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Kdo umí počítat, tak už jistě ví, že třetí adventní neděle bude 13. prosince. My zapálíme 
další svíci, ale pozor, třetí svíce bude růžová, nazývaná pastýřská. Tato svíce symbolizuje 
radost z toho, že se již Štědrý den, a tedy narození Ježíška, opravdu blíží. Nejnáročnější 
část příprav je za námi. Tento den patří k nejkratším v roce, za to noc k nejdelším. Právě 
proto je svátkem svaté Lucie, té, která nám přináší světlo (dny se začnou prodlužovat). 
Maminky jistě ocení, když se dozví, že Lucie chodila v tento den po domech a bílým husím 
brkem kontrolovala, jestli tam není prach. To znamená, že od třetí adventní neděle už by 
se nikdo (ani maminky) neměl trápit úklidem, ale spíše se radovat z toho, že Vánoce už 
jsou skoro tu.

Nový zvyk: Konec vánočního úklidu, věnujme se rodině
Třeba společným tvořením. A čeho? Přece toho, co potřebuje Lucie nejvíce, lucernu, aby 
nám mohla přinést světlo a delší den.
Pomůcky: připravenou lucernu (která vám může posloužit i jako šablona) vám v neděli 
věnuje adventní truhla, nebo si můžete nákresy stáhnout na webu rmm.cz/muzeum 
dětem v části Vánoce. Tvrdé a měkké papíry A4 (jen ti co budou tisknout), nůžky, pravítko, 
řezák, tenká izolepa, oboustranná páska, tuhé lepidlo. A zkuste nenápadně „ukrást“ 
mamince z kuchyně jeden pečící papír. Věci na zdobení podle vašeho vkusu.
Postup: Pokud jste si udělali procházku k adventní truhle, tak už máte část práce za sebou. 
V druhém případě si můžete vytisknout nákres z webu. Nákres nejdříve nalepíme na tvrdý 
papír, aby lucerna byla pevná. Po zaschnutí vystřihneme. Okénka je jednodušší vyříznout 
řezákem (řezejte prosím pod dozorem a na podložce). Lucerničku ozdobte pastelkami, 
třpytkami, nebo čímkoli co se vám líbí. Nyní si z pečícího papíru vystřihněte 4 obdelníčky 
o rozměru 13x9cm. Ty můžete nechat jen tak, nebo nazdobit. Pomocí tenké izolepy je 
přilepte na vnitřní stranu lucerny tak, aby překrývaly otvory. Už je potřeba jen spojit oba 
konce lucerny dohromady. Na jednom z konců jsou klopy, na které buď naneste lepidlo, 
nebo přilepte oboustrannou pásku. Stačí už jen slepit konce dohromady. A máme to!

Večer potom můžete dát lucerničku se svíčkou (raději na baterky) za okno a pomáhat tak 
Lucii bojovat s neproniknutelnou tmou.



Adventní taje(nka)
Svatá Lucie upozorňuje na blížící se nejdelší noc v roce. Pro přírodu je důležité si 
odpočinout, proto máme zimu. Po zimě se opět příroda pustí do díla a nastane jaro…
My nejdelší a nejmagičtější noc v roce teprve vyhlížíme, nastane 21. prosince. Tento den je 
významný pro všechna náboženství na celém světě. Každé ale tento příběh vypráví jinak, 
po svém. A příroda, ta opakuje svůj příběh stále dokola… V tento den se prý stírá hranice 
mezi světem živých a mrtvých. Na mrtvé myslíme od dušiček právě až do tohoto dne, poté 
odcházejí, stejně jako pomalinku odchází dlouhá noc. Tento úžasný a zajímavý den se 
jmenuje zimní (zbytek zjistíš v tajence).

1. Jak se jmenuje divadlo, kde byl roku 1812 poprvé v českých zemích zdoben vánoční stromeček?
2. Jaká rostlina přináší štěstí tomu, kdo pod ní projde? Ale pozor, funguje to pouze, pokud  
   ji dostanete darem.
3. Jak se jmenuje hvězda, která je nejblíže Zemi? Kterou v tomto období tmy a zimy připomínají 
   a oslavují po světě různé svátky a příběhy? Dávají jí různá jména i podoby.  
4. O adventu očekáváme příchod (narození) Ježíška. Jak se řekne příchod latinsky? 
5. Ve kterém měsíci slaví Lucie svůj svátek? (I když prapůvodně ho slavila až o 10 dní později.)
6. Jakou barvu má třetí adventní svíce, která symbolizuje radost?  
7. Co si všichni přejí spatřit na Štědrý den? No přeci zlaté ???, protože přináší štěstí.
8. Svatý Mikuláš žil ve 4. století. Byl biskupem. Jedním z jeho symbolů je biskupská ???. 
9. Roku 1301 se na obloze objevila Halleyova ???. Tu viděl i malíř Giotto di Bondone  
    a namaloval podle ní poprvé betlémskou hvězdu.
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Pečlivě vystřihnout okénko.

Pečlivě vystřihnout okénko.

Nákres lucerny si 2x vytiskněte na2ks  A4 a podlepte tvrdým papírem. Poté vystřihněte, 
podél přerušované čáry přehněte. 


