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TRÉNINK PAMĚTI 

 
 

 
NAPIŠTE NÁM 

Sníh, mráz, sněhulák, koulovačky. Jaké 

zimní sporty máte nejraději? A jak to bylo 

se sněhem za vašeho mládí? 
Využít můžete přiložený linkovaný papír. Napsanou 

vzpomínku nám můžete poslat emailem, vhodit do 

schránky, nebo předat při roznosu dalšího čísla. 

Ze zaslaných vzpomínek vylosujeme tři výherce. 

drobných cen. 
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SPOLU U TELEVIZE 
V úterý 15.12.2020 ve 12:30 hod na ČT 3 vysílají pořad Kde bydlely 

princezny. Po jeho zhlédnutí můžete odpovědět na následující 

otázky: 

1. Jaký zámek se v pořadu objeví? 

 

2. Jaká známá pohádka byla na zámku natočena? 

 

3.  Která známá česká herečka (princezna) poskytla v pořadu 

rozhovor? 

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ    SVÁTEK SVATÉ LUCIE 
Všichni známe pranostiku: svatá Lucie noci upije a dne 

nepřidá. Ač je notoricky známá, paradoxní je, že vlastně už 

dávno neplatí. Platívala za juliánského kalendáře, kdy zimní 

slunovrat připadal právě na 13. prosince. Od šestnáctého 

století, kdy platí přesnější kalendář gregoriánský, se nám 

slunovrat „přestěhoval“ trošku jinam, ale půvabná 

pranostika se zachovala. Vzhledem k legendě o svaté Lucii 

je celkem pochopitelné, že se k tomuto dni váže celá  

spousta lidových zvyků, některé s hororovým nádechem. Už to dávno není pravda, ale kdysi 

chodívaly v tento adventní den po vesnicích Lucky. Byly to mohutné ženy, oblečené do bílého 

plátna. Na obličej si nasadily masku s čapím zobákem anebo si tvář navlhčily a posypaly 

moukou. Vypadaly opravdu hrozivě. Děti se jich bály, protože Lucky byly zlé. Pobíhaly kolem 

chalup s nožem a vyhrožovaly, že dětem, které se o adventu nepostí, rozpárají břicha a naplní 

je kroupami. Byly však kupodivu i relativně hodnější Lucky, které dávaly vzorným dětem 

dárečky, těm zlobivým „jen“ hrozily metlou.     Zdroj: www.zeny.iprima.cz 
 

 Řešení z minulého čísla: Trénink paměti – 1. Marečku, podejte mi pero! 2. Slunce, seno a pár 

facek. 3. Pelíšky. 4. Sněženky a machři. 5. Tři oříšky pro Popelku. 6. Vesničko má, středisková. 7. 

Vrchní, prchni! 8. S tebou mě baví svět. 9. Na samotě u lesa. 10. Pyšná princezna. 11. Postřižiny. 

12. Dívka na koštěti. 13. Princezna ze mlýna. 14. Dařbuján a Pandrhola. 15. Jáchyme, hoď ho do 

stroje! / SPOLU U TELEVIZE 1.  Byla vězněna, krutě mučena a popravena setnutím hlavy. 2. 

Chození se svatou Dorotou. 3. Doudlebánek. 

Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun 

Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709 

Sedmé číslo vydáno 11.12.2020, osmé číslo týdeníku vyjde 18.12.2020. 



 

NAPIŠTE NÁM                          Jméno autora: 

prostor pro vaši vzpomínku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsanou vzpomínku nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz, 
vhodit do schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, 

nebo předat při roznosu dalšího čísla. 


