Dostali jsme se do poloviny adventu. Proto posílám poslední cvičení a přeji
všem, ať se vám daří všechno tak skvěle, jako plnění úkolů. 😊

1. Doplňte chybějící slova do jedné koledy. Není celá, ale vy určitě doplníte
hravě všechny sloky. 😊
… , … přicházejí,
zpívejme … ,
po roce … , … přicházejí,
šťastné a … .
Proč si … říci nedá,
tluče o ... v …
a pak běda, marně hledá
… pod … .
Naše … peče léta
na vánoce … ,
nereptáme, jen když máme
něco pro … .
Bez … ,tvrdil Slávek,
na … den nelze být
a pak táta s …
zavlažoval byt.
Tyhle … neměly by
… míti samou …,
říká … , vždy když chvátá
na … .
Jednou v … na vánoce
… housle popadne.
Jeho … se z nich linou
… záhadné.
2. Přeházená slova ve větách dáte jistě na správná místa. Věty jsou
z povídky Františka Nepila „Vánoce“.

listopadu začínaly hluboko v Vánoce, kdy se po večerech do dávala
maminka cukroví. cukroví bylo a vždycky je Maminčino jen babičky jedno,
nenapodobitelné zrovna tak jako bylo cukroví od nebo od tetičky.

fungoval Při jsem jako pečení asistent. kolečka náprstkem vykrajovala
skleničkou Maminka z těsta a já vykrajoval v kolečkách dírky.

várka Když byla toho napečená, pomazaná a slepená, ji maminka do
krabice od naskládala bot a pak to mirákulum největší předvánoční zmizení nastalo večera díla.

slávě V plné se taková objevila Štědrý až na krabice den. A někdy ani
tehdy ne. zmizela tak dokonale Párkrát, že maminka ji nenašla ani.

Jednou dostali jsme dobře a uložené vánoční cukroví uchované až
školního za na konci vysvědčení roku.

3. Poskládejte z písmen ve slově PROSINEC co nejvíc slov. Např. cep, sen,
pec …

4. V sobotu jsme v ulicích potkávali čerty /dokonce jsem viděla plné auto
čertů a řídil Mikuláš 😊 /. Vzpomínejte na rčení s čertem. Např. Čert
nikdy nespí; Co je šeptem, to je čertem. … Třeba vás to inspiruje a
vymyslíte i své vlastní.

