VÁNOCE
1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.
péct
věnec
koledy
zpívat

cukroví
Ježíšek
narození

slovní zásoba
Klikněte nebo
naskenute QR kód

vánočka
svíčka
zdobit stromeček
rozbalit dárky
zpomalit
klid
přání
křesťanství
mír

1. ____________________

2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

9. ____________________ 10. ___________________ 11. ___________________ 12. ___________________

13. ___________________ 14. ___________________ 15. ___________________ 16. ___________________
ČEŠTINA JE HRA

VÁNOCE

konverzace
obrázky

2. Podívejte se na obrázky. Co vidíte? Diskutujte.

ČEŠTINA JE HRA

VÁNOCE

text

3. Přečtěte si text a řekněte, zda je tvrzení pravda (ANO) nebo lež (NE).
Chybné věty opravte.
1. Advent slavíme 4 týdny před Vánocemi.
2. Vánoce slavíme, protože umřel Ježíš Kristus.
3. České děti dostávají dárky od Santa Clause.
4. Vánoce jsou dohromady 3 svátky.
5. Typické české vánoční jídlo je hamburger a hranolky.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
Poslouchejte na Spotify

Vánoce. Pro většinu lidí ten nejkrásnější a nejdůležitější svátek v roce. Chcete
vědět, kdy a jak je Češi slaví? Co dělají čtyři týdny před Vánocemi, co jedí, co pečou a co
zpívají?
Vánoční atmosféra začíná už čtyři týdny před Štědrým dnem, kdy slavíme advent.
Každou neděli zapálíme na adventním věnci jednu svíčku, která symbolizuje čekání na
Vánoce a příchod Ježíše Krista. Od 1. do 24. prosince otevíráme každý den jedno okénko
adventního kalendáře. Někdy tam máme čokoládu, někdy hračky a někdy dokonce
kosmetiku. Během celého prosince připravujeme domov na velký svátek - kupujeme
dárky, zdobíme vánoční stromeček, pečeme cukroví a vánočku, posloucháme koledy a
posíláme vánoční přání rodině a kamarádům.
Vánoce jsou křesťanský svátek, kterým si připomínáme narození Ježíše Krista.
Dohromady máme tři vánoční svátky. 24. prosince slavíme Štědrý den. To je
nejdůležitější den Vánoc. Je to den, kdy se sejdeme s celou rodinou u večeře. Tradičně
večeříme rybí polévku, smaženého kapra a bramborový salát. Po večeři jdeme k
ozdobenému vánočnímu stromečku, zpíváme koledy a díváme se, jestli nám Ježíšek (to je
Ježíš jako malé miminko) přinesl nějaké dárky. Když všechny dárky rozbalíme, chodíme
do kostela na mši. Na Boží hod vánoční (25. prosince) a na svátek svatého Štěpána (26.
prosince) navštěvujeme širokou rodinu a známé. Jíme husu a cukroví. Nebo jsme doma,
odpočíváme a díváme se na vánoční filmy a pohádky.
I když Vánoce mají být svátkem klidu, míru a pohody, často slyšíme lidi mluvit o
"předvánočním stresu". Stejně jako z většiny tradic i z Vánoc se pomalu ztrácí mystika a
symbolika křesťanství a začíná dominovat konzumní a materialistický přístup*. Lidé chtějí
nejkrásnější a nejdražší dárky, chtějí mít doma perfektně uklizeno a taky mít nejlepší
fotky na Instagramu. A hlavně v téhle rychlé době nesmíme zapomenout na to, co je
esencí Vánoc. Zpomalit, užívat si společný čas a děkovat za to, co máme.
Přeju vám krásné a veselé Vánoce!
*přístup = attitude
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text

4. Češi mají hodně vánočních tradic a pověr (superstitions). Přiřaďte obrázky k
textům.

1. ____________________

2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

A. Jmelí je zelená rostlina, pod kterou se podle tradice musíme políbit (=dát si pusu).
B. Když rozkrojíme nožem jablko, můžeme uvnitř vidět dva symboly. Když je tam hvězda,
znamená to, že příští rok budeme mít štěstí. Když je tam kříž, někdo příští rok umře. A když
jablko není zdravé, ale červivé, bude někdo nemocný.
C. Když celý Štědrý den nejíme maso (až do večeře, kdy máme kapra), uvidíme Zlaté prasátko
a budeme mít celý další rok štěstí a peníze.
D. Když chce svobodná holka vědět, jestli příští rok bude mít svatbu, hodí za sebe botu. Když
je bota směrem ven, svatba bude. Když bota míří dovnitř, holka zůstane doma.
E. Horké olovo dělá ve studené vodě zajímavé tvary a obrazy. Podle toho, co vidíme, můžeme
hádat, co se stane příští rok.
F. Obrázek narození Ježíše v Betlémě je důležitý symbol Vánoc. Můžeme mít doma Betlém ze
dřeva, papíru, z keramiky nebo můžeme vidět Betlém se živými zvířaty.
G. Ze skořápek vlašských ořechů uděláme lodičky a zapálíme v nich svíčku. Podle toho, kam
lodičky jedou, uvidíme, kdo zůstane příští rok doma a kdo bude cestovat.
H. Na štědrovečerní večeři jíme tradičně kapra a bramborový salát. Kdo po večeři pod talířem
najde kapří šupinu, bude mít příští rok hodně peněz.
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gramatika

5. Rozdělte číslovky do skupin podle typu - základní (Z), řadové (Ř) a násobné
(N).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Snědli jsme pět kaprů.
Štědrý den je dvacátého čtvrtého prosince
Dostala jsem jenom čtyři dárky.
Už dvakrát jsem viděl Zlaté prasátko!
Slavíme spolu už druhé Vánoce.
Zítra bude třetí adventní neděle.
Prosím dvacet deka bramborového salátu.
Těším se na Vánoce už od prvního listopadu.
Prosím, řekni to ještě jednou. Já jsem ti špatně rozuměl.
Pamatuješ si svoje první Vánoce?

6. Nahraďte čísla slovy - pozor na správnou formu!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Snědli jsme _______________ (7) kaprů.
Silvestr je _________________________________ (31.) prosince.
Dostala jsem jenom ____________________ (9) dárků.
Už ___________________ (6x) jsem viděl Zlaté prasátko!
Slavíme spolu už ___________________ (4.) Vánoce.
Zítra bude ______________________ (2.) adventní neděle.
Prosím ____________________ (30) deka bramborového salátu.
Těším se na Vánoce už od ______________________ (30.) listopadu.
Řekni to prosím __________________ (2x). Já jsem ti špatně rozuměl.
Pamatuješ si svoje _________________ (1.) Vánoce?

7. Napište datum slovy. Například 2. 2. = druhého února.
A. 2. 11. _________________________________________
B. 14. 5. _________________________________________
C. 28. 7. _________________________________________
D. 7. 9. __________________________________________
E. 19. 10. _________________________________________
F. 29. 4. _________________________________________
G. 1. 1. _________________________________________
H. 27. 12. _________________________________________
CH. 30. 3. _________________________________________
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křížovka

8. Doplňte slova do vět (ve správném tvaru) a vyluštěte křížovku.

Horizontálně
(4) Na Vánoce pečeme sladké _____________________.
(6) Hodné děti dostávají _______________ pod stromeček.
(8) Českým dětem nosí dárky ___________________.
(12) Vánoce slavíme od 24. do 26. _____________________.
(14) Na Štědrý večer večeříme rybí ___________________.
(15) Když se narodil Ježíšek, svítila nad Betlémem ____________________.
Vertikálně
(1) Na Vánoce kupujeme a zdobíme vánoční __________________.
(2) Když na Štědrý den nejíme maso až do večeře, uvidíme Zlaté _______________.
(3) Na adventním věnci jsou 4 ____________________.
(5) Ježíškova matka se jmenuje _____________.
(7) Přejeme vám ____________ Vánoce!
(9) 24. 12. se jmenuje ______________ den.
(10) Na Vánoce jíme smaženého ______________.
(11) Rádi zpíváme vánoční _________________.
(13) S kaprem jíme taky bramborový _________________.
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koleda

9. Zazpívejte si koledu, která se jmenuje Byla cesta ušlapaná. Diskutujte, o
čem je.

1.

Byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.

6. A co by to za novina byla,
kdyby panna, kdyby panna
syna porodila.

2. Postřetla ju tam svatá Alžběta,
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?

7. Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody.

3. Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora.

8. Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.

4. Nechoď sestro, nechoď do kostela,
povídajú, povídajú,
že porodíš syna.

9. Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.

5. Máš ho zrodit na ty slavné hody,
když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody.

Klikněte nebo
naskenute QR kód

ju = ji (ona, ak.)
postřetla = potkala
kráčím = jdu
zamrznú = zamrznou
metelice = vítr se sněhem
enem = jenom
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videa

10. Podívejte se na video s vánoční tematikou.

Nejslavnější česká vánoční reklama na Kofolu
Klikněte nebo
naskenute QR kód

Vánoční reklama plná českých vánočních reálií a taky emocí (Penny)

Klikněte nebo
naskenute QR kód

Scéna z filmu Pelíšky - "Díky, táto"

Klikněte nebo
naskenute QR kód

Scéna z filmu Pelíšky - Lití olova

Klikněte nebo
naskenute QR kód
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videa
aktivity

Chaloupka na vršku - Jak byla po Vánocích svatba (+ titulky)

Klikněte nebo
naskenute QR kód

EDU ČT - Téma Vánoce (více než 120 videí s titulky, pracovní listy)

Klikněte nebo
naskenute QR kód

Adventní kalendář (Czech Time)

Klikněte nebo
naskenute QR kód

Vánoční deskovka / Aktivity (Čeština je hra)

ČJH

Klikněte nebo
naskenute QR kód

ČEŠTINA JE HRA

hra

VÁNOCE

11. Vysvětlete partnerovi slovo na kartičce, on(a) musí hádat, jaké slovo
to je. Další slova na kartě jsou tabu - nesmíte je použít!

svíčka

jmelí

hvězda

stromeček

oheň

Vánoce

noc

Vánoce

advent

pusa

svítit

les

atmosféra

líbat

tma

zdobit

Ježíšek

kostel

cukroví

věnec

narodit se

náměstí

Vánoce

advent

Vánoce

jít

cukr

dveře

Marie

dům

péct

dekorace

kapr

dárek

koledy

bramborový
salát

ryba

Vánoce

zpívat

kapr

smažený

dostávat/dostat

Vánoce

Vánoce

jíst

dávat/dát

píseň

jíst
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klíč

1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.
1 - zdobit stromeček
2 - křesťanství
3 - věnec
4 - koledy
5 - rozbalit dárky
6 - péct

7 - přání
8 - cukroví
9 - vánočka
10 - klid
11 - zpomalit
12 - svíčka

13 - zpívat
14 - Ježíšek
15 - narození
16 - mír

3. Přečtěte si text a řekněte, zda je tvrzení pravda (ANO) nebo lež (NE). Potom chybné věty opravte.
1. Advent slavíme 4 týdny před Vánocemi. - ANO
2. Vánoce slavíme, protože umřel Ježíš Kristus. - NE
3. České děti dostávají dárky od Santa Clause. - NE
4. Vánoce jsou dohromady 3 svátky. - ANO
5. Typické české vánoční jídlo je hamburger a hranolky. - NE
4. Češi mají hodně vánočních tradic a pověr (superstitions). Přiřaďte obrázky k textům.
1-C

2-B

3-D

4-F

5-G

6-E

7-H

8-A

5. Rozdělte číslovky do skupin podle typu - základní (Z), řadové (Ř) a násobné (N).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Snědli jsme pět kaprů. - Z
Štědrý den je dvacátého čtvrtého prosince - Ř
Dostala jsem jenom čtyři dárky. - Z
Už dvakrát jsem viděl Zlaté prasátko! - N
Slavíme spolu už druhé Vánoce. - Ř
Zítra bude třetí adventní neděle. - Ř
Prosím dvacet deka bramborového salátu. - Z
Těším se na Vánoce už od prvního listopadu. - Ř
Prosím, řekni to ještě jednou. Já jsem si špatně rozuměl. - N
Pamatuješ si svoje první Vánoce? - Ř

6. Nahraďte čísla slovy - pozor na správnou formu!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Snědli jsme sedm (7) kaprů.
Silvestr je třicátého prvního (31.) prosince.
Dostala jsem jenom devět (9) dárků.
Už šestkrát (6x) jsem viděl Zlaté prasátko!
Slavíme spolu už čtvrté (4.) Vánoce.
Zítra bude druhá (2.) adventní neděle.
Prosím třicet (30) deka bramborového salátu.
Těším se na Vánoce už od třicátého (30.) listopadu.
Řekni to prosím dvakrát (2x). Já jsem si špatně rozuměl.
Pamatuješ si svoje první (1.) Vánoce?

7. Napište datum slovy. Například 2. 2. = druhého února.
A. 2. 11. - druhého listopadu
B. 14. 5. - čtrnáctého května
C. 28. 7. - dvacátého osmého července
D. 7. 9. - sedmého září
E. 19. 10. - devatenáctého října
F. 29. 4. - dvacátého devátého dubna
G. 1. 1. - prvního ledna
H. 27. 12. - dvacátého sedmého prosince
CH. 30. 3. - třicátého března
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klíč

ČEŠTINA JE HRA

