
Vánoční pohádka, první týden 

Milé děti, milé rodiny,  

Byl krásný zimní den, lidé se už těšili na Vánoce, vždyť za krátko měl začínat advent. Venku pomalu poletovaly první 

sněhové vločky a Anička s Honzíkem koukali z okna. Těším se až budu stavět sněhuláka, vřískala. Honzíku těšíš se taky!?. 

Honzík se usmál. Těším se a nejvíc se těším jak budeme mlsat cukroví a koukat na pohádky, taky se těším do lesa, víš že je 

náš les v zimě kouzelný? Kouzelný, vykulila Anička oči na svého staršího brášku. Opravdu? Ano opravdu :) Chceš se 

přesvědčit a ještě zažít dobrodružství? Tak se teple obleč a vyrážíme ven, třeba se k nám ještě někdo přidá a bude i sranda. 

Třeba rodiče? Třeba rodiče a nebo mě napadá babička a děda nebo teta. Můžou jít všichni. A kdy půjdeme? Třeba hned :) 

Startujeme z Centra Vráž, kde si buď můžete převzít itinerář již vytištěný, nebo si ho vytisknout doma, či mít sebou v mobilu. 

Trasa je na mapce, není na ní značení ani místa pro úkoly. Ty si můžete zvolit dle vlastního uvážení a energie dětí. 

Vydáme se na cestu ulicí Husovou a hned na druhé odbočce zahneme do ulice Boženy Němcové.  

1/ Znáte Boženu Němcovou?  

Byla to slavná česká spisovatelka. Jestlipak budete znát některé její pohádky a knihy? Zkuste vyjmenovat alespoň tři. 

Pro nejmenší: 
S kým bojoval princ Bajaja, aby zachránil princeznu? Nádherná je pohádka o princezně s hvezdou na čele. Jakou barvu měla 
ta hvězda, kterou princezna hrdě nosila? 
 

Došli jsme do ulice Smetanova, která se jmenuje po slavném českém hudebním skladateli Bedřichu Smetanovi 

Napsal nádherné opery a symfonie – ty hrají orchestry, kde je mnoho hudebních nástrojů. Například Má vlast, kde se 

vyznává k lásce k Čechám, Moravě a Slezku  Ale nenapsal žádné pořádné vánoční koledy. Zkuste si být na chvilku hudební 

skladatel a zazpívejte si svou vlastní vánoční koledu: 

2/ Zazpívejte na libovolnou melodii koledu kde použijete slova Ježíšek, dárečky, rodina a štěstí, ale můžete složit klidně 

jakoukoliv chcete, tu si sepište a my jí pak uveřejníme napříklád v tomto formátu: 

Pepa, 44let:  Aaaž se sejde našeeee štastná rooodináá, počkáme siii na Jéééžíííškáá a snad přineseee dárečkyýýý 

Pro nejmenší: 

Zazpíváte s rodiči Vánoční koledu, co třeba tuto: Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy, nebožátko, před Tebou padáme, 

dary své skládáme.  Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožíčky, já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka. Já ti nesu veselého 

beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati 

 

S písní na rtech jsme došli do ulice Erbenova. Ano správně, slavný český spisovatel Karel Jaromír Erben.  

Napsal slavnou sbírku Kytice, v ní je i báseň Štědrý večer, jistě jí znáte: …Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, 

cože komu dobrého, neseš na památku?..  

V básni to moc dobře nedopadlo, ale my bychom si tu mohli zkusit zahrát na básníka a složit krátkou básničku o tom, jak 

se těšíme na Vánoce, co říkáte? 

 

3/ Zkuste složit krátkou básničku o Vánocích a o tom, jak se na ně těšíte. 

Příklad: Vánoce, jídlo je na stole, po jídle rozdáme si dárečky, pohrajeme si a půjdeme do postele.       

Pro nejmenší: 

V lese žijí zvířátka, ale některá prospí skoro celou zimu. Víš, které zvířátko chodí spinkat na celou zimu a které ne? 

Nápověda spinká: medvěd, ježek, křeček, sysel   Nespinká: srna, vlk, jelen 

 



Došli jsme až ke starodávnému dubu, u kterého prý sedávál i sám král Karel IV. Oslavy Vánoc v jeho době byli také moc 

krásné, ale trochu jiné, než je známe my nyní. Co myslíte, jak je slavili? 

4/ Jak slavili Vánoce králové, královny, princové a princezny? Popište, jak si představujete, co dělali (plesy, modlitby, 

turnaje?) 

Pro nejmenší: Jak se jmenuje sněhulák v Ledovém králoství, který umí mluvit? 

Nyní Vám budu vyprávět příběh o našem lese. Příběh, který se právě děje a vy můžete ovlivnit jak dopadne. Jste jeho 

součástí a máte možnost ovlivnit vše. Vstupte do lesa s láskou a pokorou. Otevřete ho písničkou nejlépe vánoční, nebo 

tou, kterou jste složili. 

Les je otevřený těm, kdo mají srdce a oči dokořán.  

Třeba uvidíte srnku Věrku, jak cupitá lesem a měla hlad. Ale v krmelci nic nebylo. Ještě že máme lesníky a myslivce, kteří 

se v zimě starají o to, aby zvířátka měla co jíst a brzy jí krmelec naplní. Jméno srnky si dobře zapamatujte, ještě ho budete 

potřebovat při dalších dobrodružstvích. 

Víte co jí srnka? Nebo třeba ptáčci? Při dalších procházkách byste mohli koupit ptačí zob v lojové kouli a někam jí ptáčkům 

pověsit?  

Nebo taková Sova Lucinka . Ta měla velký úkol hlídat les v noci, aby tam nikdo nedělal nepořádek. To takhle jednou třeba 

parta divokých prasátek rozryla spoustu mechu a hledala potravu. 

Jestlipak děti víte, co mají divoká prasátka nejraději k snědku? Ano, jsou to bukvice, ale nepohrdnou spoustou dalšího 

papání, zkuste hádat jakého. 

Lesní skřítkové si nedávno sově Lucince stěžovali, že už jim začíná být zima na nožičky a ručičky. Abychom jim pomohli, 

tak na nejvyším místě kam dojdete v lese, postavte skřítkům domeček z větviček a listí, aby jim nebyla zima, až začne 

padat sníh. Nezapomeňte jim tam přidat trochu suchého mechu. Pak nám domeček můžete vyfotit a poslat emailem, 

nebo na facebook, určitě ho zveřejníme. 

Tak máme otevřený les, v příštích procházkách v dalších týdnech a bude jich celkem 9, si budeme povídat spoustu 

velkých příběhů, které se tam odehrávají a společně s Aničkou a Honzíkem zažívat další dobrodružství. Rádi si 

poslechneme i Vaše zážitky a příběhy ,které jste v lese při procházkách zažili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/mukucekuze 

https://mapy.cz/s/mukucekuze

