
Čapci 
(vánoční povídání s tajemstvím) 
 
1) Představení  Který den v roce máš nejraději a proč? 
   Na co se nejvíc těšíš o vánocích? 
 
2) Vánoční test Jak vnímáme vánoce našimi smysly? 
   Jak nám znějí, voní, chutnají vánoce. 
   Co jsem vánočního? – pantomima  s hádankou 
 
3)Vánoční básničky Vybíráme nejhezčí vánoční básničku 

(třeba sbírka „Chumelí se, sněží“ ,končit básničkou o vánočních 
přáníčkách…vánoční pohledy padají do schránky…, můžu také 
rozmístit texty po půjčovně, hledat a vybírat) 

 
4) Vánoční pohled Kdo ho mohl poslat? (adresát:Karel a Helena Novotných, mlýn, Hronov 

text:Hezké vánoce přejí Lenča, Peča, Íček) 
Nevíte? 
 
5) Povídání adresátky pohledu babičky Heleny Novotné o jejích vnoučatech. 
 
Babička Helena 
Jmenuji se Helena Novotná a tenhle pohled je určen mně. Pocházím z Dřevíče, měli jsme 
velkou rodinu, spoustu dětí, bylo u nás veselo, o ty mladší jsem se ráda starala. 
Pak jsem se seznámila s Karlem, vdala jsem se do Hronova, měli jsme povoznictví a mlýn. 
Narodilo se nám však jen jedno dítě, Boženka. Karel nebyl rád, přál si syna, a tak jsem 
Boženku oblékala trochu jako kluka, když byla malá.  Když vyrostla, učila se spíš vést firmu, 
obchodovat,  jednat se zákazníky, než vést domácnost. Karel jí chtěl předat živnost, ale pak se 
kolem ní začal otáčet mladý hronovský doktor a ten nám ji odvedl do Malých Svatoňovic. 
Mám děti moc ráda a narodili se mi tři vnoučata. První byla holčička, Helenka, po mně, pak 
přišel na svět Pepík, po dědečkovi ze Žernova a nejmladší byl Karlíček, po mém muži a toho 
měla moje dcera Boženka nejraději. Byl slabý, často nemocný a měl krásné veliké oči. Peča 
s Lenčou na něj docela žárlili, jak to s maminkou uměl a připadali si odstrčení. Já jsem je 
měla ráda všechny a snažila jsem se být spravedlivá. Často jezdili na návštěvu do Hronova a 
já jsem jim vždycky nachystala něco dobrého na zub a ráda jsem si s nimi povídala a hrála. 
Pamatovala jsem si spoustu písniček a říkanek ještě ze svého dětství. Jednou jsem třeba 
přinesla misku s vodou, namočila jsem v ní kus mýdla, přitom jsem jako čarovala: 
 
 Vzkázala mně kejklovačka, vzteklá hračka, abych přišel nahoru,  
že mně koupí trenděmendě, hudlypudly za dva groše tvarohu. 
 
Vzkázala mně Barbora, abych přišel do dvora, 
Že mně koupí trenděmendě, hudlypudly za dva groše zázvora. 
 
Než jsem dočarovala, mýdlo se rozpustilo a já jsem jim rozdala stébla slámy dělali jsme o 
závod mýdlové bubliny. To bylo radosti. 
 
 
 



Z Malých Svatoňovic se mladí odstěhovali do Úpice, kde děti začali chodit do školy. Nejlepší 
známky měl Karlíček, a tak měl jít studovat na osmileté gymnázium do Hradce Králové.  
Táta z něj chtěl mít lékaře. Mně v té době umřel muž Karel, a tak jsem se s malým Karlíčkem 
do Hradce odstěhovala také, abych se o něj mohla starat…… 
 
Už víte jak se jmenovala a kdo byla moje vnoučata? Ne? 
 
6) Vánoce 1889 v Malých Svatoňovicích( jak to možná mohlo být…) 
 
Příběh jednoho Štědrého večera.  
Když chtěly být děti, Helenka a  Pepík, s tatínkem lékařem pohromadě, musely si vzít kabátky 
a chodit s ním po návštěvách nemocných a po cestě si s ním povídat. 
 Zrovna tak to bylo i na  Štědrý den v roce 1889.  
Maminka se moc nezlobila, aspoň mohla všechno připravit na večer…. 
 Všichni už seděli u štědré večeře, když vtom zaklepal na dveře  nějaký člověk a volal tatínka 
k nim domů, že se jim má narodit děcko a že má strach, aby všechno dobře dopadlo…. 
Tatínek vzal, kabát , doktorský kufřík a šel… vánoce,  nevánoce….  
Domů ke stromečku se vrátil, až když už Pepík s Helenkou spaly. Na Boží hod jim pak 
vyprávěl, že se narodilo  na druhém konci Svatoňovic Jezulátko. 
Asi za 14 dní po té, 9.ledna 1890, pomohl na svět svému děťátku, Karlíčkovi, a tak měli doma 
po vánocích také  živého Ježíška    
Ještě nevíte kdo to byl ? 
 
7) Složíme obrázky a texty  z knížky Povídejme si děti..„O vánocích, které nechtěly být „ 
(složíme obrázek, složíme text, uhádneme autora, najdeme knížku, najdeme text..) 
( je lepší rozdělit děti alespoň na dvě skupiny třeba děvčata a kluci) 
Pro velké děti přečteme z Knihy apokryfů  „Svatá noc“ 
 
8) Najít v knihovně další knížky bratří Čapků, vybrat tu nejmilovanější. 
(dopovídám život Čapků, podle zájmu a věku dětí) 
 
9) Jakým dárkem bys mohl být a pro někoho ve vaší  třídě,  jak se známe a vnímáme.. 
 (všichni vstaneme a stáváme se dárky pro někoho jiného ve třídě…já se stávám  knížkou 
třeba pro Aničku, házím míčkem, Anička ho chytá, přijímá a poděkuje nebo nepřijímá a dárek 
vrací…..když Anička dárek přijme, stává se sama  dárkem pro někoho jiného a po přijetí 
svého dárku si sedá  ..postupně si sedají všichni, kdo už byli obdarováni a obdarovali) 
 
10) Jaký dárek bych si nejvíc přál ( jen jeden a nemusí to být dárek, který se dá koupit) 
 
11) Můj nejhezčí vánoční zážitek (co jsem na světě) 
 
Připravit:  vánoční pohled, obrázky a texty na skládání, básničky, dárky pro děti 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


