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Adventný kalendár. Čo znamená advent a ako ho slávili naši predkovia? Týmto slovom označujeme 
obdobie pred vianočnými sviatkami, ktoré trvá štyri týždne. 

Je to tu! Do Vianoc zostáva presne mesiac, prípravy na najkrajšie sviatky 
v roku sa môžu začať. 

Symbolickým začiatkom tohto čarovného obdobia je prvá adventná 
nedeľa. Slávime ju v nedeľu – 4 týždne pred vianocami, keď na 
adventnom venci zapálime prvú sviečku.  

 Advent je to čas pokoja, oddychu a rozjímania. Advent pochádza zo slova 
adventus, čo znamená očakávanie, príchod.  

Hlavný rozdiel medzi dnešným životným štýlom a našimi predkami: „Pre 
nich nebolo až také dôležité mať kopu darčekov, skôr im išlo o to, aby 
sa všetci zišli zmierení, radostnejší.“  

Vedeli ste, že tradícia pečenia medovníkov siaha až do štrnásteho storočia? 
Ľudia ich piekli počas adventu, aby do Štedrého dňa stihli zmäknúť. 

 

 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

  1 2 3 4 5 

  Vystrihnite si 
vločky 

Vyzdobte si 
triedu 

Vyrobte si 
Vianočný 
pozdrav. 

Vyčisti si 
topánky 

Zapáľ s rodičmi 
druhú sviečku na 
adventnom 
venci 

6 7 8 9 10 11 12 

Mikuláš Podaruj sladkosť 
z Mikulášskeho 
balíčka kamarátovi. 

Vyrobte si 
ozdobu na 
stromček 

Ozdobte si 
vetvičku, 
stromček 

Rozprávajte sa 
o vianočných 
zvykoch. 

Pomáhaj pri 
pečení 

Zapáľ s rodičmi 
tretiu sviečku na 
adventnom 
venci 

13 14 15 16 17 18 19 

Upečte si 
medovníčky. 

Prečítajte si 
vianočný príbeh, 
rozprávku 

Nakreslite si 
vianočný 
obrázok 

Naučte sa 
vianočný vinš 

Zaspievajte si 
Tichú noc 

Poupratuj 
svoje hračky 

Zapáľ s rodičmi 
štvrtú sviečku na 
adventnom 
venci 

20 21 22 23 24 25 26 

Urob darček 
mamičke a 
oteckovi 

Napíš prianie svojim 
susedom 

Poupratuj 
svoju izbu 

Povedz niečo 
pekné  každému 
v rodine. 

Pomôž pri 
prestieraní 
sviatočného 
stola. 

Zahrajte si 
spoločenskú 
hru. 

Zahrajte si 
spoločenskú 
hru. 

27 28 29 30 31   

Choď na 
prechádzku 

Urob si kryštál 

 

Zahrajte sa 
karty 

Pozri si 
rozprávku 

Rozlúč sa so 
starým rokom, 
odfoť stromček 

  

https://www.info.sk/sprava/68943/video-vyrobte-si-vlastne-krystaly/  https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/66018/pokus-na-doma-
krystalizacia-soli/ https://www.youtube.com/watch?v=XOsKrtL9uO0,  https://www.youtube.com/watch?v=LPrsgGBdB-k,  

https://www.sikovnamamina.sk/vianocna-rozpravka-text/,  https://rozpravky.elcomp.sk/onas/archiv/2y.htm,  https://vianoce.sk/18122-
sk/pribehy-na-precitanie.php https://www.youtube.com/watch?v=DXaPPTQ1Yzk , 

https://www.kidmania.sk/blog/category/blog/article/vianocne_koledy.xhtml  https://sk.pinterest.com/anickabartos/pozdravy/ 
https://www.dobrarada.sk/clanok/velka-kolekcia-sablon-na-papierove-snehove-vlocky.html  
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