
1ě ím e Rfr tu nepatrnoil část p edstav, $<teré se

mi nakcn*c poda íuskutečnit" ]ěch, co z stftnsil

jen v nTyšierrkách, n*želím" Vytvá *jív mé ťantazii

vánoční ná adu a pncit svátku. Jsem scučásť pc-

svátné vánočnítradice a vždycky spíš p *nnlíšlírn

n adventu n*ž * samotném Štědrém dnu. Tr*chu

mě děsípsát o něčem tak samnzr*jmém a aár*-

veň ťrchvatném, čím Ván*ce jsou" Zvlášť prmt*,

že vš*chny časopisy jsou již ván*čními člán <y

§btěžkány a j*n má a témat bylo kdy p*psán* tak

zevrubně, ze všech stran a rihlťr pchl*d 
"

Fouštím se dn nevánočně-vánočních vah

n srnyslu vypnávění, nbdarovávánía o cestách za

ta"jemstvír:r. ů zdánlivě běžnych věcech, kt*ré rnají

prn čl*věka v*i<ri v znarn, Pn* p ítmfflnÝ okamžik,

ale i budoucí časy. ú t eeh darech hodrr ch t í

krélťr, kte íježíškovi p ináš*jí kus svého sndce"

Frwmím ďmnmm j* wypna v#ní-

,,Vyprávěj mi, jaké d ív by y V*noce, co sis

p ála dnstat? Jaké jsi nosila šaty? Frnč nemůžu

jíst kapra v tep ákáeh? Jak t*, e k*meta stál* na

místě? K*lik hyi* v ffi*ť émě p*jsk ? P jd*tx* *

ťnm p*dívat?"

"f * t*EiEq *táxek, m*žnnsťí a ep s*h jak eačít

vypr;*vění, T*iik rttm n*sťí, jak dět*rn vyprávět vá-

n*ční p íběh" F íběhy * deeh, * dávnlieh č*s*cF"l,

* p ít*r"nn*sťi, * ních i * s*bě, * taj*mstvíeh.

Adv*nť r"rebnii č*kánt rra p ích*d enam*ná

v r*a í *ntin. p *k *du pribEí *r"rís*- j*d*n dru-

hémi; i dávnlin,l p íhěh m" Víme, ž* vypr*věrrí

m;* *;dravr;jleím sťab! leační n* i pr* živ*tní

c*stu č *věka. 5yťí *br*u*tv*rnnst m p*dněeuj*

p *dstav!u,*st. #dp*vídá nn d* *ž té *tázky, je

hyhn*u sii*u smcim iemc*" p *s j*h* velikmu í]x*c

m pmt ebu č *věka h t s*uč*stí p íb#hti vyprávě-

ní uhlivá- P *st* jsm* na ně svym n*d*m sť;*le

nmstaw*ni- Frm prast*rm*, p in*u*nsil, pr*svěd-

čiv*u ť*Rmu,,l*jíž kn *ny najd*mre už,r dávném

km*r:*,***m sp*iečenství" Vg:íma*m* atm*sť*ru,

eharv*ní hiasr:, avuk i vyu nam jedr"t*tiiv *h sl*v,

rytnrus jaeyka. *xn;*!*žit*st" Spí n*v#**mky

n*ž r*u urn*rn crt"lm* sp*j*nís drr*hym idm

* svět*m"

Vyprávění hyi* vždy ust edr:ísl*žknr:

pr*dvain*čmích s*tkávání. P i m*grntónníeh

činn*stech, jmk* byio drartí p* í, [muskání

* eeh*, <r;*.i*nínv*e*- Lidá p*s*d$vali k*l*m

st*it"l a p*sB*ueha i" Ta< ja<m t<dysi u *hň ,

v j*skyrríe h, r"*a e h a pak v#t í*h cha[*upk;*ch,

v byt**h.

{-Jdě!*jm* s! prm adventní vyprávění čas

a pr*stnr. P*mn u p Épn*vujrne sv$ ustr*j*ní

i urstn*j*nídětí nn hlížíeí s* svátky. Každ ,ad-

ver:tníd*r: *[*sp*ň ehví[!, ffiud'me ns*bní-

Vyrd*hm* s svó vypra*vě*í nníst*, zt umrn*

světEm a r*xsviťm* svíčku či lueerničky, vy-

anačme n*š svát*čr:í, vypr;*v*cí krr.eh" T eha

šEškami, m*d ínnv ,mE či j*di*vymi větvičkami"

ffi*jm* d* krurhu v*ci, kt*r* Vífib*ííxují Várg*-

c*. Vypráv#jm* sE n ních" * je*ich vx}xn:&rÉ"tu.

, edn*duchlrmi, kmnknétními, dětern sr*zumi-

t*in, mi s *vy,

&fi ž*m* s*d#t E k*l*r:t st*lu, bud*-li n*rn

tak l#p*. Vyp*jčme si starli rituáí, kdy stclu

prffivftz*m *i sp* *čr,lě vyrnb*r"tvm *těz*aryl

svážem* n*hy, nfi zftfilT"}effiís*udržn*sťi. ffda

nfiffiffinít*h*, ž* každ p ná ísvé,!*dinečr:é

dnry na dall* místo" Zmměstn*jme si r*c*

EDAGoGYPSYCHOLOGIE PRO P

'n,,",',

dary

letos sťhnu, co
ráda. P edvánoční predstavy a plány. Co všechno

, jakym zpťlsobern budu dětem približovat vánoční
tajemství. P edvánočnícesty a zastavení. Ve fantazii ukládám kousíčky obrazťl

a vzpomínek, které o Vánocích a p edvánočním čase mám.

nam

].8 roizoro



ně.!ak*u j*dnoduchnu č!nnosťí, M eme t eba

j*n vvhlrat jadénka e rral*uskan ch * echťl"

hl*k*nec z nich vyrnbíme dárek pr* své blíxké"

Vypnávějm* sl dávn* i p ít*mné p íb*hy

n vraťm* * k p*hádkám- Zkusm* si j* zn*vu

vypr;*vět. N*jl*ipe j*n tak b*e kní ley, pů parrě-

ťi" H as*m tajemr-rym a rvučnlirr"l" Zap*meňme

rrn všeeí:fiy ty r:*vé, vyl*pš*n* pohádky,

s r*n*ha sk*ky, zvraty a děj*vyn^ri iiniemi

vyšp*rle*vané" Na ty mnohnsFcvné. Vyn*chej-

t"n* pr*ťent* qrát i vš*e hny xaťínr n*ťlfip*s[cu-

*han* <nižrrí nnvinky a vraťme s* k pchádk*m

starym, j* <*hy již tr*chu *p*t ehnvanvm

a p *žitlim. K F*rgxík*v* chalcupce, Karkulce,

P*pelc*, k &,1rnečku va a mjaj*vi" Děťi jirn bu-

dm* r*au*mět a bud*r: se jich d*trfkat. Z* staré

anámmsťi, Z tt* d ív* s yš*né i dávné, archety-

p;*lní. T*;nám*sťi ze star*dávn ch vyprávění

a nbraz vst ebávajícíeh rczličné p *dstavy

Eidstva, živ*tní pravdy, t*uhu p* naplnění doh-

ra- Z lidské vlry v kouxeln*u rfi#c sl*va. &udou

najednfru zr"lít n,tagicky a možná i trochu jako

rmkiínadl* či za íkávání,

ffin-nxfuÝm #mrmm m mfuďffirffiwa vmmť-

,,"l* íšek rt*sí dárky" J*žtšek p *ce dárky

r:*n*sí- J* íš*k n**xistuj*" Vypadá jakn

trpasiíček, jak* jež*k, jak* miminko, jako *hr

v čerten* č*picE. Nijak n*vypadá- f$evím, jak

vypadá"""n' Ců já vám nrárn * ježíškovi jen*nt

p*vídat" -idá v našichr krají*h věrili tcmu, že

kdysi * v daleké z*rni nargdilc ehud m Eid*m

mim!nko- Pni*házeli k němu lidé a e ásky mu

prEn;*š*[i dárky. P*vím vám trcchu * dáre ích

n víe * *bdar*vávání.

* tcm, že "!* hezké dárek dostat, pr*tože

dárk*m rl*m druh íká, že nás má rád. J*ží-

*lq, mám*, t;*ta, brácha, trpaslík" Komu byst*,

děťi, chtěiy dát dárek vy? Kornu byste chtěly

dánkem íct, ž* h* rnáte rády? Co byste komu

d* y? Nakreslít* t*? P ipravíme spolu dárek

pr* nd*líčka, sk ítka neb* zví ata v lese?

*hdarovmt ntriž*me, k*h* jen si budete p át.

Vymysl*te t* vy, "ie t* na vás. Nebudu vás na-

P ipravíme si p írodní provázek,

borové šišky, malé větévky. St ídavě
a nepravidelně p írodniny navazujeme.
Můržeme si vyrobit dlouhri etěz společnri
navázanÝ ze snahy a píle každého z nás.

Ten pak uvážeme kolern nohou stolu

nebo jím ozdobíme náš vyprávěcí kruh.

Náš jednoduchri a p itom krásnri etěz

mťrže b t t eťm vánočním dárkem pro

naše blízké.

vádět, Až t* vymyslíte, možná várn pak povím,

k*hn js*m kdysi ohdar v8la já- "jak jsern chys-

taIa dár*k pr* Ježíškm" "}ak mu potcnr dárky

uačaly ehystat nr* děti" A vít* c*, zahnajem*

si tak*v*u hru, Budeme si p edstav*vat lidi,

kter# máme nádi n ve sv* mysli jirn hudenr*

p*síiat d*rky"

fu] žem* si p*vídat, jak*u kd* z nás měl

kdy bmlest. Vzpcm*n*me si, knho bm eE*

odr*né kn[*n*, z*ubelq. K*h* b*le!* v kr[<u,

zlmm*ná n*ha n*b* žEhadl*. Každli si dám*

ruku na sv*j* b* av*á rmíst*. P*dívejte, děťi,

kn iEq márne kmmarád , vybereme n:ňlqch*,

kd* k nánn p i"!d* a p*h adí nárn rraš dávrrcu

bm est. P*f*uká ji, r"lat * k*ueelnym vcnavrirr"l

o *jíčk*rn neb* ván*ční mastí" Leží uprnst cd

naš*hp kmuu*Enéhn kruhu. -e s*učástí naše hc

dannvání" V díte, dárkem m že blít i na e s!o-

vo, pfrzsrn*st, datek, v ídn*st, naše laskav*st,

.!sme rn*cnymi čarmději" F/tám* ffiůf; mbdarc-

vávat dnuhé""

Dávat si navzáj*rrr dárky znfi fi*r}á posilovat

vztahy" Děťi se chtějí na nrystériu *bdarcvává-

ní p*dílet, n,l*hcu b t jehm snučástí a skrre něj

p*znávat svcji d cžitost a vli"jimečnost" Tato

p íl*žit*st dětem vět insil nenaruší p *dstavu,

že dárky n*sí Ježíšek,

,,Víte děti, jakó bud*rne rnít p edvárroční

čckání, jak je p ipravírn* a prožijerne, záleží

na nás učite ích i na vás všeeh. Jak,, jc p esně

Ježíšek, ncchám však pnuze na vás. Na vaší

ťantaz i, vašich p áních a pot ebách, hla vašich

r*dinn ch pníbózích""

fr*tr$m #mrmm smw Řm mw$etg* #ffisffv-

V *chny B cdvárr*ční c*sty js*tl taj*lnn* , je

tc d*ba, ledy ven*šer:*st Ván*c dtiehá re všecl"l

stran" Mť*Ě*m* s* pr*eháx*t p ír*dou, * frrfi,

k*[*m rybníku i ek, stan mi čtvrtěrni města, d -

vě rn* rn á ntrlm i tqažd od *n n ím i cesta nr i " ítJ avšťívlt

k*st*ly i ch*dby hrad a zámk , chejí,ť všechna

d*l*žitá místa, která js*u snuč*sť rrašeh* d*rm*-

va. Všímat si světÝlelq ván*čnív xd*by, ho ch

větvía p*ik*. T*nt*krát m ž*rre a máme dát

svi}n"l e*sk*m vyu r"ram- Vědět, prnč e í]& eestu

vydáw*m*" ffi*nést labufirn ncFriíley a pták m d*

parku s*mínka, d* l*sa p inést jab[k*, rnrkev

n*bn kaštany, cn jsme nasbírnli na p*dzim"

Jít zaxplvat ximnín: spáč m a pták m do i*sa

k*i*dy a *vázat str*m na zahradě šálam!, šátlty

či vánnčrrí stuhou" "J* taj*mny č*s k*E*m zin"lního

slungvnatu" hfrťržeme vyť*ťit rnaié kulaté bledt*

u imnís[unce m*zi větv*mi str*m n*h* na hEadi-

ně rybrríka, Tuhie slun*čníf*tku si m žeme evět-

šit a vyťiskrrout, p*věsit ve tnídě n*b* ji r:mísťit

d*pr*st *d naš*hm vyprávěcíh* kruhu. A nráme

taká ziatr nebo st íbrn,i papín Vyst íhám* a rrěj

kulntá zimní s ulníčka, D*me si je na stěRu, vytvn-

ím* slunečglí kmut*k" p *s sluníčka rtaskládáme

větve.!*k* holé kcrurry str*rn . V zhasnuté

Do mísy vložíme všechno to, co jsme si

p inesli z adventních procházek. K ru,

malé větvičky, šišky, snítky jmelí, o íšky,

jehličí. Vše musí b\ít dob e proschlé, aby

nám ta krása nezplesnivěla. P idáme

usušená jablka a kousky či kolečka

sušenrich pomeranč , vánoční ko ení.

Zakapeme éterickym olejem t eba

sko icov m, vánočním, pomerančov,im

nebo borovicov m. Vše promícháme

a p endáme do velké uzavíratelné
sklenice. Směs p esuneme do temna

uležet a rozvonět. Když se vťrně rozvine

a Vánoce jsou cíťt všude okolo, je

hotovo. Naplníme jí celofánové sáčky,

p evážeme ozdobnou stuhou a máme

další vánoční dárek.

t ídě * p*kud zr*vn# nr*rtjasny siun*čr:y d*r: *

s* r,"t*h*g-"l r:aŠ* sluníČk* trpyť,it v* svitu svíČ*k"

St*jně jak* sví*k* v kuí*,ťt m u rc;*tku-

Nn svych pr*dv;*rr*ční*h c*st;*eh ltled;*m*

* *hj*vuj*m* k*r,*x*lr:* v#*i" Vě*i, kt*rr m

r"y,lti *m* *xv;* tnit vyxn*m. l$njd*m* p*kr*u**-

n* v#ťv*, í<*usky k*ry, šiškv, větvič <* spmdl* t*
jrn*[í, tr írxnmn,"t* si n;*rtrrfia}í na vys*k* tr;*vě

a vnímám* t*n xwla* trrí rv*k, když h;*rím* k;*m*n

ffifi n* *plr"r* p*vntri *d- Knxs*m* p* emrxiyeh

kalu íeh" \ a každé x na ieh pr*eh;*x*k m* *rfi*

nnjít j*d*n u ván*ční*h symh* li * jmhik*, * ech,

svíčku, n*x nky, věn**, ván**kr.r, ván*ční*plmtku-

ffi*r *m*r:t* ji * každ **h*tn* E<**s*k. ftfr*d,

kt*rynt s n:* č*[* nn erm* ud#iať k l *k n*b*

s ijníčqm m sl*d*vat, j*í< s* n*m nn č*i* trpyťt-

V u *nr* si *h át rilfl* nad *hněm- Zpív*ť k*l*nr

n*.i ximrrí písn#" P*s!*uchat va*rt*čr:í vypr;áv*ní

v ťl'e hu k*st*l*" íV}*ž*m* pr*jíť vš*c rna rmlstm,

kde je niirn d*t: * a "!*dr:*u, mž hud*nt* v*i*i

vxp*mír:nt n* Em, e "!sme *rfi kdyx , vždy*ity

v č*s* pnedvánmčr:íry: chmdi i" íSaš* pr*ž tky se

stan*u trvn$*u s**častí nns snmyc:- Fdmstan*

j*ště sp**st* r:tn*eivych dr: , kdy n;*s hx**ul

h ;*t, Tím, ž* trávímc h*rk*u a srmysiuplrl*l"t

p ítmmn:*st, tv* ím* x;*kBnd d*bré h*d*ucn*sfi"

k j* r:;*x dal r:*š* t*j*ru:ství n rráš aa*ennk"

fuT#r- ffir q* S* Ěps*va*


