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Milí rodičia a deti,
keďže je predprimárne vzdelávanie povinné, posielame Vám niekoľko aktivít, ktoré si
s deťmi môžete urobiť. Môžu ich robiť aj menšie deti, nie len predškoláci. PL sú určené pre
staršie deti. Aktivity budú rozdelené do dvoch častí, kde prvá časť je viac zameraná na
formovanie kognitívnej a perceptuálno-motorickej stránky osobnosti dieťaťa. Druhá časť bude
obsahovať aj PL a omaľovánky pre mladšie deti.
Možné úlohy:
BÁSNE:
Prečítajte deťom básne, porozprávajte sa o nich. Pokúste sa im vysvetliť pojmy, ktorým
nerozumejú. Sú tam slová, ktoré sa rýmujú, ktoré to sú? V prípade, že prejavia záujem, môžete
sa jednu z nich naučiť naspamäť. Deti si skôr osvoja báseň, ak text budete vyjadrovať pohybmi
- voľná improvizácia.
ROZPRÁVKA O PYŠNEJ VLOČKE:
Prečítajte deťom rozprávku, môžete si ju prečítať aj na dobrú noc
. Vysvetlite deťom slová,
ktorým nerozumejú. Porozprávajte sa o rozprávke. Aké postavy tam vystupovali? Boli dobré
alebo zlé? Navrhnite dieťaťu, aby skúsilo zmeniť koniec rozprávky, prípadne nedočítajte
príbeh, ale nechajte ho dokončiť dieťaťu. (Otázky: Aká bola vločka, čo znamená pýcha, čo
zistila vločka, čo znamená mať rád, ako sa skončil príbeh dobre alebo zle...?)
ARTIKULÁCIA A VÝSLOVNOSŤ – pracovný list určený pre staršie deti 5-6r.
CVIČENIE: zacvičte si s deťmi podľa pokynov.
POKLADY ZIMY - POBYT VONKU. Sú tam možné návrhy, čo všetko môžete robiť s deťmi
na pobyte von v zimnej krajine.
PREČO JE V ZIME TMA: Prečítať si pre zaujímavosť, aby pochopili prečo sa dni skracujú
a predlžujú, menia sa ročné obdobia.
VÍMANIE PRÍRODY - PRIŠLA ZIMA PL – porozprávať sa o charakteristických znakoch
zimy – Mikuláš, Vianoce, sneh, ľad, snehové vločky, fujavica, sánky, zimné športy...
STRIDŽIE DNI: prečítať a porozprávať sa o ľudových zvykoch, ako to bolo kedysi, ako je to
dnes, aké máte zvyky vy doma?
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UŽ K NÁM PRIŠLA ZIMA
UŽ K NÁM PRIŠLA ZIMA,
ZIMA, ZIMIČKA,
CELÝ SVET JE AKO
VEĽKÁ CHLADNIČKA.
JE V NEJ BIELY SNIEŽIK,
JE V NEJ PRAVÝ ĽAD.
KEĎ K NÁM PRÍDE ZIMA,
KAŽDÝ Z NÁS JE RÁD.
KEĎ SA BIELY SNIEŽIK
SYPAŤ ZAČÍNA,
CELÝ SVET JE AKO,
VEĽKÁ ZMRZLINA.
SLNKO SI JU LÍŽE
ZO STROMOV A STRIECH...
TO JE ALE KRÁSA,
KEĎ SA SYPE SNEH!
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SNEHULIAK
KDE SA VZAL, TU SA VZAL,
PRI ZÁHRADE RÁNO STÁL.
ČIAPKU SIVÚ, HLAVU KRIVÚ
A FAJKU VÁM V ÚSTACH MAL.
V KOŠIEĽOČKE, NEBORÁK.
ČOŽE JE TO ZA PANÁK?
ZASMIALA SA MLADÁ CHASA,
JÁJ, VEĎ JE TO SNEHULIAK!
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O PYŠNEJ VLOČKE (Viera Šmelková)
Kdesi ďaleko v ľadovej krajine žila malá vločka. Mala striebristé vlasy, biele bielučké
čelo, jagavé oči a nádherné šaty. Bola dcérou vody a chladu, sestrou ľadu a snehu. Od narodenia
je vštepovali rodičia do vienka chlad, ale nie pýchu. Ale vločka - parádnica rada hľadela na svoj
obraz v zamrznutých jazerách. Obzerala sa a vykrúcala sa pred nimi celé dni a v jej srdci sa
usídlila pýcha. A po čase už jej chladná krása ukrývala len pyšné ľadové srdce bez citu a lásky.
Kade lietala všade sa chvastala.
„Pozri, pozri sa potok aká som krásna a vznešená! A ty? No len sa pozri. Si kľukatý plný skál
a rýb. No fuj!“
A potok jej spevavo zazurčal: „Nemáš pravdu krásna vločka. Som síce kľukatý, ale dávam
skalám domov a rybám život a preto ma majú radi. Ale to ty svojím chladným srdcom nemôžeš
pochopiť.“
Vločka len pohodila striebristou hlávkou, povýšenecky sa usmiala a letela ďalej. Cestou jej
však nedalo pokoj čo to vlastne „mať rád“ znamená. Rozhodla sa, že sa spýta čarodejnice
Meluzíny.
Stretla však lišajník učupený v skale. Chcela preletieť okolo, ale vlastná pýcha jej to nedovolila.
Vzlietla nad ním a takto mu hovorí: „Pozri, len sa poriadne pozri ty úbohá rastlina! Pozri aká
som ja krásna a vznešená. A ty? Hľa, si škaredá, si iba obyčajnou potravou pre zvieratá. Nič
viac. Fuj!“
A lišajník tíško zašepkal: „Nemáš pravdu pyšná vločka. Som síce iba škaredá rastlina a som
krmivom pre soby, ale tie ma za to majú radi. A ty, krásna vločka, to nemôžeš pochopiť, pretože
máš ľadové srdce a nevieš čo je to mať rád.“
Vločka odula biele líca, mrzko zazrela ľadovými očami a letela ďalej.
„Mať rád. Čo je to za nezmysel?“ zamrmlala si sama pre seba.
A vločka letela dlho -predlho, až sa nakoniec dostala do Búrkových hôr k jaskyni čarodejnice
Meluzíny, ktorá práve vo veľkom kotle varila smršť.
„Vitaj malá vločka. Čo ťa ku mne privádza?“ zavyla Meluzína ľadovým hlasom.
Keď vločka zazrela mrazivú Meluzínu odetú do vetrami posplietaných handier so šedivými
mračnami vo vlasoch, zabudla na svoje otázky a začala: „Och Meluzína, aká si len mrzká a
dotrhaná. A aký máš nepríjemný hlas. Pozri, len pozri na mňa, aká som ja krásna a vzneš…“
Viac vločka nepovedala. Rozhnevaná Meluzína udrela žezlom vetrov do kotla a zvolala: „Leť
smršť! Leť! A odnes túto nehanebnicu ďaleko! Preč od môjho príbytku! Nech pozná ako končí
pýcha! Nech pozná ako končí povrchná vznešenosť! Nech už nikdy neuvidí domov ľadových
plání! Nech ju spáli horúce slnko!“
A smršť niesla vločku ďaleko z kráľovstva ľadu, ďaleko od vplyvu jej otca – kráľa
Mrazu. Niesla ju ponad moria, ponad močiare a púšte, ponad nehostinné vrchy. A vločke zbeleli
vlasy od morskej soli, doráňala si krásnu tvár na ostrých končiaroch štítov, roztrhala a zablatila
si šaty v bahnách močiarov a horúce púštne slnko jej začalo topiť ľadové srdce.
„Ach, zomieram.“ Šepla vločka z posledných síl. „Ach odpusť Meluzína, že som ťa urazila.
Odpusť potok, aj ty lišajník moje pyšné slová. Viem že umieram. Viem, že už mi nepomôže ani
moja krása a ani moja vznešenosť.. a viem , že sa už nikdy nedozviem, čo je to „mať rád.“
A Meluzíne zmäklo srdce i vraví: „Odpúšťam ti malá vločka. Teraz už vieš, že pýcha a
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ponižovanie nikam nevedú. Ale domov sa už nevrátiš. Zostaneš v kráľovstve Slnka. Snáď tu
nájdeš odpoveď na tvoju otázku.“
Vločke sa na pálivom slnku roztopilo nielen ľadové srdce, ale aj ľadové šaty. Slnko ju oblieklo
do plášťa z bielej pary a pozvalo k sebe na oblohu.
„Júj, to je nádhera!“ zvýskla vločka od nadšenia. „toľko piesku. A tam zas aké stromy. A tie
krásne modré rieky. A to more. To je nádhera!“
„Som rád, že sa ti tu páči, „ zablyslo sa Slnko zlatým úsmevom, „veľmi tu tvoju pomoc
oceníme.“
A tak vločka skrytá v malom obláčiku zostala na oblohe, odkiaľ posielala zemi vlahu, kde ju
nadnášal ľahký vánok a vtáci jej mávali na pozdrav. Navždy stratila svoju pýchu a spoznala čo
je to „mať rád“.

ČO ROBIA V ZIME SNEHOVÉ VLOČKY

ROZPRÁVKA O ZIME JE PLNÁ SNEHOVÝCH VLOČIEK.
VEĽKÝCH, MENŠÍCH, EŠTE MENŠÍCH A ÚPLNE MALIČKÝCH...
TIETO VEĽKÉ, MENŠIE, EŠTE MENŠIE A ÚPLNE MALIČKÉ
VETROPLAŠKY RADY SKÁČU Z OBLAKOV. POTOM PADAJÚ A
LIETAJÚ A PADAJÚ A LIETAJÚ... RUKA V RUKE V RUKAVIČKÁCH
POLETUJÚ PO OBLOHE. KEBY TO ROBILI STÁLE, ZASNEŽILI BY
NEBO.
A VY, MILÉ DETI, URČITE VIETE, ŽE SNEH JE SPAVÁ PERINA.
POTOM BY RÁNO BOLO CELÉ BIELE A SNÍVALO SNEHOVÝ SEN.
AK ZASPÍ AJ SLNIEČKO, KTO POTOM PRIVOLÁ LETO? NAKONIEC
VLOČKY VETROPLAŠKY ROZPRESTRÚ ĽADOVÉ PADÁČIKY A
POMALY SA ZNESÚ K ZEMI. TAKTO NEBUDÚ SNEŽIŤ VEĽMI
RÝCHLO A NEOBIJÚ SI KOLIENKA. NA ZEMI SA PADÁČIKY
ZAPICHNÚ TAK, AKO V LETE SLNEČNÍK DO PIESKU. POD NÍM SI
VETROPLAŠKY UŽÍVAJÚ ZIMU. KEĎŽE SÚ PADÁČIKY VYŠÍVANÉ
Z ĽADOVÝCH NITIEK, SLNIEČKO SA V NICH ODRÁŽA, A PRETO
SA SNEH V ZIME LIGOCE. SLNIEČKO V ZIME JEDNÝM OKOM
POZERÁ A DRUHÝM SPÍ. OBČAS SA STANE, ŽE ZASPIA OBE OČKÁ.
VTEDY NESNEŽÍ, ANI SLNIEČKO NESVIETI A JE STRAŠNÁ ZIMA.
VŠETKO SPÍ A NAPOKON ZASPIA I VETROPLAŠKY.
KEĎ SA ZIMA PORIADNE VYZÚRI, SLNIEČKO JEDNÝM
OKOM VYKUKNE SPOZA OBLAKOV. UŽ JE TEPLEJŠIE A POMALY
SA PREBÚDZAJÚ AJ VETROPLAŠKY KEĎ JE EŠTE TEPLEJŠIE, TO
UŽ SLNIEČKO POZERÁ OBOMA OČKAMI. ĽADOVÉ PADÁČIKY SA
ROZTOPIA A VLOČKY VETROPLAŠKY SA TAJNÝMI CESTIČKAMI
VRÁTIA SPÄŤ NA NEBO. TAM SI SADNÚ NA OBLAKY. CELÉ LETO
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Z NICH PRADÚ ĽADOVÉ NITKY A VYŠÍVAJÚ NOVÉ PADÁČIKY. TO
ABY V ZIME MOHLI OPÄŤ ZASNEŽIŤ ZEM.
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CVIČENIE
Pomôcky: hudba: M. Jaroš – Vločka https://www.youtube.com/watch?v=RtQzvu2aDN8,
papiere, rozprávka o Zvedavej hviezdičke, obrázok slniečka, obrázok mrázika,
Rozohriatie:
Hra na vločky: Po telocvični rozmiestnime veľké papierové vločky - papiere (vločiek bude
vždy o jednu menej ako je detí). Deti tancujú na hudbu okolo vločiek. Na zastavenie hudby si
každé dieťa nájde snehovú vločku. Ten, komu vločka nezostane, vypadáva z hry. Hra končí
vtedy, keď zostanú posledné dve deti.
Mrázik a Slniečko: Jedno z detí bude predstavovať Mrázika (dostane obrázok mrázika). Druhé
dieťa predstavuje Slniečko (dostane obrázok slniečka). Úlohou Mrázika bude naháňať deti po
vymedzenom priestore telocvične. Ten, koho sa Mrázik dotkne zostane nehybne stáť na mieste
- zamrzne. Slniečko ho môže vyslobodiť dotykom.
Obmena- vymení sa Mrázik aj Slniečko.
Hlavná časť- zdravotné cviky zamerané na posilňovanie:
„Deti, za chvíľu sú to Vianoce. Ježiško Vám prinesie darčeky. Aby ich stihol doniesť všetkým,
musí sa najskôr poriadne rozcvičiť. Zaujmite postavenia podľa mňa a opakujte pohyby.“
Medzilopatkové svalstvo
bočné kruhy pažami vpred a vzad
vzpažiť pravou – vzpažiť ľavou – ( dlane vpred) – skrčiť pripažmo pravou, skrčiť pripažmo
ľavou
skrčiť pripažmo, ruky na plecia, krúžiť ramenami vpred a vzad
Brušné svalstvo
ľah, bedrá pritisnúť k zemi, paže voľne pozdĺž tela (opakovane s krátkou výdržou); chodidlá na
zem – hrudný predklon, predpažiť, ruky na kolená – späť
sed pokrčmo – uchopiť v podkolení, prednožiť pokrčmo – výdrž
Posilnenie chodidla (cvičenie na boso)
stoj –prednožmo húpanie zo špičiek na päty a späť
(dramatizácia) zbieranie látky a papierikov prstami nôh
Čo myslíte deti, chodí Ježiško v noci alebo cez deň? A čo vtedy svieti na nebi? (hviezdy).
Ľahnite si na zem a počúvajte krátku rozprávku o hviezdičke.
Relaxácia: O zvedavej hviezdičke
Marienka si ľahla do postieľky a prikryla sa príjemne teplou perinkou. Snažila sa ležať bez
pohybu. Uvoľnila celé telo hlavičku aj nožičky. Rúčky si jemne položila na bruško a očká
ľahučko zatvorila. Pokojne ležala, oddychovala a bolo jej veľmi dobre. (Deti napodobňujú)
Nad mestom sa znášal súmrak a pomaličky prichádzal Štedrý večer. Len tu a tam zablikala na
oblohe hviezdička a pustila na zem strieborný lúč rovno Marienke do izby. Týmto lúčom jej
priniesla krásny rozprávkový sen. Keďže sa v rozprávkach všetko plní, splnilo sa aj Marienke
to najtajnejšie želanie. Uvidela Ježiška, ako všetkým dobrým deťom prináša darčeky.
Pomaličky sa k nemu priblížila, pokojne ho pozdravila a chvíľočku sa s ním rozprávala. Ježiško
jej zato, že bola celý rok dobrá nechal niekoľko darčekov. Na rozlúčku ju pohladkal na líčko a
tým sa jej sen stal skutočnosťou. Keď sa Marienka prebudila, bola opäť vo svojej postieľke
a stále uvoľnene oddychovala. No keď sa pozrela smerom ku stromčeku, na jej veľké
prekvapenie tam naozaj ležali krásne darčeky.
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Záverečná časť: Postupné vstávanie a tvorenie reťaze podľa riekanky:
„Vločky z neba popadali, po zemi sa rozsypali.
Kde ich nájdem, kde ich mám, sama si ich pozbieram.“
Deti spoja reťaz do kruhu a posadajú si na zem, kde prebehne zhodnotenie. „Páčili sa Vám
dnešné hry? Čo sa vám najviac páčilo (nepáčilo) a prečo? Na záver všetky deti pochválim.
Pobyt vonku: Sledovať zimnú krajinu – zasnežené okolie (kopce, hory...)
Pohybová hra – naháňačka
NA MRÁZIKY
Voľne behať v priestore určeným smerom, orientovať sa v presne určenom priestore,
dodržiavať pravidla.
OBSAH HRY: Rozhovor o spolupráci pri hre, dodržiavaní pravidiel, ohľaduplnosti voči
kamarátom a čestnej súťaživosti
Deťom vysvetlíme pravidlá hry a vymedzíme priestor pohybu.
POSTUP: v ohraničenom priestore sú zhromaždené deti. Oproti nim sa postaví vyčítankou
zvolený ” Mrázik „
MRÁZIK: „JA MÁM NOS ČERVENÝ, DO MODRA SFARBENÝ
KTO Z VÁS SA MA NEBOJÍ, NECH TU CHVÍĽU POSTOJÍ“.
DETI:
„MY SA MRAZU NEBOJÍME, VESELO SI POSKOČÍME“.
Pri tých slovách bežia na druhú stranu a Mrázik ich chytá. Potom sú “Mráziky” dvaja,
traja…resp. koho Mrázik chytí stane sa tiež Mrázikom.
Dbáme na dodržiavanie pravidiel: vyhýbať sa deťom, byť ohľaduplný, nenadbiehať
Mrázikovi….
POKLADY ZIMY – pobyt vonku
Krásy snehu sa najlepšie pozorujú na miestach, ktoré nie sú zasnežené. Skúste sa vydať na
zimnú výpravu za mesto. Možno tam nájdete rôzne stopy zvierat, námrazu a inovať. Pred
Vianocami si spomeňte na zvieratá, ktorým ste už na jeseň pripravili reťaz s rozličnými
sušenými dobrotami. Ak ste nestihli nádielku počas jesene pripraviť, využite vaše domáce
zásoby – pre zajace mrkvu a kapustu, pre vtáky jablká, orechy, loj, slnečnicové semienka.
Sušené plody a ovocie zaveste na vybraný strom.
•
Snehové obrazy – sneh je dobrým výtvarným podkladom na výtvarné hry v prírode.
Na rovnej zasneženej ploche nám pôjde dobre vytváranie obrazov z odtlačkov
vlastných stôp. Stopy dávame čo najbližšie k sebe, aby sa zobrazili súvislé línie.
Týmto spôsobom sa dajú zhotoviť jednoduché motívy a obrázky. Veľmi zábavné a
jednoduché je odtláčanie podrážok jednotlivých detí. Čia noha je najväčšia? Sú to
podrážky so vzorom? Poznajú všetci svoj vlastný odtlačok? Ak snehové podmienky
dovolia, skúsme do snehu kresliť kúskom palice.
•
Vločky počas letu – pozorovať krásu snehových vločiek je vždy zaujímavé.
Zachyťme ich na rukavici, prípadne položme starý vlnený odev bez vzoru tmavšej
farby na zem. Postupne sa na nich budú usádzať snehové vločky. Pozorujme, ako sú
utvorené, ako rýchlo sa stápajú.
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•

•

•
•

Snehové športovanie - stačí vyšľapať cestičku, po ktorej deti za sebou vykračujú ako
na lane, kladú nohu pred nohu. Obmena: Deti sledujú vyšľapané stopy a pokúšajú
sa do nich presne dávať svoje nohy. A čo tak skoky do závejov alebo do hromady
snehu?
Stavby zo snehu – Ak to kvalita snehu dovoľuje, tak si popri tradičnom snehuliakovi
zhotovme aj iné stavby. Napríklad iglu z kopy snehu. Oplatí sa využiť zhrabaný sneh
z chodníkov či nejakej plochy, prípadne si pri zhŕňaní snehu pomôžme lopatou na
sneh. Potom je nutné celú kopu riadne utlačiť. Následne sa dá vyhrabať sneh smerom
dovnútra, aby vznikol vchod. Ak si na väčšiu stavbu netrúfame, využijeme sneh ako
základ na stavbu hradov, domov... Ak stavbu opatrne polejeme vodou, do rána sa
vďaka nej zo snehovej stavby stane ľadové kráľovstvo.
Pokusy so snehom – do plechového hrnčeka naberieme na rôznych miestach sneh,
ktorý necháme v triede na teple roztápať. Pozorujeme, ktorá voda je čistá a ktorá je
špinavá. Bude čistejší sneh z cesty alebo parku? Na porovnávanie možno rozpustiť
i ľad. Zmeriame teplotu snehu. Prečo nemôže byť sneh teplý ako čaj?
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PREČO JE V ZIME TMA
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STRIDŽIE DNI
Dlhé zimné večery zvyšujú našu chuť zabaliť sa do deky a pri voňavom čaji čítať svojim
ratolestiam strašidelné rozprávky. V minulosti však predslnovratové dni neboli ani zďaleka
takéto pokojné. Predlžovanie noci na úkor denného svetla v našich predkoch vyvolávalo
predstavy o nadvláde nepriaznivých síl, pred ktorými bolo potrebné chrániť celé hospodárstvo.
Na ochranu pred zlom preto obyvatelia dedín vykonávali rôzne magické úkony s použitím
cesnaku, kríža a svätenej vody.
Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na „stridžie dni“, ktoré začínali na
Katarínu (25.11.) a končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12. - dnes Bohdan). Za
obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak považovali aj Ondrej (30. novembra),
Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali ženy
zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie.
25. NOVEMBER KATARÍNA
V ľudových predstavách sa chápal deň Kataríny ako prvý stridží deň, začiatok zimy.
Pastieri trúbením a práskaním bičmi vyháňali strigy z dediny na krížne cesty, ľudia sa
chránili pred nepriaznivými silami jedením cesnaku a robením kríža na dverách. Na Katarínu
sa konali posledné tanečné zábavy pred nastávajúcim adventom, na ktorých sa často tancovalo
až do rána.
„Katarína na ľade a Vianoce na blate. Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.“
30. NOVEMBER ONDREJ
Dievčatá v tento deň magickými úkonmi zisťovali, kedy sa vydajú, ako bude ich
nastávajúci vyzerať. Vyniesli pred domy mládencov konopné semeno alebo triesky z dreva
a zariekali:
„Ondreju, Ondreju, konope ti seju.
Bože, znati, s kým ich budu brati!“
ALEBO
V podvečer Ondreja dievčatá čarovali: nad ohňom roztopili olovo, preliali cez uško kľúča do
vody. Z odliateho olova potom hádali, aký bude ich ženích (tučný, chudý, bohatý, chudobný).
Pritom odriekali:
,,Ondreju, Ondreju olovo ci leju,
daj mi Bože znac,
koho ja budzem za muža mac.“
„Ondreju Ondreju, tebe olovo leju,
jakého mi muža dáš,
s kým ja pôjdem na sobáš“?
„Plote, plote trasiem ťa,
svätý Ondrej prosím ťa,
daj mi tejto noci znať,
koho ja za muža budem mať“.
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Pre dobrú úrodu ľudia triasli v záhradách ploty. Nechodilo sa do lesa, nepracovalo sa.
Vinšovníci chodili po domoch a vinšovali:
,,Vinšujem Vám na toho svätého Ondreja,
aby Vám dal pán Boh veľa šťastia, zdravia,
hojného božieho požehnania,
na poli úrodu, v dome lásku, svornosť a všetkého hojnosť.“
ADVENT
Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri
týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo
očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, ozdobujú si svoje príbytky
dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto má adventný veniec, častokrát z čečiny, ktorý je
ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. Má tvar kruhu, ktorý
symbolizuje nekonečno-večnosť, sviečky a ihličie vyjadrujú túžbu po teple a svetle, túžbu po
jari. Na tradičnom venci majú byť 3 sviečky fialové a jedna ružová. Fialová je farba pokánia,
modlitieb. Ružová je farba nádeje. Prvú sviečku na adventnom venci – (či sme boli dobrí)
zapaľuje najmladšie dieťa rodiny. Druhú sviečku na druhú adventnú nedeľu zapáli najstaršie
dieťa rodiny - je to sviečka prípravy. Tretiu zapáli matka je to sviečka ružovej farby, farby
radosti. Na štvrtú adventnú nedeľu po požehnaní zapáli otec poslednú sviečku, hovoríme jej aj
anjelská sviečka alebo sviečka lásky. Veniec je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý
prichádza. U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť a iskričky v
očkách každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom nejakú tú
dobrôtku. Počas adventu sa jedlo veľa cesnaku, aby strigy nemali svoju moc, ani nad ľuďmi ani
nad zvieratami, v tom čase sa veľa čarovalo.
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4. DECEMBER BARBORA
Ďalším stridžím dňom bola Barbora, vtedy chodili dievčatá „Barborky“, v bielom odeve
a pomúčenou tvárou, s husími perami „vymetať“ nečisté sily z domácností, podobne ako na
Luciu.

6. DECEMBER MIKULÁŠ
Mikuláš je v súčasnosti asi najznámejším zo stridžích dní, deti si večer položia na oblok
vyumývané čižmy a ráno v nich nájdu balíček sladkostí.
13. DECEMBER LUCIA
Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby
si na Luciu dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená,
pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne, počas nasledujúcich
dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok spálili na Štedrý deň ráno, a posledný
otvorili večer. Meno, ktoré na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak
zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať nemala.
O Lucii sa hovorilo, že bola najväčšia bosorka. V predvečer ľudia jedli cesnak, robili si
krížiky na čelo, aby sa chránili pred bosorkami, stajne sa kropili svätenou vodou, cesnak jedli
aj kravičky, aby neprišli o mlieko. Ľudia verili, že v ten deň sú strigy také silné, že ich môžu aj
vidieť. Sadili pšenicu a na Štedrý deň dávali sliepkam, aby sa lepšie niesli. Robili stolček z 13
druhov dreva, ktorý si odniesli na polnočnú omšu do kostola a keď si naň sadli, videli, ktorá
žena je bosorka. Ženy sa prezliekali za Luciu, aby vymietli všetko zlo a choroby z domu.(
múka-pomúčiť tváre detí, plachty –zaviazať deťom okolo hlavy, pierka do ruky-pomôcka na
vymetanie, prejsť po celej škôlke so skupinkou detí).
„Na Luciu máme zimu,
začíname páliť strigu.
Pierkom kúty vymetáme
a zlých duchov vyháňame.“
V období od Lucie do Vianoc sa nezabúdalo ani na pranostiky. Každý deň predstavoval jeden
z mesiacov budúceho roka. Podľa toho, aké bolo ktorý deň počasie, také malo byť aj
v príslušnom mesiaci.
„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc“.
Linky:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIhCv3wSpU7ND9R13kWYkQdqJ1gQ9YRuy
- Vianočné rozprávanie, všetky rozprávky
https://www.youtube.com/watch?v=nPPtYW7Z8co Stridžie dni – reportáž
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