendá-
ře – ten platí v zemích, kde je pravoslavná církev - připadá nový rok až na 14. ledna.

Písmenka z obrázku doplň do tajenky dle počtu obrázků.
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Jak na Nový rok, tak po…

Mydlinko, to je žůžo, co?
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Tři králové

A máme tady šestý den nového roku – většina z nás ho zná jako 

svátek . Podle tradice se toho dne přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi 

do  tři mudrci od východu a přinesli mu dary. A proč byli tři? Tento počet 

znamenal tři fáze lidského života. Proto je jeden z králů mladý, druhý ve středním 

věku a třetí představuje starce. A vite, co znamenají písmena K+M+B, která napíší 

Tři králové na dveře navštíveného domu? S mývalkou Mydlinkou jsme potom pátrali 

a zjistili jsme, že jsou dva výklady. První výklad zní, že to jsou počáteční písmena Tří 

králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. Druhý výklad je ten, že písmena znamenají 

PÁN ŽEHNEJ TOMU DOMU! Latinsky: „KURIOS MANSIONEM BENEDICET“. 

Na svátek Tří králů - 6. ledna - chodili  od domu chlapci převlečení za krále. 

Přáli lidem štěstí a zdraví a zpívali koledu o tom, že se v Betlémě narodil Ježíšek. Za to 

dostávali výslužku: ,  i drobné . V současnosti se tříkrálové 

obchůzky objevují nejčastěji v podobě charitativních sbírek. Tímto datem se zároveň 

loučíme s vánočními svátky.

Najdi 5 rozdílů.
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Masopust se nazývá období od Tří králů, tedy od 6. ledna, do začátku velikonočního 

půstu, tedy do Popeleční středy. O masopustu se jedla dobrá jídla, tancovalo se a po-

řádaly zabijačky. Lidé na venkově si celý rok krmili v chlívku  a těšili se, až z něho 

nadělají , , tlačenku a dobrou polévku.  si schovali na delší čas, ale 

o jitrničky a další zabijačkové dobroty se dělili se sousedy-posílali jim výslužku. Mezi 

nejvýznamnější dny masopustu patřila neděle, pondělí a úterý před Popeleční středou, 

nazývané ostatky, fašanky nebo bláznivé dny. Mnohde chodí o masopustním úterý do-

dnes průvod masek – zpívají, tančí a dělají neplechu. A Mydlinko, na tomto průvodu 

 je nejlepší jedna věc, že všechno je naopak! Dospělí se chovají jako rozpustilé 

děti a policie musí poslouchat bláznivé maškary. Kudy jde masopustní průvod, nepustí 

žádné  a všude nechá běhat masky… Pak následuje dlouhý čtyřicetidenní půst. 

Děti, víte, za koho šel převléknutý Malvín v masopustním průvodu? Vyškrtněte 
v okénkách všechny masopustní masky a ve zbylých obrázcích doplňte počáteční 
písmeno - ta vám dospělák přečte po řádku.

5
Malvín byl převléknutý za:

Masopust
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Velikonoce

Po šestitýdenním postním období se den stává delší než noc a příroda nám dává 
najevo, že se blíží jaro. Malvíne, víš jaké svátky slavíme na jaře? Napovím ti. Z pohan-
ských dob je známe jako oslavy vítězného jarního návratu oživlé přírody, v křesťan-
ském kalendáři to jsou nejvýznamější svátky roku - Velikonoce. Vyvrcholením období 
půstu je pašijový týden, který zahajuje Květná neděle. V tento den si lidé v kostele ne-
chají posvětit větvičky jívy - kočičky. V dávných dobách věřili, že je ochrání před zlem, 
bouřkou a pomohou od nemoci. Modré pondělí a Šedivé úterý bývají všedními dny. 
O Škaredé středě by se nikdo neměl škaredit - mohlo by mu to zůstat celý rok. Tento 
den Jidáš zradil Ježíše Krista. O Zeleném čtvrtku umlknou kostelní zvony a až do Bílé 
soboty nastane čas na rozjímání. Platilo, že by se měla jíst zelená strava pro zachování 
zdraví. Velký pátek je den, který měl pro naše předky tajemnou moc a přisuzovali mu 
mimořádný význam. V lidové slovesnosti najdeme i motivy spojené s vírou v zázraky. 
Je to den ukřižování Krista. Bílá sobota, pojmenovaná podle bílého kněžského roucha, 
je dnem hlubokého smutku a klidu. Je to poslední den půstu. Kněz vysvětil oheň, lidé 
pálili svaté oleje, čemuž říkali „Pálení Jidáše“ a den zakončili mší v kostele a oslavou 
vzkříšení Krista. Následuje radostná neděle - Hod Boží velikonoční. Ve východních 
Čechách tento den brával hospodář kousek svěceného mazance, vajec a vína do za-
hrady, sadu a na pole a drobky házel do studny, aby po celý rok byla hojnost všeho. 
O Velikonočním pondělí obcházejí chlapci se spletenými pomlázkami děvčata, která je 
za vyplacení metličkou obdarují zdobeným vajíčkem.

Doplň vajíčka do sudoku tak, aby byly všechny barvy v každém řádku i sloupci.

6

Honeeem pryč!
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Poslední dubnová noc, zvaná (zaMASkováno v tajence), je čarodějná. Představ si, 

Malvíne, už od středověku lidé věřili, že v tento den a tuto noc mají zlé síly větší moc 

než obvykle. A z nich hlavně . Lidé se jim bránili, jak mohli. Prováděli různé 

magické úkony (drny a písek u vchodu, kropení dveří svěcenou ), kreslili 

magické kruhy na  a dělali hluk, protože čarodějnice se prý hluku bojí. Velkou 

ochrannou moc měl především(zaMASkováno v tajence). Stavěly se a dodnes se stavě-

jí vysoké hranice, které dlouho hoří. Někdy je nahoře ustrojené , aby byly 

čarodějnice lépe vidět. Dnes je pálení čarodějnic spojeno s veselou zábavou. O filipoja-

kubské noci se prý země otevírá a vydává své dávné (zaMASkováno v tajence). Pokud 

byste se však vypravili nějaký hledat, bezpodmínečně mějte u sebe květ z kapradí nebo 

svěcenou  jako ochranu před zlými silami!

Prolétněte s čarodějnicí labyrintem a doplňte do textu chybějící slova, která nalez-
nete na správné cestě.

7

filipokajubská

veselá

oheň

poklady

sladkosti

vodník

kouzlo

tajemství

kohout

pohrabáč

Čarodějnice
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Stavění májky

8

Stavění májky je ve znamení tisíc let staré tradice oslavy jara, mládí a lásky. V noci 
na 1.máje se dodnes stavějí máje – silné, rovné a vysoké stromy. Bývají to smrky, jedle 
nebo borovice. Chlapci strom zbaví větví a kůry a na špičku stromku zavěsí věnec 
z chvojí ozdobený stuhami a šátky. Mládenci musí svou májku celou noc bedlivě hlídat, 
aby jim ji chlapci ze sousedství neukradli – byla to taková hra, která kluky baví dodnes. 
Chlapci, kteří svou májku neuhlídají, mají ostudu celý rok. Májky symbolizují definitivní 
vládu jara a ohlašují měsíc lásky.

Vybarvi obrázek podle čísel.
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Letnice

Letnice patří mezi svátky pohyblivé, slavíme je mezi 10. květnem a 13. červnem 
a nazýváme je též Otevírání studánek nebo Královničky. Letnice v sobě spojují moti-
vy křesťanské i motivy z dob pohanských. Jsou spojené s uctíváním plodnosti, růstu, 
oslavy svobodného ducha a zaháněním zlých sil. Jsou prováděny rituály s probouzením 
a očišťováním. Takovým obřadem je například otevírání studánek. Mladé dívky čistily 
studánky, studny a prameny a na závěr tohoto obřadu položily kolem čisté vody vě-
nečky z větviček zimostrázu nebo brusinek jako symbol nevinnosti a čistoty. Asi tři 
neděle před svatodušním pondělím byl tradicí Svatodušní tanec královniček. Tento 
tanec souvisel s uctíváním slunce a je jedním z nejstarších obřadů, zřejmě ještě před-
křesťanského původu.

Přiřaď správnou siluetu ke královničkám.

99
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Svatojánská noc

Dvacátého prvního června začíná léto, je to den slunovratu, kdy slunce dosahuje 
vrcholu své roční vlády a nastává nejdelší den a nejkratší noc v roce. Naši předkové 
si všimli, že tímto dnem oslabuje slunce svou moc, a proto se mu snažili nějak pomo-
ci v získání jeho slábnoucí moci. Právě na Svatojánskou noc (před svátkem sv. Jana 
-24. června) s nadějí zapalovali ohně a věřili, že teplo a světlo z těchto ohňů pomohou 
slunci v doplnění sil. Svatojánská noc v sobě skrývala mnohá tajemství. Mělo se za to, 
že ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. Rozestupují se skály a otevírá se 
země. Během této noci musí člověk hledat semínko kapradí, které mu pomůže najít 
poklad nebo přivolat lásku. Podle českých pověstí se v lesích, na lukách a v blízkosti 
bažin prohánějí bludičky a lesní panny. Pokud má člověk dobré srdce, bludičky a lesní 
panny mu neublíží a může být svědkem jejich tance. Také bylinkám se přisuzovala kou-
zelná moc. Děvče, které si chtělo přivodit sen o budoucím ženichovi, si uvilo věneček 
z devatero kvítí a dalo si ho pod hlavu. Ve věnečku nesměla chybět mateřídouška, 
kopretina, chrpa, smolnička, jitrocel, rmen, šípková růže, zvonek a netřesk.

Pomoz Mydlince uvít věneček z devatera kvítí. Jejich názvy doplň do křížovky podle 
obrázků. Napoví ti článek.
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Dožínky

 

Dožínky, obžínky nebo doseček jsou velkolepým svátkem oslavujícím úrodu. Tra-
dičně se slavily po sklizení úrody z polí. Stejně jako dnes, tak i v minulosti bylo pro lidi 
obilí moc důležité. Víš, Malvíne, proč? Protože když se obilí rozemele, stane se z něj 
mouka. Z mouky napečeme chleba, housky, rohlíky. Když se obilí neurodilo, hrozilo 
lidem, že budou mít hlad. A proto měli ze sklizené úrody takovou radost. Na poli 
všichni udělali kruh a teprve v něm byl slavnostně svázán poslední snop, na Pardubic-
ku zvaný „zlatá (za MASkováno v tajence)“. Na hotový snop navlékly žnečky kabát, 
jehož rukávy vycpaly, aby vznikly ruce, a na vršek - hlavu - daly šátek. Nakonec „(za- 
MASkováno v tajence)“ dozdobily. Hudba spustila, ženci vyzvedli (za MASkováno v ta-
jence) na vůz a žebřiňák provázený výskajícími pěšími se vracel zpátky do statku, kde 
už na něj čekal hospodář. Na statku postavili „zlatou (za MASkováno v tajence)“ do 
stodoly, kde mnohdy zůstávala až do dalších žní, a všichni slavili a veselili se až do rána.

Vázal se také dožínkový věnec, ve kterém musely být všechny druhy obilí toho 
roku sklizené. Na Pardubicku vázali kulaté „dožínkové slunce“. Bývalo nepsaným pra-
vidlem jít na mši do kostela a za bohatou úrodu poděkovat.

Dnes má většina lidí u nás více jídla, než potřebuje, někteří s ním dokonce plýtvají, 
někteří ho dokonce vyhazují!

Vylušti přesmyčky a spoj vyluštěná slova se správným obrázkem. Pokud přečteš 
písmena u obrázků ve správném pořadí, odMASkuješ tajenku.

OŽIT

MNEČJE

INEPŠCE

VESO

1.

2.

3.

4.

B
B

A
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Hurá, venku fouká! Podívej se z okna, Malvíne! Půjdeme vyzkoušet našeho nového draka?

Dřív si děti své draky doma vyráběly. Zhotovily dřevěný kříž a potáhly jej papírem. 
Namalovaly mu obličej a na provázek navázaly papírové mašle, aby měl drak ocas. Ten 
je při letu velmi důležitý, drak díky němu může vyrovnávat proudění vzduchu. Nako-
nec potřebovaly velmi dlouhý provaz, aby na něm draka mohly pouštět.

Haló, Mydlinko, nech už pouštění draka a pojď nám pomoct vybírat brambory! Na 
poli je sychravo a oranice je rozblácená. Při vybírání brambor se schází celá široká 
rodina i sousedé a povykládají si veškeré novinky. Děti u rozdělaných ohýnků pekly 
brambory v popelu, to je pochoutka, mňam!

Mydlinka a Malvín pouštějí draky, těm se zamotaly ocasy. Pomozte jim je rozmotat 
složením jednotlivých slabik do slov. Nalezená slova vepište do volných řádků u kaž-
dého draka. Označená písmenka vyplňte do tajenky.

Pouštění draka, vybírání brambor

12

maska_2017.indd   12 15.11.2017   12:50:36



Posvícení

Posvícení mám moc ráda, Malvínku. Když je ve vsi nebo ve městě posvícení, nape-
čou maminky něco dobrého – posvícenské koláče, pečínku a také jídla, která se v na-
šem kraji hodně jedí – těm se říká krajové speciality. Večer bývá posvícenská zábava. 
V českých zemích se posvícení konalo na počest posvěcení místního kostela – slyšíš, 
Malvínku, tu podobnost slov? – „posvícení“ se vysvětluje odvozením od „posvěcení“.

Posvícením venkovský lid oslavoval i ukončení polních prací. Proto se hojně slaví-
valo na podzim, kdy již byl nový mák i zralé švestky do povidel. Za starých časů se 
v každé farnosti posvícení slavilo v jinou dobu. Lidé se vzájemně navštěvovali, naský-
tala se jim možnost dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce. No a tím, jak se lidé 
bavili, trpěla pracovní morálka. Proto císař Josef II. vydal v roce 1787 nařízení slavit 
jen jedno posvícení v roce, a to v neděli po sv. Havlu (16. října). Lidé přijali toto naří-
zení s nadšením. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu císařské posvícení“ - a kromě 
něj ještě i to původní podle dřívějších zvyklostí. Místo toho, aby se počet posvícení 
snížil, jedno další přibylo!

Řekni si: Naše posvícení je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.

Děti pozvaly Malvína a Mydlinku na posvícenské koláče. Kdo dával kterou náplň? Kteří 
pekaři vytvořili stejný díl?

13
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Sv. Hubert

3. listopadu slaví svátek Hubertové. Svatý Hubert jednou při lovu uviděl jelena, 
kterému mezi parohy zářil kříž. Poté se nechal vysvětit na kněze a svůj život zasvětil 
Bohu. Stal se patronem lovců a myslivců. Na jeho počest se dodnes jezdí Hubertova 
jízda, kdy jeden jezdec na koni ujede s liščím ocasem připnutým na rameni a ostatní 
ho honí. Jízda má svá přísná pravidla a skupinu jezdců vede „Master“. Kdo při závěreč-
ném halali nejdřív zastaví svého koně a ocas „Lišce“ sebere, je vítězem.

Vyluštíš co ukrývá číselná křížovka?

16
28
37
49
51

65
78
84
93

281
417
815
839

1382
4691
5327
9281

35295
85983
213927
949757
8415692

Tady se asi někde stala chyba…
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Sv. Martin

Dny se krátí, příroda se uložila ke spánku a lidé mají po letní úmorné práci venku čas 
pro sebe navzájem. Víš, Malvíne, který svátek slavíme 11. listopadu? Napovím ti - Martin. 
Ten se narodil v římské provincii ve 4. století a byl vojákem. Podle legendy při jedné ze 
svých cest uprostřed zimní noci uviděl u bran města žebráka třesoucího se chladem 
a chtěl mu pomoci. Nic u sebe neměl, tak vzal meč a přesekl svůj plášť v půli. Příští noci 
se mu zjevil Kristus zahalený v půlce darovaného pláště. Po čase Martin založil mnišskou 
osadu a později zde byl zvolen biskupem. Po smrti byl prohlášen za svatého.

Časem se k tomuto svátku přidaly i jiné obyčeje, mezi které patřilo například pe-
čení martinských rohlíčků nebo martinské husy, jako součást jednoho z posledních 
posvícení v roce. Tento čas byl svátkem všeho nového. V tento den se čeládka do-
mlouvala s hospodářem, zda u něj bude i nadále pracovat. Děvečky a čeledíni dostali 
mzdu za celý rok a starosta uzavíral smlouvu s obecním pastýřem, ovčákem nebo po-
nocným. Taková událost si zasluhuje pořádnou oslavu a zlatým hřebem byla právě (za 
MASkováno v tajence) a otevření první lahve svatomartinského vína - podle tradice 
11. 11. v 11 hodin a 11 minut.

Sleduj stopy Martinova bílého koně na sněhu a písmenka, která objevíš, zapiš do 
tajenky.
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Dušičky

V tento den bychom si, Malvíne, měli vzpomenout na všechny ty, které jsme měli 

rádi a kteří tu s námi už nejsou. Měli bychom si připomenout veselé příhody i hezké 

chvíle, které jsme s nimi prožili. Lidé chodí na hřbitov, upravují hroby svých zemřelých 

příbuzných, zdobí je  a  a zapalují . Po setmění na hřbitově vládne 

krásná, tajuplná (za MASkováno v tajence). Svátek má původ už v dobách starých Kel-

tů, kteří v tento den zapalovali  na  za vesnicí, aby duše zemřelých nasmě-

rovali od svých příbytků. V dnešní době je zapalování svíček symbolem očištění, naděje 

a zhmotnělé vzpomínky na zemřelé. Kruhovitý tvar věnce má znázornit nesmrtelnost 

a koloběh života.

TATÍNEK
OVOCE
ZAJÍC
COP
DŘÍVÍ
SNÍH
PES
SVÁTEK
ÚNOR
DOBA
MLADÝ

To je ale
světýlek!
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Advent

Advent je doba radostného očekávání a přípravy na Vánoce. Je to období čtyř 
neděl před vánočními svátky. Toto období bylo pro naše předky období zklidnění, 
protože od jara do podzimu museli zvládnout veškeré zemědělské práce a v zimě 
potom vykonávali domácí práce jako draní peří, předení, tkaní apod. Tradičním sym-
bolem adventu je od 19. století adventní věnec, nejčastěji se čtyřmi svíčkami. Každou 
adventní neděli se zapálí jedna. V době adventu si lidé zdobí svoje domovy jmelím, 
které podle tradice přináší štěstí a požehnání do domu. Konec adventu představuje 
západ slunce na Štědrý den.

Vybarvi bílá políčka tak, aby v každém sloupci, v každém řádku a zároveň v každém 
z šesti dílů sítě byly všechny uvedené barvy.
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Mikuláš

Před mnoha lety, daleko na Východě ve městě Patara, se bohatým rodičům narodil 
syn Mikuláš. Mikulášovi rodiče byli křesťané a také svého syna vychovávali ve víře 
v Boha. Ještě když byl Mikuláš velmi mladý, jeho rodiče zemřeli a on zdědil mnoho 
majetku. Z něho pak štědře rozdával chudým, nemocným a všem, kdo se ocitli v nou-
zi. Dělal to ale tajně, protože nechtěl, aby ho za to lidé chválili. Jednoho dne se do-
zvěděl, že jeden ze sousedů je ve velké nouzi a nemá peníze na věno pro své tři dcery. 
Znamenalo to, že o ně nebude mít zájem žádný ženich. V noci přišel k domu svého 
souseda a do otevřeného okna vhodil hroudu zlata. Totéž se opakovalo další noc.

Otec i jeho dcery byli velmi šťastní. Zároveň byli také zvědavi, kdo je ten štědrý 
dárce. A tak když se totéž opakovalo i potřetí, vyběhl otec do tmy za utíkajícím Miku-
lášem a nakonec ho dohonil. Ten ho ale velmi prosil, aby to vše uchoval jako tajemství.

Mikuláš se také vydal na cestu do Svaté země. Cestou zpět se zastavil ve městě 
Myra, kde zrovna v té době volili nového biskupa. Nakonec se jím stal právě Mikuláš, 
i když se tomu velmi bránil.

Nedlouho poté, co byl zvolen biskupem, začalo pronásledování křesťanů. Také 
Mikuláš byl vězněn a nakonec vyhnán. Až za císaře Konstantina se zase mohl vrátit 
zpátky a dále se starat o lidi v nouzi. Říká se také, že v noci obcházel domy chudých 
rodin a nechával za oknem vždy něco dobrého pro děti.

Biskup Mikuláš zemřel velmi starý, bylo mu asi 90 let, a protože během svého ži-
vota vykonal mnoho dobrých věcí a dokonce skrze něj Bůh udělal i několik zázraků, 
začali ho lidé uctívat jako svatého.

A teď úkol pro mláďata a jejich dospěláky, máme pro Vás dva příběhy k zamyšlení:

Jakou chybu udělali Adam a Kateřina? Kdybyste byli Mikuláš, komu byste spíše od-
pustili? Vaše odpovědi na otázky nám prosím pošlete na email: info@maspolicsko.cz. 
Odměna Vás nemine!

a) Adam potkal kamaráda, který byl velmi chudý. Kamarád mu řekl, že neměl ten den 
žádný oběd, protože u nich doma neměli nic k jídlu. Tak Adam zašel do pekařství a je-
likož neměl peníze, počkal si, až se pekař otočí, a pak ukradl rohlík. Potom vyběhl ven 
a podal rohlík svému kamarádovi.

b) Kateřina měla od rána špatnou náladu. Chtěla si ji zlepšit a udělat si ten den něja-
kou radost. Šla do obchodu. Na pultě uviděla krásnou sponu do vlasů a pomyslela si, 
že by ji slušela. A tak, když se prodavačka nedívala, ukradla sponu a rychle utekla ven.
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Vánoce

Tak co Mydlinko, už se těšíš na Vánoce? Všude se uklízí, vaří, peče, vzduch voní 
vanilkou a jehličím. Vánoce jsou svátky narození Ježíše Krista. Podle křesťanské tradi-
ce začínají s vyjitím první večerní hvězdy 24. prosince na Štědrý den. Následující den 
25. prosinec je nazýván I. svátkem vánočním – Boží hod – den narození Ježíše Krista. 
26. prosince je svátkem sv. Štěpána – 2. svátek vánoční, kdy lidé chodili navštěvovat 
své příbuzné a sousedy a koledovali.

K Vánocům se pojí mnoho lidových tradic. Lidé zdobí vánoční stromeček, na Štěd-
rý den společně pouštějí lodičky z ořechových skořápek, v rozkrojeném jablku hledají 
hvězdičku, dívky házely střevíčkem v očekávání, kam bude špička střevíčku směřovat. 
Na Štědrý den večer po sváteční večeři si lidé u vánočního stromečku rozdávají dárky.

Vánoce se v mnoha zemích slaví různým způsobem, ale všude jsou vnímány jako 
svátky pokoje, rodiny a lásky.

Vyluštěte kruhovku a podbarvená písmenka doplňte do tajenky.
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Teda Mydlinko, to jsme to s dětmi pěkně 
zvládli, viď? Děti jsou moc šikovné a je s nimi i švanda. 

A jestlipak si ty chytré makovičky poradí i s našimi úkoly?
Už jste našli a zamysleli se nad úkolem uvnitř časopisu? Jestli ano, tak nám 

odpověď pošlete na info@maspolicsko.cz a můžete i připsat, jaké zvyky a tradice  
se udržují u vás doma nebo ve vaší vesnici či ve městě.

***
A na závěr něco pro zasmání:

Přijde žena k psychiatrovi. „Pane doktore, můj muž si myslí, že je kůň.“
„Tak to ho přiveďte, paní, já ho vyléčím.“

„Dobře, pane doktore, ale až skončí dostihová sezóna, on teď začal vyhrávat.“

Pepíček přijde domů celý nadšený a chlubí se mamince: „Maminko, dnes 
jsme se ve škole učili o výbušninách.“ Maminka se ptá: „A co 

se budete ve škole učit zítra?“ Pepíček: „V jaké 
škole?“
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