
DÁREK PRO VANA 

 

Van přišel po dlouhé nemoci do školy až na vánoční 

besídku. Přinesl všem dětem dárek. Pepa věděl, že Van se 

nemohl s nikým na dárku domluvit. Proto nic nedostane. 

Jako jediný ve třídě. Podaří se Pepovi situaci vyřešit? 

 

1) Po velké přestávce začala vánoční besídka. Zazpívali 

jsme koledy. Ochutnali cukroví. Povídali jsme si o vánočních 

zvycích. Paní učitelka zahájila předávání dárků. Všichni jsme od 

ní dostali ručně malovanou záložku do knihy.  

a) Označ žlutě v odstavci 1, co dělaly děti na vánoční besídce.  

b) Dopiš větu, co bys chtěl/a dělat na besídce ty. 

Na vánoční besídce bych chtěl/a ________________________ 

__________________________________________________ 

 

2) Zvedl jsem se jako první a šel jsem ke stromečku. 

Nejdřív jsem předal Vanovi maličký sáček s perníkovým 

zvonečkem pro štěstí. Maminka mi jich nabalila několik. 

 

3) „Pepo, jeden perníček máš pro paní učitelku a ostatní pro 

strýčka Příhodu. Stačí na mašličku dopsat jméno. Potěšíš toho, 

kdo by žádný dárek nedostal,“ radila mi před školou. 

c) Podtrhni správné vysvětlení, kdo je to strýček Příhoda. 

Je to pán, který vypráví různé příhody.  

Strýček Příhoda je někdo, s kým nepočítáme, kdo se objeví 

úplně nečekaně.  

Je to strýček Pepova spolužáka Jana.  



4) Pak jsem vzal papírovou krabičku s pexesem. Šel jsem 

k Adamovi: „Adame, přeji ti veselé Vánoce. Tento dárek jsem 

vyrobil pro tebe. Ale sám ho nevyužiješ. Nejlépe se hodí pro dva 

i více kamarádů. Proto jsem na dárek připsal také Vanovo 

jméno. Bál jsem se, že Van nebude mít žádný dárek, když byl 

tak dlouho nemocný. Můžeme si zahrát všichni tři.“ 
 

d) Vyber vysvětlení, proč dal Pepa Adamův dárek také Vanovi. 

Piš u každé věty ANO nebo NE podle svého názoru. 

a) Pexeso je hra pro více dětí. _________ 

b) Adam dostal hodně dárků.  _________ 

c) Pepa chtěl dát dárek Vanovi. Popletl jméno na balíčku. _______ 

 

* Vytvoř PĚTILÍSTEK DÁREK. 

 


