
České Vánoce Josefa Lady

Milé děti, pojďme si povídat. A o čem? Přeci o Vánocích!

Pracovní list Divadla Lampion pro ty, kteří milují bílou zimu, rádi 
slaví Vánoce a obdivují dílo Josefa Lady.

1. Umíš odpovědět na otázky?

Co jsou Vánoce?
Kdo se narodil?
Kdo jsou svatí?

2. Jak to bylo s Vánoci, když byl 
pan Lada malý?

Podívejte se na obrázek vpravo. 
Co se dělávalo?

3. Najdi člověka, zvíře či věc, za-
kroužkuj je a řekni, jak souvisí 
s Vánoci.

a) jesličky
b) vánoční stromeček

c) koleda
d) ponocný

e) půlnoční mše
f) kapr

g) Štědrý večer

4. Co myslíš, bez čeho se Vánoce 
neobejdou?

drahé dárky   láska
bohatá večeře  radost  
štěstí         televize
peníze        koledy  
sladkostí

5. Znáš pranostiky. Co asi světci dělají s přírodou? (Nevíš-li, vyber z možností.)

   Svatá Barbora nosí bláto do ......    a) chléva b) postele c) dvora
   Svatá Lucie noci ......   a) dolije  b) upije  c) okusuje
   Svatá Viktorie obrázky na ...... ryje. a) okna  b) pole  c) vánočky
   Sv. Martin přijíždí na ...... koni.  a) divokém b) vraném c) bílém

   Svatá Barbora nosí bláto do ......    a) chléva b) postele c) dvora
   Svatá Lucie noci ......   a) dolije  b) upije  c) okusuje
   Svatá Viktorie obrázky na ...... ryje. a) okna  b) pole  c) vánočky
   Sv. Martin přijíždí na ...... koni.  a) divokém b) vraném c) bílém



6. Znáš koledu Nesem vám noviny? 
Doplň chybějící slova. 

Nesem vám noviny, (1) ......,

z betlémské (2) ......, pozor dejte. 

Slyšte je (3) ...... a neomylně, 

slyšte je pilně a neomylně,

rozjímejte.

Syna porodila čistá panna, 

v (4) ...... vložila Krista pána,

jej ovinula a zavinula,

jej ovinula a zavinula,

(5) ......

Pan Josef Lada byl: 
  

a) zpěvák
b) malíř

c) hokejista

Hádejte, kým byl jeho otec:
 

a) ponocný
b) starosta

c) švec

Jako malý žil pan Lada v ...
 

a) Hrusicích
b) Praze

c) Hrabošících

9. Kocour Mikeš uměl mluvit jako 
mnichovický starosta, ale s psaním 
byl na „čtýru“. Škrábal jako kocour 
a přehazoval písmenka. Jednou na-
psal dopis, ale popletl písmenka ve 
jménech. Pomoz kocourovi, vyluš-
ti přesmyčky a namaluj, komu je 
dopis určen.

Moji milí kamarádi
Pípek Vešců, Šapík a Zokel Bošeb
Hrusice

7. Odpovíš správně? Vyber jednu možnost.

8. Zakroužkuj kreslené postavičky, které pan Lada maloval.

Cipísek    kozel Bobeš  Bobek   kačer Donald  chytrá kmotra liška

Pašík   Rumcajs   mašinka Tomáš   Kocour Mikeš
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Výlet do světa pana Josefa Lady. 



10. Už víte, kdo je kdo?     

11. Trošku vám napovíme. (Spojte postavy čarou s jejich vlastnostmi.)

Ambrož hraje na basu      a stále se něčeho bojí.
Barborka hraje na tahací harmoniku    a má hlad.
František hraje na trombón     a hraje na kytaru a velký buben.
Mikuláš hraje na klarinet     a opatruje Barborku. 
Tomáš hraje na fl étnu      a mívá podivná vidění.
Šimon je kapelník      a nenechá si ujít žádnou lumpárnu.

Už jste byli na představení? Koho jste potkali?
Určitě to byla jedna znamenitá kapela! Ambrož, Barborka, František, Mikuláš, Šimon a Tomáš.

Autoři pracovního listu: Jana Kuklová, Zbyněk Zicha; grafi cká úprava: Tomáš Glasberger; supervize: Lucie Cirkva Chocholová. Představení a komen-
tované prohlídky divadla Lampion je možné objednávat na telefonu 724 502 108 a na e-mailu: krejzova@divadlokladno.cz.
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