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3        prosinec 2012 
 
 
 

 
Už se těšíme 
na Ježíška? 

 
 
  

copak nám 
letos 

nadělí? 
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Ahoj malí čtenáři, 
 

Právě držíte ve svých rukou 
prosincové číslo Havlíčka a Mráčka. 
A tak kromě pravidelných 
příspěvků přidáváme něco málo 
s vánoční a zimní tematikou.  

Můžete začít třeba vánočním 
kvízem, pokračovat zimními 
hádankami, vymalovat si skrytý 
vánoční obrázek nebo zkusit 
vánoční spojovačku. V kulturním 
koutku si přečtěte literární dílko 
vašich spolužaček s názvem 
Vánoční příběh. 

Jako obvykle si můžete 
vyzkoušet svůj postřeh a logiku, 
zejména na prvňáky čekají 
klikyháky a omalovánky. 

Dočtete se o dalším domácím 
mazlíčkovi. 

Prohlédnete si některé 
zajímavé výtvarné práce. To, že 
nejsou o zimě, určitě nevadí. 

 
Už jsme vám toho prozradili 

dost, tak začněte listovat. 
Doufáme, že se vám další číslo 
bude líbit. 

 
Kamarádi z redakce 

 
Vánoční kvíz 

 
1. Na Vánoce zdobíme: 

a) palmičku, nejlépe kokosovou 
b) hlízu rostliny solanum 

tuberosum 
c)  košatý jehličnan, nejčastěji 

jedličku 
 

2. Koleda je: 
a) zpěv zpívaný ve vánočním čase 
b) lidový léčebný prostředek proti 

bolesti hlavy 
c) jméno prvního astronauta, 

který přistál na Měsíci 
 

3. Adventní věnec zdobí: 
a) především pampelišky, někdy 

také kopretiny a sedmikrásky 
b) čtyři svíčky na větvičkách 

obvykle z jehličnanů 
c)  čokoládová šlehačka a oříšek 

 
4. Mezi vánoční pečivo patří: 

a) bábovka  
b) zemlbába 
c)  vánočka 

 
5. O štědrovečerní večeři jíme 

obvykle: 
a) palačinky se šlehačkou 
b) smažené štíří ocásky 

s langustovou omáčkou 
c)  smaženého kapra 

 
6. Na štědrý večer se obvykle vaří 

polévka: 
a) z ryby 
b) z prasete 
c) vývar 

 

obrázek:http://t0.gstatic.com 

Tomáš 
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Postřeh a logika 

Z knihy: Martin Postránecký – Cvičíme postřeh a logiku, Portál, Praha 2003 

 

MS 
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KLIKYHÁKY PRO PRVŇÁKY 
 

Prvňáci, domalujte si obrázek! 

Jakubamartin.blogspot.cz 

 

MS 
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Ruce nemá, prsty nemá, 
na okýnko přece ťuká, 

do chalupy nos nám strká. 
 

Lidové hádanky o zimním počasí 

Bělobradý mužíček 
celou noc čaruje, 

bez štětce a barviček 
na okna maluje.     

 

Letí, letí, křídel nemá, 
leží, leží, záda nemá. 

Vrabčí brk je na něj těžší, 
a přec stromům hlavu věší. 
 

Tělo tlusté, kožich bílý, 
oči černé, rudý nos. 

V teple hubne, v mrazu sílí, 
nemá boty, není bos. 

 

Které zrcadlo na jaře 
 roztaje? 

 

V zimě dokonce i zebe. 
V létě jeho plné nebe. 

Na obzoru beránky, 
zrána jako zvečera, 

proměňuje v červánky. 
 

Ze střechy se na svět dívá, 
nezamává, nezakývá. 

Roste shora dolů k zemi, 
nehýbá se a je němý. 
Sotva slunce zazáří, 
už má slzy na tváři. 

 

Monca 
Obrázky: Kája 
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Hravé omalovánky
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Zdroj: Hravé omalovánky, Albatros 2005                  Monca 
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Vánoční zábava 
Co je na obrázku? 
 

Obrázek vybarvěte 
označenými barvami a 

zjistíte to. 
 

modře 
 

zeleně 
 

žlutě 
 

červeně 
 

hnědě 

 
 
 
 
 
 

Spojovačka 
 

Spojte pouze sudá čísla  
od 2 do 146, a uvidíte,  

co je na obrázku. 
 

A tenhle znáte? 
„Tati, já bych si přál pod stromeček 

trumpetu,“ povídá malý Kája.  
„Tak to ani nápad, ty bys mě 

troubením rušil v práci.“  
„Ale tati, slibuji, že tě v práci rušit 

nebudu, já na ni budu troubit, 
jenom když budeš spát.“  

Dětské křížovky č. 6, Turpress, spol. s r. o., Ostrava 

MS 
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Domácí mazlíčci 

MS 
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Kulturní koutek 
Vánoční příběh 

 
O Vánocích se v koledách či vánočních 

příbězích píše spíše jako o Ježíši, ale na DUCHA 

VÁNOC se zapomíná. To on nám dodává 

vánoční náladu, vůni a vánoční fantazii. Tak si 

přečtěte, jak u nás doma pomáhá DUCH 

VÁNOC. 

 Byl Štědrý den, Liliana ráno vstala jako 

první. Utíkala do kuchyně. Napadlo ji, že udělá 

rodičům a staršímu bratrovi radost. Pro sebe si 

zašeptala: „Udělám snídani.“ Udělala tousty 

s pórkem a sýrem. Pak 

vstal Radim. Pomohl sestře 

dodělat čaj a kávu pro 

rodiče. Potom vstala 

maminka, ucítila vůni 

snídaně, tak vzbudila 

tatínka. Oba přišli do 

kuchyně a posadili se. 

Všichni snědli snídani.  

Po snídani se dali 

do zdobení stromečku. 

Každý věšel vánoční 

ozdoby, ba dokonce 

pomáhal i DUCH VÁNOC. Čas plynul tak rychle, 

že než se podařilo ozdobit stromeček celý, bylo 

skoro poledne. Maminka rychle udělala rybí 

polévku. Její vůně se linula po celém domě. 

Tyto všechny vůně kořenil DUCH VÁNOC 

vůněmi jehličí z jedličky a voňavých svíček. Na 

stole byl prostřený sváteční ubrus. Když všichni 

dojedli, byla jedna hodina odpoledne.  

Po výborném obědě si všichni chtěli 

odpočinout. Tak si sedli na sedačku a pustili 

televizi. Zrovna běžela pohádka Zlatovláska. Tu 

měli všichni moc rádi. Jakmile skončila, 

společně se vydali na procházku. Šli až ke 

kostelu, kde se posadili na lavičku do parku 

před ním. Když se vrátili, zapnuli televizi. V ní 

tentokrát začínala sněhová královna. Chladná a 

zlá.  

Maminka mezitím začala smažit kapra a 

chystat večeři.  Zazvonily zvony, bylo šest 

hodin. DUCH VÁNOC utíkal do pokoje, aby 

pomohl Ježíškovi s dárky. Maminka prostřela 

stůl a svolala všechny k vánoční 

večeři. Děti radostně utíkaly do 

kuchyně. Slavnostní večeře 

začala. DUCH VÁNOC měl plné 

ruce práce s dárky, ale 

s Ježíškem to zvládli dřív, než 

rodina dovečeřela.  

Děti se nemohly dočkat, 

hrnuly se do pokoje s dárky. 

Ale něco je tam nechtělo 

pustit. Byl DUCH VÁNOC. 

Poprvé na ně promluvil. „Už 

jste pouštěly skořápky jako 

lodičky?“ zeptal se. Děti se roztřásly. DUCH si 

všimnul, že je vystrašil, a tak se rychle 

představil. „Já jsem DUCH VÁNOC.“  Dětem se 

ulevilo a také se představily. „Já jsem Lili a 

tohle je Radim,“ řekla Liliana. Děti také 

seznámily DUCHA VÁNOC s rodiči.  

Vtom zazněl zvoneček a konečně vešli 

do obývacího pokoje. Potom Radim, Liliana a 

rodiče rozbalili dárky.  

A co  k tomu více dodat, tak skončil 

den rodiny Novákových.  

GaHa a Barča 

http://img.onlineomalovanky.cz/vánoční-strom-zdobí-korál_4a4dd747c8e71-p.gif 
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Z vašich prací 
 

  

  

  

  

Správné odpovědi: 

Spojovačka: anděl 
Vánoční kvíz: 1c), 2a), 3b), 4c), 5c), 6a) 
Lidové hádanky: mráz, sníh, sněhulák, 

led, 
 vítr, slunce, rampouch 
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