Přílohy k práci
Příloha A: Předvánoční dotazník

Ahoj holky a kluci,
těšíte se na Vánoce?
Já moc! Ale ještě než budou v plném proudu, ráda bych vás požádala o pomoc. Potřebovala bych zjistit,
která všechna slova související s Vánoci znáte.
Zkuste stručně vlastními slovy vysvětlit, co znamenají následující slova. Pokud u některého nebudete
vědět přesný význam, můžete napsat, co si myslíte, že by mohlo být. Slov je dohromady deset a myslím, že
většinu z nich budete znát moc dobře. 
Nejprve prosím vyplňte:
Jsem (zakroužkuj)

kluk – holka

Je mi _________ let.
Pocházím z (zakroužkuj)

vesnice – města

Pocházím z (zakroužkuj)

České republiky – jiné země

1) Koleda

2) Betlém

3) Jesličky

4) Štědrovka

5) Vigilie

6) Spasitel

7) Svatozář

8) Advent

9) Jezulátko

10) Kometa

Moc vám děkuji za pomoc a přeji vám šťastné a veselé Vánoce plné pohody a dárků!
 Kateřina Koudelková

Příloha B: Povánoční dotazník

Poslední Vánoce máme ještě v živé paměti a možná jste se během nich dozvěděli něco nového, co s těmito
svátky souvisí. Moc by mi pomohlo, kdybyste se se mnou podělili o to, která všechna slova spojená s
Vánoci znáte.
Nejprve prosím vyplňte:
Jsem (zakroužkuj)

kluk – holka

Je mi _________ let.
Pocházím z (zakroužkuj)

vesnice – města

Pocházím z (zakroužkuj)

České republiky – jiné země

Nyní zkuste stručně vlastními slovy vysvětlit, co znamenají následující slova. Pokud u některého nebudete
vědět přesný význam, můžete napsat, co si myslíte, že by mohlo být. Slov je dohromady deset a myslím, že
většinu z nich budete znát moc dobře. 
1) Koleda

2) Betlém

3) Jesličky

4) Štědrovka

5) Vigilie

6) Spasitel

7) Svatozář

8) Advent

9) Jezulátko

10) Kometa

Moc vám děkuji za pomoc a mějte se krásně! 
Kateřina Koudelková

Příloha C: Příklad správně vyplněného dotazníku
Následující řešení dotazníku je samozřejmě jen jedno z možných a uvádím ho
zde pro ilustraci. Jak byla různá individuální řešení dětí posuzována, je
konkrétněji rozebráno v kapitole prezentující a interpretující výsledky výzkumu
u grafů znázorňujících dětské znalosti jednotlivých slov.

1) Koleda
a) Píseň, ve které se zpívá o Ježíškovi/Vánocích.
b) Obcházení sousedů a zpívání, za které se dostává výslužka.
c) Výslužka.

2) Betlém
a) Město (v Izraeli), kde se narodil Ježíš.
b) Umělecké ztvárnění narození Ježíška (nakreslené, vyrobené z libovolného materiálu –
dřevo, keramika, papír, …).

3) Jesličky
a) Krmelec, který Panna Maria použila jako provizorní postýlku pro Ježíška.
b) Betlém – ve významu b).
c) Instituce, kam mohou rodiče svěřit na část dne velmi malé děti.

4) Štědrovka
Vánočka.

5) Vigilie

Mše (konající se v předvečer významného náboženského svátku).

6) Spasitel
Člověk, který zachrání jiné lidi nebo se obětuje pro ostatní/Ježíš Kristus.

7) Svatozář
Světlo nad hlavami svatých/andělů.

8) Advent
Čtyřtýdenní doba čekání na příchod Ježíše Krista – příprava na vánoční svátky.

9) Jezulátko
Ježíšek.

10) Kometa
Hvězda s ocasem, která se objevila na nebi, když se narodil Ježíš a ukazovala cestu do
Betléma.

