
Dobrý den rodiče…ahoj děti. 

 

Jelikož jsme zůstali na chvíli doma bez kamarádů, 
posíláme Vám úkoly (skoro jako ve škole), abyste 
rodičům ukázali, jak moc šikovní už jste. 

Pracovní a grafomotorické listy přineste do 
školky.  Kdo nemá přístup k tiskárně, rádi Vám 
vše připravíme, můžete se stavit ve školce, 
v tomto případě nás kontaktujte zpět na 
mailovou adresu odhlášky.  

 

Těšíme se na brzké setkání.  

                                             

                                                 Vaše paní učitelky. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I tento týden si ještě povídáme o příběhu Mikuláše. 

 

Svatý Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a 

hlavně dětí.  

Bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce 

biskupskou berlu, celý kostým většinou doplňuje bílý plnovous.  

Mikuláše podle tradice doprovází éterický anděl, celý v bílém s bělostnými 

křídly, jako symbol dobra.  

Poslední postavou v trojici je čert, který děti straší svým hrozivým 

vzhledem a je symbolem zla. Čert většinou nosí řetěz, kterým hrozivě 

chrastí a pytel, aby si v něm mohl zlobivé děti odnést do pekla. 

V minulosti bývaly děti obdarovány jen na Mikuláše, nikoli na Štědrý den. 

Dostávaly jablka, oříšky, marcipánové figurky Mikuláše, čerta nebo jiné 

sladkosti. Děti před Mikulášem dříve nerecitovaly básničku, jako je tomu v 

dnešní době, ale musely se pomodlit, například Andělíčku můj 

strážníčku… 

Mikuláš navštěvuje děti a obdarovává je. Někde si děti večer postaví před 

dveře holínky a ráno je pak najdou plné sladkostí. 

 

Popiš Mikuláše, čerta i anděla. 

Kdo ztělesňuje dobro?  

 

 

 

 

 



1. Anděl s čertem – obrázkové puzzle – obrázek vytiskni, vybarvi, rozstříhej podle čar a poté opět 
slož jako puzzle 
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Výroba čerta, anděla a Mikuláše 

 

Co budete potřebovat: 

 3 ruličky od toaletního papíru 

 barevný papír 

 alobal 

 dekorativní hvězdičku (ale lze nahradit i vystřiženou hvězdou z barevného papíru) 

 lepidlo 

 2 špejle 

 nůžky 

 fixy 

 vatový tamponek nebo vatu 

 Postup: 

 Na barevný papír obkreslíme „na stojáka“ ruličku toaletního papíru. Ideálně 2x na růžový papír 
(hlava Mikuláše a anděla) a jednou na červený nebo černý (hlava čerta) – podle toho zda budeme 
mít kombinaci červená hlava a černé tělo (viz naše fotografie) nebo opačnou variaci. Poté na 
barevná kolečka nakreslíme obličeje postaviček. 

 U obličeje Mikuláše vystřihněte a nalepte z vatového tamponku nebo vaty vlasy a vousy. Poté 
přilepte ještě vytvořenou mitru (špičatou čepici z červeného papíru, kříž doporučuji vystřihnout 
z alobalu). 

 U andělského obličeje přilepte vlasy ze žlutého papíru a nastřihněte i pramínky. Tady doporučuji 
vlasy podlepit jakoby zezadu pod obličej. Případně místo barevného papíru lze použít i bavlnky 
nebo vlnu. Účes dotvořte ještě hvězdičkou. 

 U čerta stačí k zadní straně hlavičky ještě přilepit dva rohy a k puse dlouhý červený jazyk. Opět tip 
pro vás. Až budete vyrábět, přehněte si barevný papír na půlku a 1 roh si předkreslete. Poté 
stříháte vlastně 1 roh ze dvou kusů papíru, díky čemuž získáte ve výsledku dva souměrné rohy. 
Totéž pravidlo lze využít i u andělských křídel a hvězdiček. 

 Poté si obkreslíme 2x ruličku „na ležáka“ na bílý papír (šaty anděla a Mikuláše). Následně 
polepíme dvě ruličky. 

 U čertovského obleku si připravíme z černého papíru 3 pruhy tak, aby nám navrstvené pokryly 
celou ruličku. U dvou pruhů (nejspodnější a prostřední) si nastřihneme po jedné podélné straně 
drobné proužky, které budou symbolizovat čertovský kožich. U posledního pruhu nastřihneme 
drobné proužky po obou delších stranách tak, aby nám při pokrytí ruličky mírně čouhaly nad 
pomyslnou hlavu. 

 Nyní dotvoříme již celého čerta. Ke korpusu dolepíme obličej a z černého papíru ještě vystřihneme 
a dolepíme ruce. Metličku pak připravíme pomocí špejle polepené hnědým papírem. 

 U Mikuláše a anděla bude postupný podobný. Na bíle polepený korpus budeme muset pro andílka 
připravit ještě šaty. Ty získáme tak, že z bílého přeloženého papíru nastříháme 2x sukýnku, kterou 
dozdobíme žlutými hvězdičkami. Opět využíváme překládání papíru, abychom získali souměrné 
kusy. 

 U Mikuláše zase z červeného papíru vystříháme ornát a dozdobíme křížem vystřiženým z alobalu. 



 Oběma postavičkám rovněž vystřihneme a nalepíme ruce. 

 Následně dolepíme obličeje. 

 Mikulášovi chybí nyní pouze berla. Tu vyrobíme opět ze špejle obalené a polepené alobalem. 
Zakroucený vršek se samozřejmě vytvoří už jen ze samotného srolovaného alobalu. 

 Závěrem doděláme andělovi křídla z bílého papíru, která ještě kreativně dozdobíme nalepeným a 
vystříhaným alobalem. 

 

        GRAFOMOTORIKA  

1. Hlava čerta – kroužením černou pastelkou po bílém papíře nakresli hlavu čerta – detaily 
obličeje dokonči barevným papírem 

2. Dokresli čertům rohy 
3. Omalovánky 

                    



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


