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ANOTACE 

Cílová skupina: žáci 5. ročníku. 

Forma: pracovní listy. 

Pomůcky: počítače pro žáky, připojení k internetu, knihy se zimní 
tématikou. 

Metodický pokyn: žáci vypracují zadané úkoly na PC. 

 
 
 



ZIMA 
 

Pranostiky 
Vyhledej a napiš pranostiku se zimní tématikou. 
 
... 
 

Co je pro toto roční období charakteristické? 
 
... 
 

Co se ti na zimě líbí? 
 
... 

Uhodneš hádanky? 
 
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.     ... 
 
Přišel k nám host, spravil nám most.     ... 
 
Jsem studený a přece ohřívám to, co by mrazem umrzlo.     ... 
 
Přišla k nám potvora, koukla se do dvora. Na každém kolíčku nechala trošičku.     ... 

 
Přečti báseň. 
 
Chumelí se... 
Miroslav Florian 
 

Tisíce paliček víří v tmě, 
kdo to bubnuje, 
kdo to bubnuje 
tak neslyšně? 
 
Bílý kůň táhne 
a dá šach, 
je bílá, jen bílá 
na všech políčkách. 
 
Na všech políčkách 
a na každé louce. 
Mizí šíp za šípem 
z bílého toulce, 
 
sněží šíp za šípem 
z nebeské kuše: 
i černý bez je zasažen 
do hloubi duše... 



Vyhledej informace o autorovi. Zkopíruj zajímavosti. 
 
... 
 
 

Vyznač v básni barvami rýmy. 
 
 
 

Vymysli jiné rýmy se zimní tématikou. 
 
sněhová vločka - bílá kočka 
jinovatka - 
... 
 

Které svátky jsou v zimě? 
 
... 
 

Přečti text. 
 
Krtek a Vánoce 
 
Eduard Petiška 
 
 Sotva zachumelilo a na krajinu lehl sníh, pod lesní stráňkou se všichni jako vždycky 
uvelebili k zimnímu spánku. 
 A spali a spali a spali... 
 Ale tentokrát to Krtkovi vůbec nevadilo. Naopak. Spíš si dělal starosti, aby se 
neprobudili moc brzy. Chtěl jim totiž přichystat opravdové Vánoce, hlavně myšce, s tou už 
dávno kamarádil. 
 A co je na Vánocích nejlepší? 
 No přece - překvapení! 
 Honem běžel nakouknout do všech pelíšků a pelechů, doupat a hnízd, jestli se všude 
doopravdy spí. 
 A bylo to v pořádku. Lesní stráňkou se ozývalo odevšad chrápání a funění, jen myška 
ze sna tichounce pískala... 
 Takže mohl Krtek s chystáním Vánoc klidně začít. 
 Stromeček už Krtek měl. Zrovna včera, když lesníci prořezávali školku, jedna malá 
jedlička jim vypadla z auta. Šup s ní do stojánku! A pěkně nazdobit, ať si kamarádi 
pochutnají: Pár mrkviček, pár cibulí, jablka, hrušky, taky křížaly, a pro parádu aspoň kilometr 
řetězů ze slámy. 
 Jenomže ani ve spícím lese se žádné překvapení tak docela neutají. Vykoukl zajíc ze 
závěje, ze stromu jukla veverka a přiletěl se podívat zvědavý vrabčák. Tak ať! Snad to 
ostatním nevyzvoní. 
 Horší bylo, že Krtka zpovzdálí tajně pozorovala i škodolibá tetka vrána. 
 ,,Vánoce jsou tady, 
 tak se mějme rádi, 



 radujme se, veselme se, 
 všichni kamarádi 
 v lese!" 
  
 zanotoval Krtek s chutí, když měl hotovo. Nebyla to bůhvíjaká koleda, ale tuhletu si 
Krtek vymyslel úplně sám a teď ji zpíval pořád dokola... 
 I potom doma, když vázal myšce na vánoční dárek dlouhatánskou mašli. 
 Škoda, že nemá dárků plnou nůši! Aby se na všechny dostalo. 
 Docela jinak nežli Krtek si představovala vánoční překvapení tetka vrána: 
 ,,Krááááásně si dám do zobáku, krááásně se naprááásknu! A ti prrckové pod strrááání 
ať se klidně trááápí." 
 Popadla Krtkovu nazdobenou jedličku a - frrr! Zmizela s ní za kopcem. Krtek běží, 
cestou zvoní, aby všichni věděli, že Vánoce pod lesní stráňkou právě začínají. Ale ne... kam 
se poděl stromeček? Zbyla po něm jen díra ve stojánku. 
 ,,Kdo tohle mohl udělat?" 
Krtek nevěděl, ale brzy to vypátral. V dolíku za kopcem přistihl vránu přímo při činu: Co bylo 
k snědku, to už snědla, a teď ještě zobancem cupovala jedličku, až z ní třísky lítaly. 
 ,,Tak to ti, krákoro, přijde draho!" 
 Když se dobrák jako Krtek jednou za čas dopálí, pak už to stojí za to. Ubalil ze sněhu 
kouli - a prásk! Trefil vránu přímo do zobáku. 
 ,,Už tě tu víckrát nechci vidět zlodějko zlodějská!" 
 Otočil se a šel. Měl teď jiné starosti. Musí stůj co stůj zachránit Vánoce! 
 Aby přece jenom byly, aby se z nich myška a ostatní kamarádi nakonec radovali. 
 
 

Myslíš si, že měla zvířátka Vánoce? Jak mohla zvířátka sváteční den 
oslavit? 
 
... 
 

Jak slavíte Vánoce doma? 
 
... 
 

Jaké překvapení přichystáš pro svou rodinu ty? 
 
... 
 
 

Podtrhni v textu informace o zimě. 
 
 
  
 
 
 
Pokud jsi úkoly zvládl(a), zasloužíš pochvalu. 
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