
MIKULÁŠ 
 

Je 5. prosince. Pepu a Áju navštívil Mikuláš. Po jeho 

odchodu sedí celá rodina v kuchyni u stolu. Popíjejí čaj a 

povídají si. Hadu vypravuje příběh o dobrých skutcích 

svatého Mikuláše.  

 

1) Pátého prosince večer nás navštívil Mikuláš. Když 

odešel, zůstali jsme v kuchyni. Povídáme si a popíjíme čaj. 

„Pepo!“ hlásí se o slovo Hadu. „Mikuláše znám. Už jsem ho 

viděla.“ Hadu probleskla všemi barvami a začala vyprávět.  
 

a) Nakreslete obrázkovou osnova k příběhu, který vypravovala  

    Hadu (odstavec 2, 3, 4, 5). Vymyslete nadpis. 

NADPIS: __________________________________________ 

2) „Kdysi dávno v daleké zemi nabízel muž na tržišti starý 

koberec: „Kupte můj koberec! Není drahý. Kupte!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Se slzami v očích říkal: „Ten koberec má pro mě velký 

význam. Celý život zdobil naše obydlí. Nikdy bych ho 

neprodal, ale moje žena je nemocná. Potřebujeme peníze.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Lidé neměli o koberec zájem. Až večer přišel kupec, 

který koberec koupil. Muž schoval peníze a spěchal domů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Doma nemohl uvěřit vlastním očím. Koberec ležel 

v pokoji. A nemocná žena se cítila daleko lépe. Stal se zázrak! 

 

 

 

 

 



6) „Víš, kdo byl ten kupec, Pepo? Svatý Mikuláš! Během 

svého života udělal mnoho dobrých skutků,“ řekla Hadu. 

„Celou událost jsem pozorovala z kapsy malé holčičky, u které 

jsem byla před tebou.“  

b) Podtrhni v 5. odstavci dobré skutky, které Mikuláš udělal. 

 

7) Muž jménem Mikuláš žil velmi dávno. Často pomáhal 

chudým lidem. Staral se o knihaře, kameníky, knoflíkáře nebo 

pekaře. Lidé věřili, že dělá zázraky. Večer 5. prosince chodí 

spolu s čertem a andělem do našich domovů. Mikuláš je starší 

vysoký pán s bílými vousy. Obléká dlouhé červené šaty. Na 

hlavě má biskupskou čepici. Opírá se o vysokou zatočenou 

berlu. Dětem rozdává balíčky s ovocem a dobrotami. 

c) Doplň pětilístek informacemi z odstavce 6. 

Kdo?                         ____________________________ 

Jaký je?    ________________     __________________ 

Co dělá? ______________ ______________ _________________ 

Věta: _________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Poznávací znamení:  ____________________ 


