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Text koledy NESEM VÁM NOVINY 

zpracuj jako novinový článek 

nebo jako hlášení v rozhlase. 
 

Pozorně si poslechni koledy 

PÁSLI OVCE VALAŠI a TICHÁ NOC. 

Jaké informace o Ježíškovi ses 

z nich dozvěděl(a)? Zapiš je.  
 

Jaký dárek pod stromeček by 

rozhodně nechtěla dostat 

některá z postav knihy, kterou 

právě čteš? Proč? 
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  Napiš co nejvíce sloves, která 

se nějakým způsobem vztahují 

k zimě a Vánocům. 

Představ si, že v knize, kterou 

právě čteš, vypukla sněhová 

bouře. Jak by to ovlivnilo její 

děj? Jaké problémy by museli 

hlavní hrdinové řešit? 

Jak by podle tebe vypadala 

SMS zpráva svatého Josefa 

třem králům o narození 

Ježíška? Zkus vymyslet vážnou i 

vtipnou verzi takové zprávy. 
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Vytvoř co nejvíce slov, která 

obsahují kořen -LED-. Vymysli 

s těmito slovy krátký příběh.  

Poslechni si koledu JAK JSI KRÁSNÉ 

NEVIŇÁTKO. Jaký dárek bys 

Ježíškovi donesl(a) ty? Zkus 

svou odpověď napsat jako další 

sloku koledy. 

Jak by podle tebe strávila Štědrý den 

některá z těchto postav?  

SNĚHURKA (A SEDM TRPASLÍKŮ), PEJSEK A KOČIČKA, 

POSEROUTKA, MIMOŇKA, DOSPĚLÁ HERMIONA 
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Popiš vánoční přípravy 

z pohledu vysavače, trouby, 

mixéru nebo jakéhokoliv 

jiného domácího spotřebiče. 

Jak se asi před Vánoci cítí? 

Co dělají? 

 

Vytvoř větu, ve které budou slova 

postupně začínat na písmena 

slova STROM. 

 

NAPŘÍKLAD: STARÝ TRUMPETISTA RÁD OVEČKY MALUJE. SMUTNÝ TRPASLÍK 

RTY OBROVSKÉ MASKUJE. 

 Opravdu jsou Vánoce svátky klidu a 

pohody? Vnímají je tak všichni lidé? 

Poslechni si následující písničky a 

napiš vše, co tě po jejich poslechu 

napadne. 

POKÁČ – NIKDE ŽÁDNEJ SNÍH, JABLKOŇ – PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDA, JABLKOŇ – 

HOVADA BOŽÍ 
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Napiš tři pozitivní věci, které se ti 

tento rok staly. Pokus se napsat, 

proč sis vybral(a) právě je. 

Jak by se zachovala 

postava z tvé knihy, 

pokud by potkala Marii 

s Ježíškem na útěku před 

králem Herodesem? 

Pomohla by mu? 

Poslechni si různé koledy a 

pokus se napsat, která z nich se 

ti nejvíce líbila a proč. 


