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12. MĚSÍC V ROCE
31 DNÍ

prosinec

Roční doby

Prosinec je přechodový měsíc. Kolem 21. prosince končí
podzim a začíná roční období zima. Tomuto dni se říká
zimní slunovrat.
V tomto období jsou nejkratší dny a nejdelší noci v celém
roce.
Počasí:
Chladno, často bývá i sníh a mráz. Málo svítí slunce, může být
i větrno.

Příroda a lidé v prosinci
 Při vycházce do prosincové přírody nás asi nejvíc překvapí ticho.

Uvidíme velmi málo zvířat (jen ptáky a savce), listnaté dřeviny jsou
holé, byliny uschlé nebo uvadlé. Pokud je již sníh, najdeme jen bílé
pláně. Příroda odpočívá a sbírá síly na jaro. Odpočívají také pole,
zahrádky a zahrady.
 Pokud je již sníh, začíná období zimních sportů (především na horách).
 Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází
z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na
příchod Vykupitele Ježíše Krista.
 Období Vánoc by mělo být pro všechny obdobím klidu, pohody a
obdobím setkávání.

Státní svátky a významné dny
 24.12. Štědrý den je katolický církevní svátek a připomíná předvečer
narození Ježíše Krista. Zároveň je příležitostí k obdarovávání blízkých.
V Česku je zavedena tradice, že dárky nosí pod stromeček Ježíšek.
Ovšem tato tradice není rozšířena celosvětově.

 25.12. - 1. svátek vánoční nebo též Boží hod vánoční připomíná den
narození Ježíše Krista.
 26.12. – 2. svátek vánoční (sv. Štěpán)
 31.12.- Silvestr – oslavy ukončení starého a vítání nového roku

Pranostiky
 Studený prosinec - brzké jaro.
 Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
 Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
 Jaký prosinec - takový červen.

 Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
 Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
 Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
 Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

 Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
 V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
 Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
 Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Úkoly do ICT – Práce s texty a obrázky
Vytvořte stránku do školního časopisu na téma
Vánoce, Vánoční zvyky a tradice, Vánoce ve světě.
Pracujte s internetovým vyhledávačem a kombinujte
text s obrázky.

