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Čas na Vánoce
Kdy jste naposledy měli čas trochu zavzpomínat a popřemýšlet
o Vánocích? Na chvíli se zastavit a uvědomit si, jaký pro vás mají tyto svátky
význam, ať už duchovní nebo osobní? Zkuste si vyplnit následující stránky,
možná překvapíte sami sebe. Kdykoli se k nim pak můžete vrátit a zjistit,
jak je vnímáte nyní.

Co pro vás znamenaly Vánoce v dětství?

Co pro vás znamenají Vánoce dnes?
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Jaká byla vaše dětská představa o Ježíškovi?

Do kdy jste věřili na Ježíška a jak jste ho vnímali potom?

Vánoce si nedokážete představit bez…
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Vánoční čas ve světě
Chtěli byste do svých svátků vnést i něco světového nebo vás zajímá, jak se
slaví Vánoce v jiných zemích? Zde je přehled těch nejzajímavějších tradic.

Švýcarsko
Ve Švýcarsku je advent jeden velký mejdan. Každý
vesnický dům je pomyslné okénko kalendáře a daný
den musí majitelé uspořádat sešlost pro ostatní
spoluobčany. To zní fajn, ale dokážete si představit, že
každý večer po dobu tří týdnů musíte k sousedům?

Island
Na Islandu byli vždycky o krok napřed. Dárky
u nich nosí 13 skřítků a nosí je každý den mezi
12.-24. prosincem. Ale jen hodným dětem.
Minimálně jeden z dárků by mělo být nějaké
oblečení, jinak by se mohlo stát, že vám vánoční
večeři sní vánoční kočka Jólakötturinn. V horších
případech může sníst i vás.
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Doba
přípravy:

Počet
porcí:
Ingredience:

Postup:
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Jak přežít prožít
vánoční čas v
pohodě?
Z velké části vám pomůže pečlivá organizace a příprava všeho dopředu.
To je ale jen jedna část celého procesu. Druhou neméně podstatnou je
nezapomenout při tom všem na sebe a nenechat se vánočním shonem
pohltit. V žádném případě si svůj čas nenechte brát tlakem okolí. Jen vy
rozhodujete o tom, na co ho efektivně využijete! A někdy je nejlépe využitý
čas ten strávený s rodinou zachumlaní na gauči u pohádek.

Plánujte s radostí
Plánování nemusí být otrava, naopak si ho můžete hezky
užít. Zorganizování vašeho času je nepostradatelný základ,
na kterém jde stavět. Vyčleňte si čas na plánování - uvařte
si hrnek dobré kávy nebo čaje, pohodlně se usaďte
a pusťte se do toho. Sepište si vše podstatné, na co nesmíte
zapomenout - co se bude dít který den, nákupní seznam,
seznam dárků, seznam návštěv, plán jídelníčku... Naše
kaledáře a to-do listy vás navedou správným směrem.
V průběhu adventu se k seznamům vracejte a případně je
doplňte o další položky.

56

Hvězda ze sáčků
Během dlouhých zimních večerů
se můžete pustit i do výroby
dekorací. Skvěle si u toho
odpočinete a může z toho být
i pěkná rodinná aktivita. Zkuste
se podívat třeba na Pinterest
nebo se pusťte do hvězdy
z papírových sáčků podle
následujícího návodu.
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Dárky
Pro

Co

Koupeno Zabaleno

Pozn.
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Vánoční deník
Zaznamenejte si ty nejkrásnější vzpomínky z Vánoc. Zapište si každý
den alespoň pár vět o tom, co se vám přihodilo, s kým jste zažili něco
pěkného nebo co vám ten daný den udělalo radost. Na posledních
pár volných stránek si můžete nalepit fotografie nebo si něco
pěkného nakreslit! Určitě se k tomu budete rádi vracet.

23. 12.

24. 12.
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Ohlédnutí za
uplynulým rokem
Tři slova, která nejlépe vystihují uplynulý rok:

Nejkrásnější vzpomínky z uplynulého roku:

Co se letos opravdu povedlo:

Největší úspěch:

Co se letos opravdu nepovedlo:

