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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na advent, na čtení
s porozuměním a na výběr důležitých slov z textu.

ADVENT
Co je to advent?
Advent je období radostného očekávání a těšení – věřící očekávají a těší
se na příchod spasitele (Ježíše Krista). Kdo si v těchto dnech přivstane a
kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší tzv. roráty, písně, které se zpívají
na jitřních mších.

Jak dlouho trvá advent?
Advent trvá 4 týdny, začíná 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27.
listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ
slunce Štědrého večera a končí tedy dnem Narození Páně (25. 12.).
Každou adventní neděli se zapaluje svíčka na adventním věnci, děti
dostávají adventní kalendář a otevírají si každý den jedno čokoládové
okénko.

Názvy adventních nedělí
1. adventní neděle – železná (27. 11. 2011)
2. adventní neděle – bronzová (4.12. 2011)
3. adventní neděle – stříbrná (11.12. 2011)
4. adventní neděle – zlatá (18.12. 2011)
Co představují 4 svíčky na adventním věnci? Mír, víru, lásku a naději.

České tradice v období adventu
4. 12.
sv. Barbora
- řezání větviček z třešní (barborek)
5.12.
sv. Mikuláš
- rozdává hodným dětem nadílku spolu
s andělem a čertem

13. 12. sv. Lucie
- „Lucky“ chodívaly kolem stavení bíle oděné s maskou – zobákem na
obličeji a nožem v ruce( buď strašily nebo obdarovávaly děti)
24. 12. Štedrý den
- vánoční stromeček, pečení cukroví, půst – zlaté prasátko, betlém, jmelí,
štědrovečerní večeře – kapr, šupina pro štěstí, zpěv koled, lití olova,
házení střevícem, krájení jablka, pouštění ořechových lodiček,…

Úkol č. 1:
Najdi na www.youtube.com a zazpívej si koledy – Vánoce, Vánoce
přicházejí(Veselé Vánoce) a Vánoční koleda: Nesem Vám noviny.

Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a doplň:
1. Advent je pro věřící očekávání příchodu ______________ Ježíše
Krista.
2. Advent trvá __ týdny.
3. Každou adventní _________ se zapaluje svíčka na adventním věnci.
4. Názvy adventních nedělí jsou:_______________, ______________,
_________________ a ______________.
5. Čtyři svíčky na adventním věnci představují:__________,_________,
____________ a ___________.
6. Na sv. Barboru se uřezávají a dávají do vázy větvičky ___________.
7. Mikuláš naděluje hodným dětem spolu s ___________ a _________.
8. „Lucky“ chodívaly kolem stavení _______ oděné s maskou -______
_________ na tváři.
9. Na Štědrý den se dělají tyto zvyky a tradice: ___________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Správné řešení:
Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a doplň:
1. Advent je pro věřící očekávání příchodu spasitele Ježíše
Krista.
2. Advent trvá 4 týdny.
3. Každou adventní neděli se zapaluje svíčka na adventním věnci.
4. Názvy adventních nedělí jsou: železná, bronzová, stříbrná a
zlatá.
5. Čtyři svíčky na adventním věnci představují: mír, víru, lásku a
naději.
6. Na sv. Barboru se uřezávají a dávají do vázy větvičky třešní.
7. Mikuláš naděluje hodným dětem spolu s andělem a čertem.
8. „Lucky“ chodívaly kolem stavení bíle oděné s maskou zobákem na tváři.
9. Na Štědrý den se dělají tyto zvyky a tradice:
vánoční stromeček, pečení cukroví, půst – zlaté prasátko, betlém,
jmelí, štědrovečerní večeře – kapr, šupina pro štěstí, zpěv koled, lití
olova, házení střevícem, krájení jablka, pouštění ořechových
lodiček,…
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