
 
 

 
 

1. PROSINCE 🎄 

 První den v prosinci a my startujeme náš adventní kalendář! A jak jinak zahájit prosinec než 

soutěžním kalendářem pro angličtináře a němčináře 🙂. Pod prvním políčkem najdete parádní 

odkaz, kde mohou Vaši studenti nebo i Vy soutěžit. 

 odkaz pro angličtináře: https://www.physics-in-advent.org/ 

 odkaz pro němčináře: https://www.physik-im-advent.de/ 

2. PROSINCE 🎄 

 Bramborový salát byste v Německu a ve Velké Británii hledali těžko. Jaké pokrmy se tady jí? 

 Německé vánoční pokrmy jsou bohaté na ryby jako je štika, candát nebo plněný kapr. Z cukroví 

nemůže chybět vánoční štola, jablečný závin nebo vaječné cukroví, tzv. Springel. 

 Vánoční oběd v Anglii začíná přípitkem a rozlomením christmas crackers. Někteří z Vás by si 

mohli myslet, že se jedná o sušenku, ale nikoliv. Christmas crackers je papírová tuba, ve které je 

malý dáreček. U vánočního menu dále nesmí chybět pečený krocan, biskupský chlebíček a 

vánoční pudink, do kterého kuchařka ukryje stříbrnou minci pro štěstí. 

3. PROSINCE  

 Nepropásněte dnešní mikulášská slovíčka s tajenkou na konci . 

 Německá mikulášská slovíčka: https://view.genial.ly/5fc7b.../social-action-sankt-nikolaus 

 Anglická mikulášská slovíčka: https://view.genial.ly/5fc7b5e4.../social-action-st-nicholas 

4. PROSINCE 🎄 

 Co si letos ozvláštnit Vánoce dopisem pro Santu nebo Ježíška v Německu? Když si se svými 

dětmi pospíšíte možná Vám Santa nebo Ježíšek stihne odepsat do Vánoc. 

 🤓 Nevíte, jak napsat ten správný dopis? Nechte se inspirovat níže v odkazech.  

 pro němčináře 🇩🇪: https://www.deutschepost.de/de/w/weihnachtspost/weihnachtsmann-

christkind.htm 

 pro angličtináře 🇬🇧: https://www.canadapost.ca/cpc/en/our-company/giving-back-to-our-

communities/write-a-letter-to-santa/santa-program-for-teachers.page 

5. PROSINCE  

 Mikulášsko - čertovská sobota  

 Věděli jste, že v polovině 17. století se z prostředí klášterních škol rozšířil mezi prosté obyvatele 

zvyk návštěv Mikuláše a čerta v domácnostech? Postupem času byl tento zvyk zakazován a opět 

povolován. 

6. PROSINCE  

https://www.physics-in-advent.org/
https://www.physik-im-advent.de/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fc7bda074ef7b0d2076849d%2Fsocial-action-sankt-nikolaus%3Ffbclid%3DIwAR1Eycnrej2E9aecp6pGeUZKFa8xSAyaB_hyjacXOmxeUwoRRFInCDMxeng&h=AT0BQHJamwQdGq4K4qpCu3EFQqm2iIk9XmMyqbGmJ4FT6QwpjglGuzYZ7YvLWtU4TQmLWVpgwuWPWG-kXbm3tHT5XdwdOjpBBRTkA_GkTTSWwMu74q4jRVvqANyg2DplouSj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0kvrZNfsFpV3EquKftwt4x8iv8-oLXLUtHZdq61kLGAan_bM9eVaO42GqM3hIpT2a6yA5xaaaAcmUA0zaP8Q_eIffZiGpuL7lSEqEPU0iIW0dNNNR2mR9AHPJURvJZxL79sFB2Uz04Pe7R7iKFTH2NIGehJLcMVLrkSFHCrCf0YamRognElKf0k_L31YLlnBmiRfuWTYNW
https://view.genial.ly/5fc7b5e4f115960d2322bbb1/social-action-st-nicholas?fbclid=IwAR2ej24bvZzfotyfmgNsVvTY_T5meusCPZQXjJuXfO3fC0MT6o9FfrzAkXo


 
 

 
 

 Dneska tu pro Vás máme trochu výzvu . Rádi pracujeme v hodinách s videem a zimní nebo 

vánoční videa milujeme úplně nejvíce. Zkuste následující video použít do Vaší hodiny. Připravte 

si pro žáky otázky, které dokreslí práci s videem. 

 odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4... 

7. PROSINCE 🎄 

 Pod dnešním adventním okénkem se skrývá SLOVÍČKO v anglickém i německém jazyce. 

 🇩🇪 DIE WEIHNACHTSMÄRKTE 

 🇬🇧 CHRISTMAS MARKET 

8. PROSINCE  

 U nás jsme zvyklí na to, že dárky nosí Ježíšek. Podobně je to v Německu, kde naděluje dárky 

Christkind, na severu Německa Weihnachstmann. 

 V Anglii a v USA se to už liší. V Anglii totiž přináší dárky Father Christmas a v USA děti píšou 

dopisy Santa Clausovi. V Rusku nosí dárky děda Mráz. Ve Francii zase Otec Vánoc (Pere Noël). 

9. PROSINCE  

 Vánoční křížovka pro angličtináře a němčináře . 

 https://www.toglic.com/.../840bfce-9a87-4c4c-a003.../share 

 https://www.toglic.com/.../629b2f7-6650-40c7-81bd.../share 

10. PROSINCE  

 Pod dnešním adventním okénkem se skrývá další vánoční video . 

 https://www.youtube.com/watch?v=kuRn2S7iPNU... 

 Chcete do videa přidat otázky, které by žáci plnili? 

 Edpuzzle - webová stránka je zdarma. Stačí vložit video a už je pouze na Vás, kam a jaké 

otázky si pro své žáky vymyslíte. 

11. PROSINCE  

 Chtěli byste mít tolik času jako například Norové , kteří se během Vánoc dívají na tzv. 

POMALOU TELEVIZI? V pořadu, který trvá i 8 hodin, se peče jeden tradiční vánoční pokrm. A 

ano, někteří se na pečení vánočního pokrmu vydrží dívat celý den . 

 Zajímavá tradice nebo BIZÁR ? 

12. PROSINCE  

 Dnes trochu netradičně zamíříme do severní Itálie, kde 13. prosince roznáší dárky svatá Lucie, 

která přijíždí na oslíkovi. Děti jí píšou dopis, podobně jako české děti píšou Ježíškovi. 

https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4&list=PLk1HScfhc3XYV7HhTCgiy-x3fVS0c4fRH&ab_channel=CGMeetup&fbclid=IwAR2Z-pCxxzPeliG3Oi9SDY9BnLyPFpZaHE5Xof4iL0plPMHv6Tqzaa0-kyE
https://www.toglic.com/cs/sdilej-aktivitu/840bfce-9a87-4c4c-a003-59943d3d7dc/share?fbclid=IwAR1ZMGHs-2XHdMxmdUzXCVnl3ZCXvAL8l3D3YwxPVLEkvfhNHBLSgKl1Epk
https://www.toglic.com/cs/sdilej-aktivitu/629b2f7-6650-40c7-81bd-d3ba59b54c2/share?fbclid=IwAR2tBYoS3xn81N-n8xLnVfKfu3B1nm8AWSS4UKPlndEXmMHXnoTHUXhdzQ0
https://www.youtube.com/watch?v=kuRn2S7iPNU&ab_channel=Sainsbury%27s&fbclid=IwAR2NGjImHJ-Hj1yE1U9B4m5vAmwfZjK7NSMNGD1_vnBRprTjZUfcOKURMyg


 
 

 
 

13. PROSINCE  

 Čeká nás poslední týden školy, co si ho takhle zpříjemnit anglickou nebo německou aktivitou  

 anglická verze vánočních hadů: https://view.genial.ly/5fc66e5eb4.../game-christmas-snake-aj 

 německá verze vánočních hadů: https://view.genial.ly/5fc49aadb4.../game-weihnachtsschlange 

14. PROSINCE  

 Slovíčko dne: ZDOBIT VÁNOČNÍ STROMEČEK 

 decorate Christmas tree 

 Weihnachtsbaum schmücken 

15. PROSINCE  

 Pohádky neodmyslitelně patří k vánočnímu času . 

 fairy tales 

 die Märchen 

16. PROSINCE  

 Vánoční stromeček plný slovíček . 

 německý vánoční stromeček: https://view.genial.ly/.../vertical-infographic-list... 

 anglický vánoční stromeček: https://view.genial.ly/.../vertical-infographic-list... 

17. PROSINCE  

 Vánoční štola plná rozinek, mandlí a kandovaného ovoce se v Německu peče už od 18. století. 

 Kdo by neznal dvoubarevné černo-bílé sladké hůlky nazývané jako Candy cane. V Americe se 

prodávají s mátovou i lékořicovou příchutí. 

18. PROSINCE  

 Bez jakého vánočního cukroví si nedovedete představit Vánoce? 

 BAKE CHRISTMAS COOKIES 

 DAS WEIHNACHTSGEBÄCK BACKEN 

19. PROSINCE  

 Jak zručný je Váš Ježíšek při balení dárků ? Je to pohroma nebo je precizní? Dejte nám vědět 

do komentářů , ale nejprve si přečtěte zajímavost z Dánska: 

https://view.genial.ly/5fc66e5eb4ceef0d0bd027a2/game-christmas-snake-aj?fbclid=IwAR1yOm3oh6kmO9wZWIbLA0eSnLjkqyfVsMjOmy_vjJmO9o5VYUDLtR78Uj4
https://view.genial.ly/5fc49aadb4ceef0d0bcff048/game-weihnachtsschlange?fbclid=IwAR1OIjDAEEvBTZynohGY6clbDSCrR0SNbDNLTlGnYe78maAzE4KmEdLnpdg
https://view.genial.ly/5fc64283fa215c0d1cc45a2d/vertical-infographic-list-vanocni-slovicka-nj?fbclid=IwAR2Mu5WBmWi8U7YtmDjuNXj1rG8G4o4mSxiL2qgdGbnap2pB-J3Eg2cROHA
https://view.genial.ly/5fc653bbd51bf30cf8004b56/vertical-infographic-list-vanocni-slovicka-aj?fbclid=IwAR3AZqS89RcXuIY0T8Qk_Ba3QTJkJkP5ChtYcP1nCCz3O_EAM9dgqwkrywM


 
 

 
 

 Dánové tradičně balí dárky do dvaceti vrstev vánočního papíru . Je tak jasné, že si 

obdarovaný překvapení uvnitř skutečně zaslouží, protože se musí k němu musí pěkně prokousat 

. 

20. PROSINCE  

 Zlatá adventní neděle. Nezapomeňte zapálit poslední svíčku . 

 DIE KERZE 

 CANDLE 

21. PROSINCE  

 Vánoce za dveřmi a vy nestíháte vánoční úklid? Nedělejte si z toho těžkou hlavu. Například 

Dánové chodí o silvestrovské noci po domech svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí porcelán. A 

čím větší hromadu střepů tam pak majitelé domů najdou, tím větší radost mají, jelikož to 

znamená více štěstí v dalším roce. PODIVNÉ, ŽE ? 

22. PROSINCE  

 Náš adventní kalendář se blíží pomalu do finiše. Minulý rok jsme v Contextě přichystali trochu 

netradiční kalendář 🤓. Kdo by se chtěl podívat - odkaz zde: 

https://cz.pinterest.com/pin/151222499975290404/ 

 Berte to třeba jako inspiraci na další rok. 

 Napište nám do komentářů, jaký adventní kalendář frčí u Vás. 

 DER ADVENTSKALENDER 

 ADVENT CALENDAR 

23. PROSINCE  

 Vánoční loterie ve Španělsku je nejstarší a největší loterií na světě. Dne 22. prosince jsou 

rozdělovány miliardy mezi velké množství výherců. 

24. PROSINCE  

  

Krásné Vánoce Vám všem . 

Děkujeme Vám za podporu v roce 2020 a doufáme, že následující rok 2021 bude lepší a pro všechny 

méně stresující. 

Tým Contexta. 

 
 

https://cz.pinterest.com/pin/151222499975290404/?fbclid=IwAR0BQ4ZH8VPAuaj_ba7WxmVA62wluypj9xjxm435Lulvl8Rrn5w9b9nT_CI


 
 

 
 

 

 

 


