
Jméno _____________________________________________________ 

 

Text Co splnit Kontroloval 

Prosinec úkol na počítači  

Hádanky úkol na počítači  

Co víme o Mikulášovi 2 úkoly v čítance  

Jen aby nebyl Mikuláš hluchý 4 úkoly v čítance  

Pět báječných strýčků 4 úkoly v čítance  

Co je to zima úkol na počítači  

Prosinec úkol na počítači  

Co už víš? tajenka v čítance  

Co víme o narození Ježíška 6 úkolů v čítance  

Štědrý večer 3 úkoly v čítance  

Hra 1 povolání  

Jak se Vlasta Burian narodil 3 úkoly v čítance  

Pohádka pro kukačku v hodinách 4 úkoly v čítance  
 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednes básní a zpěv písní na vánoční besídce: _____________________________________ 



Co víme o Mikulášovi 
1) Kolikátého prosince má svátek Mikuláš? 2) Kolikátého prosince chodí Mikuláš s čerty? 

Jen aby nebyl Mikuláš hluchý 
1) Proč se chlapec bojí, že si ho Mikuláš splete s Otou Pivoňkou? 
2) Proč se Babouček a Kotnour nebojí Mikuláše a čerta? 
3) Jakými slovy maminka uklidňovala děti, aby se nebály? 
4) Do deníku si namaluj, čeho se bojíš. 

Pět báječných strýčků 
1) Rozděl si role se spolužáky a přečtěte text. 2) Vysvětli rčení: „Venku se všichni čerti žení.“ 
3) Jaké nesmysly dělali čerti při svatbě? Spočítej je. 
4) Proč se o některých dětech říká, že s nimi šijí čerti? 

Co víme o narození Ježíška 
1) Které dny nazýváme svátky vánoční? 2) Čí narození si v tyto dny připomínáme? 
3) Kde se Ježíšek narodil? 4) Kdo byli jeho rodiče? 5) Kolik roků uplynulo od jeho narození? 
6) Malíř Josef Lada – pohledy, knížky, zjištění – výstavka ve třídě. 

Štědrý večer 
1) Do deníku namaluj, jaký dárek bys chtěl najít pod stromečkem. 
2) Máš nějaké přání, které se ti asi nesplní? 
3) Kdybys měl kouzelnou moc, co bys daroval svým blízkým? 

Jak se Vlasta Burian narodil 
1) Co udělaly nebo řekly tři víly malému Vlastíkovi? 
2) Řekni vlastními slovy, jak autor popisuje vznik svého jména. 
3) Do deníku zapiš název filmu, ve kterém hrál herec Vlasta Burian. 

Pohádka pro kukačku v hodinách 
1) Kolikrát kuká kukačka z hodin v poledne a kolikrát o půlnoci? 
2) Pokračuj v soutěži o nejlepší uspávanku pro kukačku. 
3) Čemu jste se doma o Silvestru nejvíc smáli? 4) Jaký den následuje po Silvestru? 

 


