
Vyzdob si vánočně pokojíček

Dobrý skutek

Sklenice plná vzpomínekRozděl se o dobrotu

Milý tajný vzkaz

Rodinné puzzle

Vánoční film nebo pohádka

Přání u stromkuPyžamový den

Pečení perníčků  Barborky - česká klasika

Vánoce jsou i rodinné svátky. A tak 
vyber nějakou vaši společnou fotku 

a vytiskni ji na papír s prázdnými 
puzzle dílky. Vystříhej a můžete 

skládat.

Tebe i celou vaši rodinku dostane do 
vánoční nálady. Tak něco vyber a 

můžeš připravit i oříšky na mlsání. A 
nebo popcorn, ať jste jak v kině.

Zajdi k vašemu obecnímu 
stromku, pořádně si ho v klidu 
prohlédni  a něco hezkého si 

přej.

Normálně ti to většinou neprojde, 
ale dneska máš výjimku :)

Sv. Mikuláš, který má dneska svátek,  
byl i patronem pekařů. Další naše 
hezká tradice je pečení cukroví. 

Popros mámu o těsto a dej se do 
pečení. Zkus i nějaké nové tvary.

1.- 3. 12.

4.- 6. 12.

7.- 9. 12.

10.-12. 12.

Zkus třeba origami stromek 
postavit na poličku nebo parapet 

a na okno pomocí bílku nalep 
vystříhané vločky z papíru. 

Dobré skutky k Vánocům určitě 
patří, a tak zkus dneska nějaký 

vykonat. 
Určitě to večer ocení i Mikuláš a 

čerta nechá vzadu.

Vezmi doma prázdnou sklenici           a 
dej do ní všechno, co vám bude 
připomínat společně strávený letošní 
rok. Třeba mušli z dovolené, lístek z 
výletu, pohled, nebo na papírek napiš  
společný zážitek, oblíbenou písničku, ...

Mikuláš ti určitě přinesl i nějaké 
dobroty. Rozděl se o nějakou moc 
dobrou s těmi, které máš rád. 
Schválně, na kolik dílků ji 

budeš krájet?

Připrav někomu z rodiny (klidně i 
všem) nějaký milý vzkaz na 

následující den. A dej ho třeba do 
boty, ať ho ráno určitě najdou. 

V Americe dětem dárky nosí 
Santa Clause. A touhle hrou si 
někdy děti krátí čekání na něj. 

Zkusíš to také?

Zahrajte si hru "Don't Eat 
Santa"

Dnes na svátek sv. Barbory uřízni 
malou větvičku z třešně a dej do 

vody. Komu na štědrý den vykvete, 
splní se mu prý přání (a děvčata se 

měla vdát :)

Milá maminko,
přeju ti hezký 
dnešní den!



Lucie noci upije

Snídaně do postele

Vločka jako sněhováLodičky z ořechů

Mlsání pro zvířátka

Vytvoř ledové ozdoby

Ochranná křídla

Noc plná kouzelVoňavý domov

Tajný dárek sousedůmUžij si ulice plné světýlek

Vyber hezkou formičku (třeba košíčky 
na muffiny) dej do ní zelené lísky a 

jehličky, červené bobulky (šípky atd.) 
a mašličku, která bude částečně 
vykukovat ven a dej do mrazáku. 
Druhý den pověs ven a obdivuj.

Zkus být celý den na někoho "tajně" 
hodný. Ne na svého kamaráda, ale 

na někoho, s kým se běžně tolik 
nebavíš. Ať je to pro něj i tebe něco 

mimořádného.

Ozvlášni dnešní noc některým 
dávným zvykem. Třeba dej každému 

pod talíř šupinu nebo penízek. A 
hospodář má mít kapsy otevřené, 

aby do nich napadalo štěstí.

Hezkou atmosféru vykouzlíš i vůní. 
A nemusíš ani používat žádné 

kupované vonné svíčky. Zkus do 
aromalampy dát do do vody 

hřebíček a skořici.

Potěš někoho ze sousedů malým 
dárečkem (přáníčkem, krabičkou 
cukroví, ozdobou na stromek, ...), 

který jim dáš tajně do schránky nebo 
za dvěře.

13.- 15. 12.

16.- 18. 12.

19.- 21. 12.

22.- 24. 12.

Tak aby té noci neupila moc, rozsviťte 
svíčky a dopřejte si večeři při 

svíčkách. A můžeš udělat i nový 
svícínek.

Tak co? Necháš si ji donést 
nebo naopak budeš někoho 

chtít potěšit ty?

Ne vždy jsou Vánoce plné sněhu, a tak 
pro jistotu vyrob alespoň nějaké vločky 

jako ozdobičky na vánoční stromek. 
Třeba z tavné pistole a třpytek, nebo z 

papíru.

Je to hezká tradice i zábava. Připrav 
lodičky z ořechů se svíčkou na Štědrý 

den. A nějaké můžeš vyzkoušet 
rovnou, Ale pozor, dneska 

budoucnost nepředpovídají.

Zpříjemni vánoční svátky i zvířatům 
venku a ozdob jim stromek mrkvemi, 

jablky nebo šiškami nacpanými 
semínky a oříšky. 

Zapomeň na e-mail, ale pošli 
klasické přáníčko nebo pohled 
někomu, komu chceš udělat 
radost. A když je vlastnoručně 
vyrobíš, tak radost bude o to větší.

Potěš blízké klasickým přáníčkem

Projděte se celá rodina po setmění 
vašem okolí a všímejte si vánoční 
výzdoby. Můžete udělat i takovou 

soukromou soutěž a vybrat vítěze a 
třeba mu i napsat, že vyhrál.



Zjisti si nějakou zajímavou 
vánoční tradici z jiné země a 

společně ji vyzkoušejte.

Vánoční zvyky z jiné země

A pořádně si to užij, to se ti 
nepoštěstí každý den!

Koupačka se spoustou pěny

V mrazu určitě potěší i zahřeje. 
Připraví se  svařením hřebíčku, 

skořice a badyánu v trošce vody. Pak 
přidej jablečný a brusinkový džus a 

přiveď k varu. Můžeš dosladit.

Nealko svařák

Určitě ho znáš, ale nezaškodí, si ho 
alespoň jednou ročně připomenout. 
Zvládneš ho pak převyprávět svými 

slovy?

Vánoční příběh
Proč ne? Když se teple oblečete, tak 

malý piknik u vašeho obecního 
vánočního stromku může spustit 
novou hezkou tradici. A co pozvat       

i pár kamarádů?

Piknik u vánočního stromku

Napiš své přání a nezapomeň 
papír hezky vyzdobit.

Napiš dopis Ježíškovi



Vyzdob si vánočně pokojíček - Origami stromek

1. Z obdélníku (A5) udělej 
čtverec. 

2. Přelož ještě jednou po 
úhlopříčce a i v polovině.

3. Slož do trojúhelníku tak, 
aby uprostřed zůstala 
středový sklad.

5. Stejným způsobem 
přelož i druhou stranu.

6. - 8. Rozlož část ohnutou 
v kroku 4. a vlož ji dovnitř.

9. Stejně postupuj u druhé 
strany

13. Nastříhněte všechny 
jednotlivé trojúhelníčky, 
jak je naznačeno na 
obrázku.

14. U nastřižení vždy 
přeložte směrem dolů a 
vytvořte "větve".

15. Takto postupujte u 
všech stran.

16. Stromku už jen 
naaranžujte jednotlivé 
strany a šup s ním na 
výzdobu :)

10. - 11. Takto by to mělo vypadat. Malé trojúhelníčky 
jsou vloženy uvnitř. Stejný postup zopakujte z druhé 
strany.

4. Vezmi volný roh a 
přelož podél středové 
čáry.

12. Odstřihněte naznačené 
části.



Vyzdob si vánočně pokojíček - Sněhová vločka na sklo

1. Z obdélníku (A5) udělej 
čtverec. 

2. Nech jej ve tvaru 
trojúhelníku.

3. Trojúhelník přelož na 
polovinu.

5. Výsledný složený tvar 
po přeložení na třetiny 
vypadá takto.

6. Odstřihni přebytečné 
části.

7. Rozkresli si vzor vločky 
- třeba tento.

8. Odstřihni přebytečné 
části.

9. Rozlož  a přilep bílkem 
vločku na okno, nebo ulaž 
na provázek a zavěs.

4. Trojúhelník z kroku 3 
přelož na třetiny.



Rodinné puzzle - šablona (Vytiskněte fotku a pak dejte do tiskárny papír s 
fotkou ještě jednou a natiskněte na ni  tuto puzzle šablonu.)



Hra Don't Eat Santa - Nesněz Santu

Je trochu mlsací (no dobře, trochu dost), ale to snad o Vánocích nevadí :)

NESNĚZ SANTU!

Položte lentilku na každý obrázek Santy. Jeden hráč jde za 
dveře. Ostatní se mezi tím dohodnou, který z obrázků bude 
"tajný Santa". 
Když se hráč, co byl za dveřmi, vrátí, začne sbírat a jíst 
položené lentilky. Když vezme lentilku z "tajného Santy", 
všichni zakřičí: "Nesněz Santu". Tím mlsání pro toto kolo 
pro hráče končí a někdo jiný jde za dveře.

Obrázek a inspirace z creationsbykara.com



Lucie noci upije - Svícen

1. Připravte si sklenici a 
maskovací pásku, na 
kterou si namalujte vzory.

2. Vzory vystřihněte a 
nalepte na sklenici

3. Můžete použít i ozdobné děrovačky. Dejte si 
pozor i na rozestupy vzorů na pásce. Hezky 
vypadá i použití pásky.

4. Vzory i vyděrovanou 
pásku nalepte na sklenici.

5. Zubní pastu natupujte 
kouskem houbičky na 
nádobí na sklenici.

6. Obraťte sklenici tak, ať 
se částí s pastou 
nedotýká podložky a 
nechte 10 min. zaschnout.

7. Opatrně sloupněte 
maskovací pásku a pokud 
jste také použili 
zavařovačku, vršek 
ozdobte mašličkou.



Vytvoř ledové ozdoby

1. Připrav si formičky, kousky mašliček a 
barevně zajímavé přírodniny.

2. Přírodniny naskládej do formiček, dej 
stužku tak, aby dva konce byly ve formičce a 
očko ven z formičky a zalej vodou.

3. Takto připravené kelímky a formičky 
dejte ideálně ještě do plastového boxíku, 
aby se ani trochu vody nevylilo do 
mrazničky a dejte zmrazit do druhého 
dne. 

4. Vyndejte z formiček, pokochejte se 
křehkou krásou ledových ozdob a odneste je 
ven, než vám doma začnou tát.

5. Ledové ozdoby už krášlí venku. 
Schválně, jak dlouho tam vydrží.



Potěš blízké klasickým přáníčkem - vánoční přání se stromečkem 3x jinak

Z barevného papíru vystřihni několik velikostí obdélníků, v prostředku přelož, 
aby vznikly 2 stejné trojúhelníky a přebytečné části odstřihni. 
Lepit začni horní nejmenší trojúhelníky, vlož do nich spodní větší atd. 
Špičku stromku ozdom hvězou nebo kometou, malovanou nebo vystřiženou.

Do středu papíru namaluj kmen. Vyber hezkou stužku, naaranžuj ji na přáníčko a 
přilep.
Špičku stromku ozdob. Pod stromek můžeš i přimalovat dárky.

Do čtvrtky udělej jehlou dírky ve tvaru hubeného trojúhelníku. Navlékni si 
barevnou nit a cik cak provlékej připravenými dírkami. Nezapomeň konce nití 
pak svázat k sobě nebo každý konec z rubové strany přilepit izolepou.
Na stromek pak můžeš dolepit nebo domalovat ozdobičky.



Vločka jako sněhová - z tavné pistole a třpytek

Vločka jako sněhová - 3D vločka z papíru

1. Vytiskněte nebo 
nakreslete vločky, dejte 
pod pečící papír a tavnou 
pistolí překreslete obrysy

2. Po lehkém zatuhnutí lze 
pokreslit lepidlem se 
třpytkami.

3. Pokud máte třpytky 
sypké, nasypte je ihned, 
než lepidlo zatuhne.

1. Připrav si 12 úzkých 
proužků papíru a lepidlo.

2. Vezmi dva proužky a 
uprostřed je slep do kříže. 
To samé ještě jednou.

3. Vezmi další 2 proužky a 
spodem je přilep k 
vodorovné části kříže.

4. Další 2 proužky propleť 
mezi již nalepenými a přilep 
(u obou křížů).

5. Krajní proužky slep k 
sobě jako na obrázku.

9. Odstřihni přebytečné 
kousky přilepených 
proužků, aby smyčky byly 
zarovnané.

10. Protáhni nebo přilep 
provázek a můžeš 
papírovou vločku přidat 
do vaší vánoční výzdoby.

6. Stejně postupuj u všech 
krajních proužků.

7. Oba "kříže" k sobě 
přilož zády.

4. Po zatvrdnutí lepidla 
jdou vločky snadno 
sloupnout. Můžeš na ně 
přidělat i provázek na 
zavěšení.

8. Volný konec vždy 
provlékni smyčkou a 
přilep k sobě.



Vločka jako sněhová - z tavné pistole a třpytek
Možné šablonky na vločky


