
Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic 
PRACOVNÍ LISTY PRO 2.-3. ROČNÍK ZŠ 

 

1) Napiš k adventním a vánočním ozdobám jejich názvy.  
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2) Popletený Honza si dnes na prohlídce dělal poznámky. Udělal 

v nich ale spoustu chyb. Přečti si věty, které napsal. U těch, které si 

zapsal správně udělej usměvavého smajlíka, tam, kde udělal chybu, 

nakresli smutného smajlíka. 

Advent začíná 1. září.  

Svíčky na adventním věnci měly vždy zelenou 

barvu. 

Nohy stolu se na Štědrý den svazovaly 

řetězy.  

Na svátek svaté Barbory se chodily řezat 

větvičky z třešně.  

Když najdeme v rozkrojeném jablíčku 

hvězdičku, znamená to, že budeme zdraví.  

Za koledování dostávaly děti mobilní telefony, 

čokoládu a autíčka.  

 



3) Na svátek svatého Ondřeje se věštilo s hrnečky, pod kterými se 

schovával kousek chleba, hlína, hřeben a prstýnek. Dokážeš 

přiřadit, co která z věcí znamenala? 
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4) Nakresli do betléma chybějící postavičky. Jména třech 

nejdůležitějších zapiš do rámečků pod obrázkem.  



5) Pozorně si přečti příběh. Potom vymysli, jaký by mohl mít nadpis 

a napiš ho na prázdný řádek. 

 

___________________________________ 

Karel a Anička se dnešního večera nemohli dočkat. Když nastal 

čas večeře, ustrojili se co nejrychleji do svých svátečních šatů a 

vydali se k zámecké jídelně. „Myslíš, že tu panenku dostanu?“ 

ptala se Anička nejistě Káji, když procházeli kolem stromečku, 

pod kterým zatím ještě nebyly žádné dárky. „A proč by ne?“ 

odpověděl jí sebejistě starší bráška, ale bylo vidět, že si tím, zda 

byli dost hodní, není moc jistý. 

Večeře rychle utíkala a služebnictvo jim nosilo jeden chod za 

druhým. Když konečně všichni dojedli, ozvalo se ze zlatého sálu 

tiché zacinkání. 

„Ježíšek přišel!“ zajásaly děti a dřív, než jim k tomu dal tatínek 

svolení, rozeběhly se podívat, jestli se pod stromečkem objevily 

nějaké dárky. Byly tam. Panenka pro Aničku, desková hra pro 

Káju, veliká kniha pro pana hraběte a krásný prsten pro paní 

hraběnku. Dokonce i malý Ota dostal dárek – houpacího koníka. 

6) Zakroužkuj, které dárky se objevily pod stromečkem.  

 


