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VÁNOCE A VÁNOČNÍ KNÍŽKA 
 

Metodický list 
 

Cílová skupina: 

- žáci 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ; začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí 

 

Obsahový cíl: 

- žák se dozví o české tradici, spojené s Vánoci 

- žák pracuje s českou knihou 

 

Jazykový cíl: 

- žák si upevní slovní zásobu spojenou s Vánoci 

- žák tvoří věty 

- žák píše věty 

- žák vyhledává texty v knize 

 

Pomůcky do lekce:  

- Vánoční knížka a nakopírované obrázky z ní 

- pracovní list a kartičky z tohoto souboru 

- mohou být různé předměty spojené s Vánoci, které jsou v textu 

 

 

Literatura: Tereza Říčanová. Vánoční knížka. Praha: Baobab, 1234. 

 

Zdroj obrázků: Tereza Říčanová. Vánoční knížka. Praha: Baobab, 1234. 

 

Jednotlivé části práce a stručný postup: 

Pracovní list – děti vyplňují samostatně pracovní list  

Obrázky a kartičky – děti dávají kartičky se slovy na obrázek (viz foto na konci tohoto 

souboru), mohou si obrázek pak nalepit do sešitu nebo vystavit ve třídě. Dáme dětem i 

prázdné papírky, aby mohly psát slova, která samy znají. 

Text Děti a Vánoce – rozstříháme a děti řadí podle toho, jak to jde o Vánocích za sebou a/nebo 

přikládají k obrázkům. Nakonec mohou přepisovat text do 3. osoby množného čísla (viz 

pracovní list dále v tomto souboru) 

Tvorba vlastní Vánoční knížky – děti mohou podle pokročilosti tvořit vlastní text/knížku. 

• začátečníci sami popíšou známý obrázek (ukázka na konci tohoto souboru), vytvoří 

myšlenkovou mapu Vánoce apod. 

• pokročilejší mohou tvořit složitější popisy, psát o vlastní rodinné oslavě Vánoc nebo 

další zadání, které zvládnou. 
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1. Doplňte podle obrázku a používejte je/jsou. 

Nad stolem …………je……jmelí…a……věnec.  

Na stole………je…………………………………………  

U stolu………………………………………………… 

Na stromečku………………………………………  

Pod stromečkem……………………………………. 

V okně…………………………………………………  

Na okně……………………………………………….. 

jmelí Věnec svíčky betlém 

ozdoby Andílci kapr salát 

rodina Svíčka ozdoby hvězda 

 

2. Doplňte slovesa a kde to je. 

Jmelí…………visí……………nad stolem……………… 

Ozdoby……………………………………………………. 

Svíčky……………………………………………………….. 

Betlém…………………………………………………….. 

visí svítí stojí visí 
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3. Napiš, co dělají lidé na obrázku, jaká je atmosféra...  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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1. Doplňte podle obrázků a používejte je/jsou.  

Na stromečku………………………………………………………………………  

Pod stromečkem…………………………………………………………………. 

 

 

ozdoby pták čokoláda 

dárky  děti prskavka 

 

2. Doplňte slovesa 

Ozdoby…………visí……………………….na stromečku. 

Děti……………………………………….na ježíška. 

Ježíšek………………………………….dárky. 

Dárky…………………………………..pod stromečkem. 

Děti……………………………a………………………………..dárky. 

Visí se těší čekají leží 

rozbalují rozdávají přinese jsou 
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3. Napište, co příběh stromečku, dětí dárků. Podle fantazie… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
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Slova k popisu obrázků  

(nalepují ve skupině k obrázkům, dostanou rozstříhané  - nebo si sami rozstříhají + 

mají i prázdné kartičky ) 

1 

STROMEČEK OZDOBA SVÍČKA VĚNEC 

JMELÍ ANDĚLÍČEK BETLÉM FRANTIŠEK 

KAPR SALÁT DĚTI HVĚZDA 

    

    

 

2 

STROMEČEK PAPÍR DĚTI DÁREK 

PRSKAVKA ČOKOLÁDA PTÁČEK  

    

 

3 

KAPR PODBĚRÁK 

 

PRODAVAČ 

 

VODA 

 

KÁĎ 

 

RYBA 

 

TAŠKA 

 

VÁHA 
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Práce s textem a obrázky z knihy; Pracovní list Děti a Vánoce  

Cíl: Děti si přečtou části knihy a listují knihou, čili vezmou ji do ruky a jsou motivovaní 

„detektivním“ úkolem. Při vyprávění nebo psaní textu mění 1. osobu množného čísla u 

sloves na osobu 3.   

Způsob práce: 

Odstavce rozstříháme, děti mohou pracovat individuálně nebo ve skupině. Úkol může 

být pouze pro jednu skupinu dětí, která potom ukáže výsledek všem.  

1. Varianta: SEŘADIT PODLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI (KONTROLA V KNÍŽCE) 

2. Varianta: PŘIŘADIT K OBRÁZKŮM, KTERÉ MÁTE NAKOPÍROVANÉ (KONTROLA 

V KNÍŽCE) 

3. Varianta: Vyprávět nebo psát podle textu CO DĚLAJÍ DĚTI O VÁNOCÍCH? 

Před Vánoci pečeme cukroví. Perníčky se musí upéct dopředu, aby se dobře rozležely. 

Mícháme těsto, do kterého dáváme oříšky a rozinky a máslo a hodně cukru. 

Vykrajujeme formičkami nebo válíme hady na vánočku. Maminka vždycky zapomene, 

jak se plete cop ze čtyř, a musí se to znova naučit. 

Ve městě se prodávají kapři. Jsou tam kádě s ledovou vodou plné ryb. Prodavač 

nějakou vytáhne podběrákem, zváží ji a dá ji do tašky. Odneseme ji domů a pustíme 

do vany. Chodíme se na ni dívat, rozsvěcujeme v koupelně. Na Štědrý den ji sníme.  

Po jídle čekáme na hlas zvonečku. Je to tajemné, zvonění se ozve ze zavřeného 

pokoje. To je pro nás znamení, že se pod stromečkem objevily dárky. Běžíme do 

pokoje a stromeček svítí a dárky už tam jsou, rozdáváme je a rozbalujeme. A hurá! 

Pak zpíváme koledy a hrajeme si s novými hračkami. 

Druhý den ráno jíme cukroví a jedeme za dědečky a babičkami. Tam nás čekají další 

dárky, které byly u nich pod stromečkem. Protože jsou prázdniny, chodíme na 

procházky, sáňkujeme a bobujeme. Jezdíme na lyžích a na bruslích a na velkých 

saních. 
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Děti a Vánoce 

Před Vánoci pečeme cukroví. Perníčky se musí upéct dopředu, aby se dobře 

rozležely. Mícháme těsto, do kterého dáváme oříšky a rozinky a máslo a hodně cukru. 

Vykrajujeme formičkami nebo válíme hady na vánočku. Maminka vždycky zapomene, 

jak se plete cop ze čtyř, a musí se to znova naučit. 

Ve městě se prodávají kapři. Jsou tam kádě s ledovou vodou plné ryb. Prodavač 

nějakou vytáhne podběrákem, zváží ji a dá ji do tašky. Odneseme ji domů a pustíme 

do vany. Chodíme se na ni dívat, rozsvěcujeme v koupelně. Na Štědrý den ji sníme.  

Po jídle čekáme na hlas zvonečku. Je to tajemné, zvonění se ozve ze zavřeného 

pokoje. To je pro nás znamení, že se pod stromečkem objevily dárky. Běžíme do 

pokoje a stromeček svítí a dárky už tam jsou, rozdáváme je a rozbalujeme. A hurá! 

Pak zpíváme koledy a hrajeme si s novými hračkami. 

Druhý den ráno jíme cukroví a jedeme za dědečky a babičkami. Tam nás čekají další 

dárky, které byly u nich pod stromečkem. Protože jsou prázdniny, chodíme na 

procházky, sáňkujeme a bobujeme. Jezdíme na lyžích a na bruslích a na velkých 

saních. 

 

Napište: 

Co dělají děti o Vánocích? 

Před Vánoci pečou cukroví, míchají těsto ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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