
Mikuláš 

 

Brzy začne chodit Mikuláš, čert a anděl. Příjemně se posaď a poslechni si příběh o 

Mikulášovi. Popros maminku nebo tatínka, aby ti příběh přečetli. 

 

Svatý Mikuláš obdaroval tři dívky ze zadlužené rodiny třemi pytlíčky se zlaťáky, aby měly na 

věno. Každé dívce hodil pytlíček se zlaťáky v noci oknem, potají, aby jej nikdo neviděl. Té třetí 

pytlíček spadl přímo do zavěšené punčochy a dívka ráno nalezla milé překvapení v podobě 

vytouženého věna. 

Andělé spolu s Mikulášem rozdávají dětem dárky, čert má za úkol strašit a symbolicky trestat 

zlobivé děti. Mikuláš se slaví v noci z 5. na 6. prosince. Obvykle dostávají děti čokolády, 

pamlsky, ale také pomeranče, banány, brambory nebo uhlí. 

 

Než ten Mikuláš přijde, nauč se pro něho básničku: 

 

Kde se vzal, tu se vzal, 

Mikuláš pod okny stál, 

v ruce velkou berličku, 

na hlavě měl čepičku, 

z bílých vousů teplý šál, 

takhle, děti, vypadal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyrob si svého Mikuláše pomocí své ruky a dalších věcí: 

• černá čtvrtka 

• červená pěnová guma (či červená 

čtvrtka) 

• bílá a červená tempera 

• štětec 

• nůžky 

• černý fix 

• chlupatý drátek (či proužek papíru) 

• tekuté lepidlo 

• vata 

• vatový tamponek 

• papírová kulička tělové barvy (či korálek, kolečko z papíru) 

 

1. Nejdřív si natři štětcem s červenou barvou svou dlaň nebo 

popros rodiče a obtiskni na černou čtvrtku. Přitlač a pak si umyj 

ručičku.  

2. Po zaschnutí si vezmi tekuté lepidlo a štětec. Natři ho trošku 

na čtvrtku a přilep vatový tamponek.  

3. Už máš hlavičku, tak jí doprostřed nalep nos – papírová 

kulička – nalep Mikulášovi vousy z vaty. Tu si utrhni, jak velký kus 

chceš. Dokresli černou fixou oči. 

 

 

 

4. Popros rodiče, aby ti vystřihli čepičku z pěnové gumy. Nebo 

to můžeš zkusit sama nebo sám. Pak jí nalep k hlavě. Vezmi si pak 

štětec s bílou barvou, nakresli křížek na čepičku a na šatičky. 

 

 

 

 

 

5. Nakonec si vezmi chlupatý drátek bílé barvy, rozstřihni ho 

napůl, přilep lepidlem a po zaschnutí to přejeď zlatou barvou. 

 

                                                                                                        

A teď máš krásného Mikuláše a můžeš ho dát třeba Mikulášovi 

jako dáreček 😊 


