TRADICE VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Proč se o Vánocích zdobí jehličnatý strom, to se přesně neví. Možná, že
to však souvisí s tím, že smrk, borovice a jedle jsou i v zimě zelené,
protože u nich neopadává jehličí.
1. Zelená barva je symbolem života.
Proto měl snad vánoční stromek
symbolizovat narození malého
Ježíška.
3. Zdobení vánočního
stromku má také svou
historii. Vždy záleželo jak
na možnostech rodiny, tak
na místních zvyklostech.

5. Hvězdy a řetězy
se vyráběly z
papíru. Zavěšovaly
se také perníčky,
preclíčky nebo
kousky látek.

6. Ozdoby se na stromek
zavěšovaly tenkou
červenou stužkou.

2. Tradice vánočních stromků se
k nám dostala až v 19. století
z Německa. Nejdříve se tento
zvyk začal objevovat ve
městech u nejbohatších lidí.
Postupně se dostal až na
český venkov k prostým
lidem.

4. Dříve se zdobilo
hlavně přírodními
ozdobami, např.
malými červenými
jablíčky, ořechy,
šiškami, sušeným
ovocem nebo
ozdobami ze
slámy.

7. Až mnohem později
se na stromcích
objevily první ručně
foukané skleněné
ozdoby a ozdoby
z korálků.

Už jsi se byl/a podívat na vánoční stromek,
který stojí na náměstí? Jak se ti líbí?
TIP: Obrázek si můžeš vymalovat.

PROČ SE STAVÍ VÁNOČNÍ STROMKY
I NA NÁMĚSTÍCH?
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Po 1. světové válce přišel zvyk stavět a rozsvěcet vánoční stromky na veřejných
prostranstvích, nejčastěji na náměstích.
S tímto nápadem přišel muž, který se jmenoval Rudolf Těsnohlídek. Tento pán,
který pracoval jako spisovatel si jednou těsně před Vánocemi vyrazil se svými
přáteli na procházku do lesa a našel tam opuštěné plakající miminko.
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O děvčátko se postaral a zachránil ho tak před umrznutím.
Smutný osud miminka ho však donutil zajímat se více o opuštěné děti bez
domova. Přišel s nápadem uspořádat sbírku a z vybraných peněz postavit
dětský domov právě pro děti bez rodičů.

Sbírka se uskutečnila pod vánočně ozdobeným smrkem, a protože se tento
nápad lidem zalíbil, začaly se postupně vánoční stromy objevovat i na jiných
veřejných místech v naší zemi a dokonce i v celé Evropě.
Očísluj sněhové vločky od
nejmenší po největší a zjistíš,
jaké jméno dostalo nalezené
děvčátko.
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Pozor: Očísluj ty
vločky, které zde
najdeš jen
JEDNOU.
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Řešení: Liduška

