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Najdi – vlož – popiš 

Word online, vložení vyhledaného obrázku s tématem zimy nebo Vánoc, stručný 

popis. A je to.  

 

 

Na obrázku je sněhulák, který je stvořen ze tří sněhových koulí. Dále je ozdoben z 13 

kamínků jako knoflíky. Oči a ústa má také z kamínků. Nos má z mrkve a obě dvě 

ruce má jako kus klacku. Na hlavě má starý hnědý klobouk. 

Jiří 
 

 

Na obrázku je velký Vánoční stromek. Je ozdoben modrými a zlatými světýlky, 

modrými, červenými a zlatými ozdobami a na vrchu je bílá špička. 

Natálie 
 

 

Je to fotografie z Americké Vánoční komedie z roku 2010. Film se jmenuje Grinch. 

Na obrázku je šťastné děvče, co má vlasy vyčesané nahoru tvarem trochu 

připomínají zvonek, má dlouhý copánek pod ramena. Má na sobě bílo šedý svetr. 

Vedle ní stojí vyděšeny zelený muž má na sobě červeno bíle vánoční hadry. Na 

hlavě má vánoční čepici. Za nimi je červené látkové pozadí. 

Ilona 
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Na obrázku je pes, má na sobě Santovu čepici a je ve vánočním pytli, za ním je 

barevné pozadí. 

Martin 

 

Na obrázku je mísa a v ní jsou větvičky. Na nich jsou rozmístěny vánoční třpytivé 

kuličky, které mají červenou a zlatou barvy. Uprostřed mísy je červené jablíčko a ved-

le něj je ořech. Kolem misky na modrém ubrusu jsou naskládané třpytivé kuličky 

a dva ořechy. 

Hana 
 

 

 

Vánoční soutěž 

2. stupeň 
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Přehled odpovědí účastníků soutěže, který ovšem neodpovídá konečným výsledkům 

(tzn. není seřazen od 1. nebo posledního místa). 

Podle sebe doplň 
vhodným slovem 
následující větu: 

Vánoce jsou 
(doplň JEDNO slovo) 

Podle sebe doplň 
vhodnými slovy 
následující větu: 

Vánoce jsou pro mě 
(doplň DVĚ slova 

/POZOR! nesmí to být 
stejné slovní druhy/) 

Podle sebe doplň vhodnými 
slovy následující větu: 
Vánoce jsou pro lidi 

(doplň TŘI slova /POZOR! jen 
2 slova mohou být  

stejné slovní druhy/) 

pohoda klidný čas čas s rodinou 

krásné veselé svátky chvíle plné radosti 

Krásné úžasné, roztomilé  odpočinkem, užívání, volno 

Svátek Unikátní svátek   

Krásné Nejlepší svátky Nejkrásnější svátky z roku 

Krásné Úžasné svátky Svátky plné radosti 

super barevný svátek  super vesly svátek  

Svátky Krásnými svátky Společné setkání s rodinou 

radost klidný čas svátky klidu 

Chaotické Časová bomba Zátěžová zkouška všeho  

okouzlující krásné období časem společných chvil. 

fantastické dobrým časem kteří rádi utrácí 

kouzelné  pohodové svátky  svátek klidu a pohody  

okouzlující důležitým svátkem  s dobrým srdcem 

příjemné dobré, super báječné, prima, veselé 

krásné svátky klidu svátky plné dárků. 

 

Děti na 1. stupni soutěžily výtvarnými díly – všechny se snažily, ale hlavní ceny byly 

jen tři… (podívat se můžete ZDE) 

 

https://www.skolahobzi.cz/wordpress/?p=8043
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Dopis Ježíškovi 

 
Psali jsme přání pro sebe, pro svou rodinu a pro lidi na celém světě. 
 

Milý Ježíšku, 

prosím Tě, přines mi pod stromeček nový telefon a nějaké oblečení. 

A pro naši rodinu, aby byli zdraví. 

Všem lidem na světě, aby byli šťastní. 

Děkuji Karolína 

 

Milý Ježíšku, 

prosím Tě, přines mi pod stromeček kostkované povlečení, počítač a voňavku. 

A pro naši rodinu, aby byli zdraví, měli hodně lásky a krásný život. 

Všem lidem na světě přeju hodně zdraví a štěstí. 

Přeje Šarlota 

 

Milý Ježíšku, 

prosím Tě, přines mi pod stromeček nějakou pěknou mikinu a třeba boty. 

A pro naši rodinu, abychom se měli všichni rádi a byli jsme zdraví. 

Všem lidem na světě štěstí a zdraví. 

Jiří 

 

Milý Ježíšku, 

prosím Tě, přines mi pod stromeček monitor. 

A pro naši rodinu lásku a zdraví. 

Všem lidem na světě zdraví. 

Děkuji Ilona 
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Milý Ježíšku, 

prosím Tě, přines mi pod stromeček nějakou mikinu  

a mangu (death note a demon slayer). 

A pro naši rodinu štěstí a zdraví. 

Všem lidem na světě štěstí. 

Děkuji Natálie 

 

 
 

Milý Ježíšku, 

prosím Tě, přines mi pod stromeček Lego. 

A pro naši rodinu si přeju peníze 

Všem lidem na světě zdraví a štěstí. 

Martin 

 

Milý Ježíšku, 

prosím Tě, přines mi pod stromeček bezdrátová sluchátka,  

LED svíticí pásky, smoothie mixér, zrcadlo, trezor, skříň,  

volejbalovou síť a lampičku. 

A pro naši rodinu hlavně štěstí a zdraví. 

Všem lidem na světě klidné prožití vánočních svátků. 

Děkuji Hana 

 

 

 

 



 

 

 


