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TÉMA PRO TENTO TÝDEN: 

 ,,Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro už má k louce klíč“ 
 

CÍL: Vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a 
jara. Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, ...). Učit se 

prožívat radost z probouzející se přírody. 

 
Motivační pohádka „O jarním sluníčku“ 

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se 
protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale 
kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. 
Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A 
jaro může začít. Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo 
moc práce najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však 
převahu, a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další den. A 
skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo, mraky se polekaly a na 
mnoha místech se potrhaly. Tak sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. 
Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu přibylo, objevilo se i několik berušek, 
které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo, aby se mohly proletět. A tak 
jaro pokračovalo. Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále 
tepleji. Sluníčko z jasné oblohy sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se 
usmívalo, protože jaro je tu. 
 
 
POVÍDÁNÍ S DĚTMI: 
Jaro nám pomalu ťuká na dveře, pojďme si říct znaky jara. 
Jak poznáme, že se s námi paní zima pomalu loučí? 
Až půjdete s rodiči ven na procházku, zkuste se rozhlédnout kolem sebe, jestli 
tyto znaky přicházejícího jara uvidíte. Když se pořádně zaposloucháte, uslyšíte 
zpěv skřivana, hvízdání kosů, uvidíte přílet špačků, na stromech začínají rašit 
pupeny, na zemi nám roste nová tráva a začínají nám růst první květiny, víte, 
které to jsou? Jsou to sněženky a bledule. 



Víte, který nový měsíc nám dnes začal? Je to měsíc březen. V tomto měsíci 
nám také začíná jaro. Víte, co se děje venku v tomto ročním období? Taje nám 
sníh, příroda se pomalu probouzí k životu. 
Víte, které měsíce patří do tohoto ročního období? 
Vzpomenete si ještě na další roční období? 
A které měsíce do těchto období patří? 
Jak se jmenuje část dne, kdy přijdete do školky? Jak se jmenuje část dne, kdy 
máme oběd? A kdy chodíte ze školky domů a kdy jdete spát? 
Zkusíte vyjmenovat dny v týdnu? 
 
 
 



BÁSNIČKA: 

Sněženka (František Hrubín)  
Táta včera na venku 
našel první sněženku. 
A hned vedle petrklíč, 
zima už je pryč. 
 
Zimo, už jdi pryč, 
zimo, zimo, už jdi pryč, 
jaro si už chystá klíč. 
Otevírá jarní branku, 
jmenuje se petrklíč. 
 
JARNÍ ROZCVIČKA: 
Podívej se támhle v trávě, (dřep, rozhlížet se) 
kytička vyrostla právě, (ze dřepu pomalu do stoje) 
čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme zadečkem) 
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu) 
Sluníčku lístky natahuje, (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu) 
ještě se ospale protahuje. (stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony do stran) 
Na louce není jediná, (stoj snožmo, ruce a hlava „ne, ne“) 
Protože jaro už začíná. (stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před tělem) 
 
 
PÍSEŇ JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA 
Zazpívej si s maminkou a tatínkem písničku. 
Dole jsou noty s textem a na odkazu na YouTube můžete najít hudební 
doprovod k písničce. 
https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc


 

  



 
POVÍDÁNÍ S DĚTMI: 
Povíme si, kdo nebo co je Morena – (lidé jí říkají Smrtka, Morana, Mořena...) 
Je symbolem zimy. Lidé se dříve zimy báli, aby měli dostatek dřeva, aby měli 
dost jídla. My si ji můžeme představit jako zimní vílu, které se nechce odejít a 
přenechat vládu jarní víle. A tak společně jarní víle pomůžeme jaro přivolat 
(naučíme se zaklínadlo Zimo, zimo táhni pryč). 
Děti, ale to vůbec neznamená, že by byla zima zlá. Zima není zlá, příroda ji 
potřebuje (odpočinek přírody), jen se jí nechce odejít. Jaro fakticky začíná 20. 
března, ale to vůbec nevadí, když bude mít maminka s tatínkem čas, můžete 
společně Moranu vyrobit a s pořekadlem jí vyprovodit pryč už tento víkend. 
Tady v Drslavicích ji pěkně poslat po vodě (řeka Olšava), ať už zima odplave a 
nastane pomalu jaro. 
 
V Drslavicích je tradicí nesení létečka a Marka. Zvyky vynášení Mařeny, Marka a 
přinášení létečka se pojí s příchodem jara jako začátku hospodářského roku. 
Důležité pro obnovu vegetace byla v minulosti očista a vypuzení zlých čí 
škodlivých sil. Děti na obchůzce vesnicí pak nosí předměty symbolizující tuto 
proměnu přírody. Po vesnici chodí víc takových skupinek. Jakmile každá odříká 
před domem naučenou říkanku, dostane výslužku. Nikde v kronice není 
zaznamenáno, kdy přesně se k nám zvyk dostal, nicméně se jedná o opravdu 
pradávnou tradici. Vždy se chodí na Smrtnou neděli, což je předposlední neděle 
postního období. Od začátku dvacátého století se u nás do ulic nevydávají 
pouze děvčata v rozmezí tří až deseti let s létečky, ale také kluci pochodující 
s Markem.   



LÉTEČKO: 
Nové léto je chápáno ve smyslu nové jaro – tedy začátek vegetačního cyklu. 
Jeho atributem je proto větvička stále zeleného jehličnanu, obvykle borovičky, 
proto se někde nazývá tato obchůzka jako chození s borkem nebo chození s 
májkem. Létečko je symbolem obnovené vegetační síly stromu a země na jaře, 
charakterizuje přechod od etapy vegetačního klidu k etapě života a růstu. 
Nošení stromku jako živého organismu mělo nepochybně přivolávat jaro.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREK: 
Smrtka měla nejčastěji ženskou podobu, ale mohla představovat také mužskou 
postavu. Protipól ženského elementu smrti, mařeny bývá nazýván Marek, 
mařák, smrťák ad. 
Tato obchůzka se 
dochovala právě v 
Hradčovicích a 
Drslavicích v podobě 
Marka a čistě 
chlapecké kolední 
obchůzky s Markem. 
Původně měla 
pravděpodobně 
podobu kolektivní 
obchůzky chlapců s 
jednou figurou Marka. 
  



FOTKY Z VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY 2018 
 
 
  



  



BÁSNIČKA S POHYBOVÝM VYJÁDŘENÍM: 
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama) 
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 
Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz) 
za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory) 
Až se vrátím nazpátek, (ťapeme prstem po ruce) 
svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání se) 
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme) 
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 
 
Na konci týdne si zopakujte, co už všechno víte. Poproste rodiče, aby se vás jen 
ptali a vybudete odpovídat. 
Které roční období teď venku je? 
Které měsíce do tohoto období patří? 
Znáte i další roční období? 
Jaké jsou typické znaky tohoto jarního období? 
Dokázaly byste popsat části dne? 
Co nebo kdo je Morana? 
 
PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU – Viz druhý soubor 
 
POKUSOHRÁTKY PRO TENHLE TÝDEN: 
 

POKUSY SE SÁZENÍM 
VÝBUŠNÉ FAZOLE 

 
CÍL: 

• Pozorovat rozpínavost zrn a semen 

• Poznat, že zrna mohou vyklíčit nejen v hlíně 

• Uvědomit si, co je potřeba ke klíčení semen 

• Mít trpělivost při pozorování pokusu 
 
 
POMŮCKY: zrna hrachu nebo fazole, 1 průhledný křehký plastový kelímek, 1 starou nádobu, 
sádru 
 
POPIS: Ve staré nádobě rozmíchej sádru podle návodu, aby vznikla polohustá kaše. Přimíchej 
k sádře hrst hrachu nebo fazolí. Průhledný kelímek naplň do poloviny touto směsí. 
 
Po několika dnech zrnka nabobtnají, naberou na objemu, rozpínají se a vytvoří se trhliny. 
Později se kelímek roztrhne.  
 



ZÁVODY KLÍČKŮ 
 
POMŮCKY: červené fazole, 3 prázdné čisté zavařovačky, 1 miska naplněná vodou, 1 
rozprašovací láhev naplněnou vodou, půl šálku vody, vatu nebo papírové ubrousky, 1 
kuchyňskou utěrku, průsvitnou kuchyňskou fólii 
 
POPIS: Vlož fazole do misky s vodou a ponech je tam 24 hodin. Druhý den každou 
zavařovačku vylož tenkou vrstvou vaty nebo papírovými ubrousky. Do první sklenice nastříkej 
vodu z láhve s rozprašovačem, aby se vata zvlhčila. Druhá sklenice zůstane suchá. Třetí 
sklenici naplň polovinou šálku vody, takže vata bude úplně pod vodou. Fazole nechej 
uschnout na kuchyňské utěrce. Do všech sklenic dej stejné množství fazolí. Sklenice uzavři 
průsvitnou fólií, aby se voda hned neodpařila a všechny polož na světlé místo, například na 
parapet. 
 
Asi po jednom až třech dnech naklíčí fazole ve sklenici s vlhkou vatou. Naproti tomu v suché 
sklenici a ve sklenici s větším množstvím vody nejsou žádné klíčky. 
 
K naklíčení potřebují skoro všechna semena světlo, teplo, vodu a kyslík. V našem pokusu 
slunce ohřívá všechny tři sklenice. V suché sklenici chybí voda, ve sklenici s vodou zase kyslík.  
 

Po znovuotevření školičky nám přineste ukázku vyklíčených rostlinek. 
 
ZDROJ: 364 experimentů na každý den (Infoa) 

  



VÝTVARNÉ NÁMĚTY PRO TENHLE TÝDEN: 
Vyzkoušej si doma některý z výtvarných námětů pro tenhle týden. 
 

 
  



DALŠÍ BÁSNIČKY K TÉMATU: 
 
  



JARNÍ SUDOKU I.: 

 



JARNÍ SUDOKU II.: 



JARNÍ PUZZLE PAMPELIŠKA: 



JARNÍ PUZZLE NARCIS: 



PAMPELIŠKA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARCIS:  



 
ČASOVÁ POSLOUPNOST: 



POHYBOVÉ ČINNOSTI: 



Další materiály pro práci s dětmi můžete najít na následujících odkazech: 

https://e-predskolaci.cz/ 

https://www.vesela-chaloupka.cz/ 

https://www.logopediesusmevem.cz/ 

https://cz.pinterest.com/ 

 

Tyto materiály jsou primárně určeny pro děti v posledním 

roce docházky do MŠ (tzv. předškoláky), ale samozřejmě 

budeme moc rádi, když je budou využívat i mladší děti. 

Zároveň budeme rádi, pokud nám některý z Vašich výrobků či 

aktivit vyfotíte a zašlete na mail. 

Na konci týdne nám přineste do schránky vypracované 

pracovní listy a vyplněný záznamový arch. Pokud z různých 

důvodů nemůžete, přineste nám je do školičky po 

znovuotevření. 

 

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. 

 

https://e-predskolaci.cz/
https://www.vesela-chaloupka.cz/
https://www.logopediesusmevem.cz/
https://cz.pinterest.com/

