
Milé děti z naší třídy KONVALINKY, protože se nemůžeme vidět ve 

třídě spolu, připravily jsme si pro vás a vaše rodiče nebo šikovné 

starší sourozence vše tak, aby se vám po školce nestýskalo. 

Těšíme se, až se uvidíme. 

Vaše paní učitelky Erika a Dáša  

 

 

PROSINEC   

ČERT A KÁČA 

 

1)  JÁ UŽ BUDU HODNÝ ANEB TĚSÍME SE NA MIKULÁŠE 

2) OD ADVENTU DO VÁNOC 

3) ZVYKY VÁNOC 

                                                   

                                                                                                                                                                        

1) JÁ UŽ BUDU HODNÝ ANEB TĚŠÍME SE NA MIKULÁŠE 

-Přečtěte si nebo vyprávějte pohádku „Čert a Káča“ 

- Pomocí přídavných jmen říkejte, jaká byla Káča (například hubatá, …) 

- Básničky: 

Anděl                                                                                                          

A písmenko pro tebe, 

anděl letí do nebe. 

Andělka mu štěstí přála, 

šátečkem mu zamávala. 

 



Čert 

Čerte, čerte, čertíku, 

černá kočka na mlíku. 

Vyčaruj mi, vyčaruj mi, 

čokoládu z perníku. 

Mikuláš 

Mikuláš je hodný děda, 

hodné děti všude hledá. 

Bílé vousy ty mu sluší, 

na zádech má velkou nůši. 

A v té nůši balíčky, 

pro kluky i holčičky. 

 

- Vytleskej si slova ANDĚL, ČERT, MIKULÁŠ a spočítej počet slabik, které slovo je nejdelší a 

které je nejkratší? 

- Urči, které písmeno je na začátku těchto slov a vymysli na tato písmena další slova 

- Vybarvi omalovánku 

- Vyrob si ANDĚLA, ČERTA NEBO MIKULÁŠE z materiálů, které máte doma 

- Zazpívejte si písničky „Mik, miku, Mikuláš a Mikuláš ztratil plášť“ 

  

 

 

 

 

 



 



 



  



 



2) OD ADVENTU DO VÁNOC 

-Povídejte si o tom „co je ADVENT?“ Jak dlouho trvá? Co je to adventní věnec? Proč jsou na 

něm svíčky? Jaké přípravy vás čekají na Vánoce? 

- Vyrobte dopis pro JEŽÍŠKA 

 Namalujte nebo vystřihněte a nalepte ze starých novin, časopisů, letáků obrázky 

dárků, které si přejete najít pod vánočním stromečkem 

 Nezapomeňte se podepsat a dát dopis za okno 

- Říkanky – Vánoční, Rolničky, Vánoce, Vánoce s tátou 

- Vyrobte vánoční přání dle vlastní fantazie 

- Pomáhejte mamince s pečením vánočního cukroví (můžete pak nafotit a poslat) 

- Vymalujte omalovánku 

 

  

  



   



 



 



 

  



3) ZVYKY VÁNOC 

Básnička 

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,  

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.  

A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,  

co byla schovaná v červeném jablíčku.  

 

- Vyzkoušejte si také rozkrojit jablíčko, jestli v něm bude hvězdička pro štěstí 

-  Znáte tento vánoční zvyk? Znáte i jiné? Popovídejte si nebo vyzkoušejte vánoční zvyky, 

které dodržujete 

-  Můžete si z jablíčka vyrobit i vánoční svícen  

 Vydlabete dírku pro svíčku, pak do jablíčka pícháte párátka, na které jste předtím 

napíchali rozinky, gumové bonbony, sušené švestky nebo jablíčka 

 Můžete ozdobit ještě kořením – hřebíčkem a pěknou mašlí 

 

-  K tvoření si můžete zazpívat vánoční koledy 

- Na výzdobu si ještě vytvořte vánoční řetěz z papírových proužků, které si nastříháte 

z barevných papírů a slepujete, provlékáte 

- Vymaluj si omalovánku  
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