
Vánoční tradice a zvyky – tandemová výuka 

Vánoce bývají tím nejkrásnějším obdobím celého roku, na které se těší nejvíce děti. Pro mnohé z nás 

bývá toto období  velmi stresující  od nakupování  dárků, čím potěšit své blízké, mít naklizený byt, 

umytá okna ,napečené cukroví.…Vánoce nejsou jenom dárky,koledy nebo kapr s bramborovým 

salátem. Podstatná je jedinečná, slavnostní a trochu tajemná atmosféra, kterou doma nemíváme 

každý den. 

Ale pravá podstata Vánoc je úplně v něčem jiném…Vánoce jsou křesťanské svátky, kdy si lidé 

připomínají narození  Ježíše Krista. 

 V adventním období mají lidé k sobě blíže, mnozí z nás přispívají na adventní sbírky pro potřebné lidi, 

procházíme vánoční trhy a společně s přáteli se na chvíli zastavíme a popovídáme si . 

Také ve škole v rámci výuky pracovních činností jsme si společně se žáky 7. ročníků připomněli 

tradiční vánoční zvyky, které dodržujeme doma ,popřípadě  je známe už jen z vyprávění našich 

babiček a prababiček. Krájení jablíček, lití olova, trhání Barborek,šupina pod talířem , adventní věnec  

a spousta dalších tradic stále z našich domovů nevymizela , protože mnoho žáků je opravdu zná a ve 

svých rodinách je dodržují. O historii a původu adventních věnců a zdobení stromečků se žáci 

dozvěděli z prezentací, které si pro ně paní učitelky připravily. V průběhu naší společné výuky se žáci 

seznámili i také s tradicemi vánočních svátků v zemích EU. Na závěr jsme si všichni poslechli krátké 

ukázky koled ze zemí EU a shodli jsme se na tom, že naše české koledy patří mezi nejkrásnější z těch, 

co jsme slyšeli. 

Žáci 8. ročníků si zase prakticky vyzkoušeli  pečení tradičních vánočních druhů cukroví – od lineckého 

cukroví, tradiční perníčky až po nepečené kuličky Rafaelo a vosí hnízda. Žáci se na praktická cvičení 

poctivě připravili, někteří si těsta připravili již doma a do pečení se zapojili též kluci, kteří děvčatům 

pomáhali a hodnotili, kdo má lepší cukroví. 

Při společné ochutnávce bylo velmi těžké vybrat to nejlepší cukroví , pro nás bylo důležité, že si žáci 

sami prakticky vyzkoušeli osvědčené recepty a všem vyučujícím, kteří dostali malou ochutnávku toho, 

co žáci připravili,  chutnalo a výsledek jejich snažení  pochválili. 
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