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1. advent

O prvním adventu připraví Biedronka vánoční dekorace. Maus a
Žába přišly hned ráno k Biedronce, aby jí pomohly jak s postavením
jesliček, umístěním vánočních figurek a adventního věnce, tak i s
tvorbou adventního kalendáře.

Odpoledne by chtěla Biedronka svým kamarádkám ještě ukázat
krásně ozdobené město a zúčastnit se s nimi rorátní mše v kostele.
Polskou tradicí o 1. adventu je účast na bohoslužbě, a to buď ráno,
nebo večer. V krátkém příběhu se děti dozvědí, co naše tři
kamarádky o prvním adventu zažily. K tomuto příběhu jsme pro vás
připravili dva návody na kreativní činnost. Poté vás Biedronka
seznámí se slovní zásobou ve třech sousedních jazycích.

Dobře se bavte!
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1. advent: příprava Vánoc začíná

Milé děti,

opět nastal čas a první advent je tady. Vzpomínáte si ještě? Loni Žába
pozvala své kamarádky Biedronku a Maus k sobě domů do České

republiky, aby jim ukázala české vánoční tradice a zvyky. Biedronce se to
tak zalíbilo, že se rozhodla je pozvat do Polska a zažít s nimi polské

tradice.

Hned brzy ráno o prvním adventu vyzvedla Biedronka své kamarádky
Maus a Žábu na nádraží. Protože její rodné město leží nedaleko

německých a českých hranic, nemusela k ní Maus a Žába jet vlakem
příliš dlouho. Biedronka už předtím snesla vánoční výzdobu z půdy do

svého bytu. Maus a Žába žasly, když se z krabic vynořil adventní věnec,
jesličky s vánočními figurkami a různá barevná světýlka a obrázky do

oken. Biedronka však pro své kamarádky připravila další speciální
překvapení: Najednou položila na stůl ruličky toaletního papíru, balónky,
barevné papíry a sladkosti. Co to má společného s Vánocemi? Divila se

Maus a Žába. Děti, napadá vás něco?  Biedronka řekla významně:
„Budeme společně vyrábět adventní kalendář!" Maus a Žába byly velmi
nadšené a hned se do toho pustily. Chvíli to trvalo, ale nakonec měla
každá ze tří kamarádek krásný vlastně vyrobený adventní kalendář.

Pozdě odpoledne, když dokončily výzdobu, navrhla Biedronka, aby se
vydaly do města. Protože Maus a Žába byly v tomto městě poprvé, byly

na něj samozřejmě velmi zvědavé. Cestou se Biedronka náhle zastavila u
kostela a řekla: „Pojďte se mnou: právě probíhá rorátní mše.  Na 1.

adventní neděli se v polských kostelích konají ráno a večer bohoslužby,
tzv. roráty, mše k uctění Marie, matky Ježíšovy.“

Maus a Žába se samozřejmě chtěly takové mše zúčastnit a následovaly
Biedronku. Po tomto vzrušujícím dni jsou teď zvědavé, co všechno

dalšího s Biedronkou zažijí.
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Výroba andělské lucerny

Tři kamarádky Biedronka, Maus a Žába se společně zúčastnily rorátní mše. Na tuto
bohoslužbu mohou přijít děti s lucerničkami. Pojďme si jednu společně s dětmi
vyrobit.

Potřebujeme:

 plastový kelímek
 barevný papír
 nůžky a lepidlo
 popisovač
 papírový talíř

 elektrický zdroj světla

Jak začneme?

1. Z papíru vystřihněte vlasy, obličej a šaty. Z papírového talíře
vystřihněte křídla anděla.

2. Nůžkami vyvrtejte do kelímku malý otvor, aby bylo možné připevnit
žárovičku.

3. Všechny vystřižené části anděla nalepte na plastový kelímek.
Nakonec namalujte oči a ústa.
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Jak si vyrobit adventního skřítka

Tři kamarádky Biedronka, Maus a Žába si chtějí vyrobit adventního skřítka a rády by
do toho zapojily i děti. Zde máte návod, jak na to.

Potřebujeme::

 ruličku od toaletního papíru
 balónek

 červený papír
 nůžky, lepidlo a popisovač

Jak začneme?

1. Z červeného papíru vystřihneme trojúhelník se zaoblenou spodní částí.
Vytvarujeme kužel a slepíme oba konce, aby vznikla čepička. Můžeme na ni
napsat číslo od 1 do 24.

2. Odstřihneme vrchní úzkou část balónku a zbylý balónek natáhneme na ruličku
od toaletního papíru. Popisovačem namalujeme obličej, do ruličky schováme
sladké překvapení, a nakonec nasadíme čepičku. A adventní skřítek je na
světě! Pokud si chcete vytvořit adventní kalendář, potřebujete 24 skřítků.
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