SPOLEČNÍK
projekt SH ČMS pro mladé hasiče
v době vyhlášení nouzového stavu na jaře 2020

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

Projekt SPOLEČNÍK spustila Ústřední odborná rada mládeže Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska dne 20. března 2020 v reakci na vyhlášení
nouzového stavu v naší zemi.
Po dobu 60 dnů byly uveřejněny náměty, nápady, aktivity, cvičení a hry.
Každý den okolo 15 hodiny byl zveřejněn nový díl.

Z některých materiálů vzniká tato brožura.
Děkujeme velice všem za krásné a zajímavé materiály.

Součástí brožury jsou i materiály, které byly vytvořené ve stejném období,
ale do Společníka se nevešly.

den 29 - CVIČENÍ S ELIŠKOU NĚMEČKOVOU - 17. 4. 2020

den 28 - PRO PŘÍPRAVKU ... + ŘEŠENÍ 27. DNE - 16. 4. 2020

den 27 - ROZLUŠTĚTE NÁZVY ČESKÝCH FILMŮ - 15. 4. 2020

den 26 - CVIČENÍ S ADAMEM ŠÍPEM - 14. 4. 2020

den 25 - UZLOVACÍ VÝZVA - 13. 4. 2020

den 24 - HRA - VELIKONOCE - 12. 4. 2020

den 23 - CVIČENÍ S PETREM BĚLÍČKEM - 11. 4. 2020

den 22 - HÁDANKY - 10. 4. 2020

den 21 - TVOŘENÍ S DENISOU - ZAJÍČEK, VAJÍČKO - 9. 4. 2020

den 20 - CVIČENÍ S KATKOU BOROVIČKOVOU - 8. 4. 2020

den 19 - VYROBTE SI KRÁLÍČKA A SLEPIČKU - 7. 4. 2020

den 18 - JAK SI VYTVOŘIT STROM ŽIVOTA - 6. 4. 2020

den 17 - CVIČENÍ VE DVOJICI - MICHAL S MARKÉTOU - 5. 4. 2020

den 16 - HRA TYČE A ŽEBŘÍKY - 4. 4. 2020

den 15 - TRÉNINK POŽÁRNÍHO SPORTU V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH - 3. 4. 2020

den 14 - TVOŘENÍ S DENISOU A TERKOU - 2. 4. 2020

den 13 - ŘEŠENÍ ŠIFROVÁNÍ z 12. dne + DRUHÉ CVIČENÍ S ARMÁDOU - 1. 4. 2020

den 12 - ŠIFROVÁNÍ - 31. 3. 2020

den 11 - JAK NA KRONIKU - 30. 3. 2020

den 10 - HASIČSKÉ HRY - 29. 3. 2020

den 9 - SOPKA - 28. 3. 2020

den 8 - CVIČENÍ S PETREM LOUKOTOU - 27. 3. 2020

den 7 - OMALOVÁNKY + ŘEŠENÍ pracovní list den 6 - 26. 3. 2020

den 6 - TROCHU MALO HASIČINY (pracovní list) - 25. 3. 2020

den 5 - CVIČENÍ S ARMÁDOU ČR - 24. 3. 2020

den 4 - NALOŽ SI - 23. 3. 2020

den 3 - JAK SI VYROBIT SRDÍČKO - 22. 3. 2020

den 2 - VIDEO S TERKOU - 21. 3. 2020

den 1 - MALUJEME S HASIČATY, VIDEO S ADINOU - 20. 3. 2020

https://www.dh.cz/index.php/spolecnik

SPOLEČNÍK

den 60 - JAK SI VYTVOŘIT OCHRANNÝ ŠTÍT S ADINOU - 18. 5. 2020

den 59 - MOTIVAČNÍ VIDEO OD VÍTI VYMAZALA - 17. 5. 2020

den 58 - PIKTOGRAMY - 16. 5. 2020

den 57 - SKRYTÁ SLOVA Z HASIČÁRNY - 15. 5. 2020

den 56 - POSLEDNÍ CVIČENÍ VE SPOLEČNÍKOVI - 14. 5. 2020

den 55 - POZNÁVAČKA STOP ZVÍŘAT - 13. 5. 2020

den 54 - BÁSNIČKA + ŠKOLKA S MÍČEM - 12. 5. 2020

den 53 - TVORBA OBRÁZKU S JAKUBEM - 11. 5. 2020

den 52 - CVIČENÍ S ELIŠKOU NAVRÁTILOVOU - 10. 5. 2020

den 51 - ZAJÍMAVÉ HRY V MÍSTNOSTI - 9. 5. 2020

den 50 - CVIČENÍ S MARKÉTOU HRABOVSKOU - 8. 5. 2020

den 49 - VAŘENÍ S ANDREOU - 7. 5. 2020

den 48 - ŠIFRUJEME - 6. 5. 2020

den 47 - CVIČENÍ S MÍŠOU ADAMCOVOU - 5. 5. 2020

den 46 - HASIČSKÉ KŘÍŽOVKY, ŘEŠENÍ POZNÁVÁME STROMY - 4. 5. 2020

den 45 - PEXESO - 3. 5. 2020

den 44 - POZNÁVÁME STROMY - 2. 5. 2020

den 43 - CVIČENÍ S VERONIKOU A PAVLEM KRPCOVÝMI - 1. 5. 2020

den 42 - DĚTSKÁ JÓGA + OMALOVÁNKY - 30. 4. 2020

den 41 - VÝROBA DÁRKU S MATĚJEM - 29. 4. 2020

den 40 - TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY - 28. 4. 2020

den 39 - KRUHOVÝ TRÉNINK S KÁJOU A VALI - 27. 4. 2020

den 38 - RISKUJ - 26. 4. 2020

den 37 - HASIČSKÁ ZÁLOŽKA, JAK VYROBIT OBAL NA KNIHU - 25. 4. 2020

den 36 - DĚTSKÁ JÓGA + HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY - 24. 4. 2020

den 35 - CVIČENÍ S ANDREOU A VAŠKEM - 23. 4. 2020

den 34 - POHÁDKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ - 22. 4. 2020

den 33 - HASIČSKÉ SUDOKU - 21. 4. 2020

den 32 - CVIČENÍ S VENDY JÍLKOVOU - 20. 4. 2020

den 31 - DOVEDNOSTNÍ VÝZVY S TERKOU A LUCKOU - 19. 4. 2020

den 30 - VAŘÍME S ANDREJKOU A MILANEM - 18. 4. 2020

den 1 … MALUJEME S HASIČATY
ZAPIŠ POD AUTÍČKO SPRÁVNÉ ČÍSLO, VYBARVI.

den 3 … JAK VYROBIT SRDÍČKO

den 6 - TROCHU MALO HASIČINY

POJMENUJ ODBORKU
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den 7 - OMALOVÁNKY

den 9 – vyrábíme sopku
budeme potřebovat:
 podložku
 plastelína
 100 ml vody
 potravinářské barvivo - 1 lžička
 jar – 1 lžička
 ocet – 1 lžíce
 jedlá soda – 1 lžíce
 talíř a miska
 10 minut času
postup:
1. Z plastelíny si vytvoříme dobře těsnící sopku, kterou umístíme do misky na
talíři.
2. K 100 ml vody přidáme lžičku barviva, lžičku jaru, lžíci jedlé sody a dobře
promícháme.
3. Vzniklý roztok nalijeme do sopky.
4. Do sopky s tekutinou opatrně přidáme lžíci octa a ….

den 10 – hasičské hry
1) hasičské puzzle – najdete na konci, aby se dalo rozstříhat
2) HASIČI – HASIČÁKY, ŽEBŘÍKY
materiál:

hrací plán
figurky
číselná kostka

Příprava hry
Každý hráč si vybere jednu figurku, kterou
postaví na políčko START (hasičské auto)
v levém dolním rohu.
Hráči si vylosují (např. hrou kámen-nůžky-papír
nebo hodem kostkou s nejvyšším počtem
hozených bodů) kdo hru začne. Dále hráči
pokračují ve směru hodinových ručiček.
Průběh hry
Hráč, který je na tahu, hodí kostkou a postoupí
o tolik políček, kolik mu padlo na kostce.
V případě, že hodí šestku, neznamená to, že
hází znovu jako např. při „Člověče, nezlob se“,
ale hráč postoupí o šest políček.

plánek na konci

Pokud hráč ukončí svůj tak na políčku s hasičákem (8, 25), jde po šipce nahoru
(z políčka číslo 8 na políčko číslo 20, z 25 na 31) a tam umístí svoji figurku.
V případě, že hráč ukončí svůj tah na poli se žebříkem a šipkou (10, 26 a 34),
sjede po žebříčku dolů (z políčka č. 10 na políčko č. 4, z 26 na 16, z 34 na 24).
Jestliže se hráč zastaví na políčku, kde končí žebřík (4, 16, 24) nebo hasičák
(20, 31), nikam se nepřesouvá a v dalším kole pokračuje ve hře dál.
Cíl hry
Hru vyhrává hráč, který se jako první dostane přesným hodem do cíle (hořícího
domečku).
Pokud hráč hodí více, než je polí do cíle, vrací se o přebytečná pole zpět a
v dalším kole hází znovu.
3) HASIČ SAM
hrací plán na konci
materiál: libovolný seznam úkolů nebo otázek
hrací plán
figurky
číselná kostka
Příprava hry
Každý hráč si vybere jednu
figurku, kterou postaví na
políčko START (červené)
v levém horním rohu.
Hráči si vylosují (např. hrou
kámen-nůžky-papír
nebo
hodem kostkou s nejvyšším
počtem hozených bodů) kdo
hru začne. Dále hráči
pokračují
ve
směru
hodinových ručiček.
Průběh hry
Hráč, který je na tahu, hodí kostkou a postoupí ve směru hry o tolik políček,
kolik mu padlo na kostce.
Jestliže hráč dokončí svůj tah na políčku s plamínkem, musí splnit úkol nebo
odpovědět na danou otázku. V případě, že úkol nesplní nebo odpoví špatně,
v příštím kole nehraje a stojí jedno kolo.
Cíl hry
Hru vyhrává hráč, který se jako první dostane přesným hodem do cíle (hořícího
domečku).
Pokud hráč hodí více, než je polí do cíle, vrací se o přebytečná pole zpět a
v dalším kole hází znovu.

den 12 – ŠIFROVÁNÍ
Zazpívej si společně s maminkou písničku, která se skrývá v následující
obrázkové šifře:
Klíč k šifrování:

A teď ta písnička:

Zvládneš splnit úkol, zašifrovaný pomocí Morseovy abecedy? K rozšifrování můžeš
použít následující klíč. Každé písmenko je odděleno jednou svislou čarou, slovo dvěma
svislými čarami, k oddělení vět slouží tři svislé čáry.

Šifra:

/ / / ...- / . / / --.. / -.. / .-. / .- / ...- / . / -- / /
- / . / .-.. / . / / --.. / -.. / .-. / .- / ...- / -.-- / / -..
/ ..- / ---- / / ..- / -.. / . / .-.. / . / .--- / / -.. / . /
... / . / - / / .- / -. / --. / .-.. / .. / -.-. / .- / -.- / ../ / -.. / ...- / .- / -.-. / . / - / / -.- / .-.. / .. / -.- /
..- / / .- / / .--. / .- / -.. / . / ... / .- / - / / ... / .
/ -.. / ..- / / .-.. / . / .... / ..- / / / /

den 19 – výroba králíčka

den 14 – vyrobte si ovečku

slepička

den 21 – zajíček

vajíčko

den 22 - HÁDÁNKY
I když sama přes práh nesmí,
1.

2.

3.

každý se jí klaní,
ruku si s ní podávají

a vůbec se nenamočí
můžeš do něj bušit holí,
aniž ho to nezabolí.
Maličký vojáček,

nepije a nejí,

hubený jak tříska,

ale svůj chrám chraň si před ním
víc než před zloději.

10.

když jede do boje,
vesele si píská.

Znám já jeden domeček
bez dveří a okéneček.

Ten, kdo ho zabije,
vlastní krev prolije.

Chce-li hospodář ven,
stěnu musí prolomit.

Leží závoj na cestě,
nepatří žádné nevěstě.

4. a sto hnědých očí,
za sluncem se ráda
ta panenka točí.
Jedna babka kulatá

11. Zvednout ho nemůže člověk
žádný,
pro vítr to je však úkol snadný.
Sedí pán na vršku,
12.

má sto sukní ze zlata,
když jí jednu svléknout zkusíš,
rozplakat se při tom musíš.
Štípu, pazouru nemám,

6.

9.

i největší páni.
Malý ptáček ohniváček

Mám zlatou sukýnku

5.

Do hluboké řeky skočí,

bolest žádnou nečiním,
a přece každý slzí,
kdo mrtvého mne bere.

Nehezký zrodí se,
7. ve schránce vyspí se,

nic se nelekne.
Vaří se to,
13.

14.

přec každou mluvím
a vždy mám slovo poslední.

peče se to,
smaží se to,
nejí se to.
Ouško mám – neslyším,
nožku mám – neběhám.

Země mám, však bez lidí,
15. město mám, však bez domů,

krásný pak na květu pyšní se.
Bydlím v lesích, a nejsem myslivec,
mezi skalami, a nejsem jezevec,
8. žádné řeči nerozumím,

má měkkou podušku,
často se smekne,

řeky i moře mám, však bez vody.
Ze střechy se na svět dívá,
16.

nezamává, nezakývá.
Roste shora dolů k zemi,
nehýbe se a je němý.
Sotva slunce zazáří,
už má slzy na tváři.

den 24 – společenská hra od Kačky Brožové z SDH Zahořany
herní plány najdete na konci brožury
den 27 – rozluštěte názvy českých filmů

den 28

den 33 - SUDOKU

den 34 – POHÁDKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

ÚKOL č. 2 – LOUSKÁNÍ OŘÍŠKŮ
Dej správné jméno pohádkové krásce
1. Jak se jmenovala dívka na koštěti?

__________________________________

2. Jak se jmenovala pyšná princezna?

__________________________________

3. Jak se jmenovala princezna ze mlejna?

__________________________________

4. Jak se jmenovala princezna s kouzelným prstenem? ________________________
5. Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele?

__________________

6. Jak se jmenovala princezna, která usnula na 100 let?

__________________

7. Jak se jmenovala princezna, která si vzala za muže
létajícího ševce?

________________________

ÚKOL č. 3 – BĚH SE SEDMIMÍLOVÝMI BOTAMI
Doplň správný název pohádky ze tří možností.
1) Obušku – z pytle …..
a) huš

b) ven

2) Honza málem ……
a) králem
b) ševcem
c) bubeníkem
3) Jak se budí ......
a) medvědi
b) trpaslíci
c) princezny
4) Hrátky s ……
a) zvířátky
b) kašpárkem
c) čertem
5) Za humny je ……
a) drak
b) Večerníček
c) obr
6) Šíleně smutná ……
a) žába
b) princezna
c) kuchtička
7) Taneček přes dvě ……
a) města
b) vesnice
c) pekla

c) pryč

8) Princové jsou …..
a) stateční
b) na draka
c) daleko
9) Jezerní ……
a) královna
b) víla
c) rybka
10) Létající ......
a) balón
b) zámek
c) Čestmír
11) O princezně, která ……
a) ráčkovala
b) kulhala
c) koktala
12) Třetí ……
a) polibek
b) princ
c) splněný úkol
13) S čerty nejsou ……
a) kšefty
b) žerty

c) koláče

14) O princezně Jasněnce a létajícím ……
a) talíři
b) drakovi
c) ševci

15) Žabí …..
a) princ
b) král
c) trest
16) Z pekla ……
a) štěstí
b) smůla
c) trápení
17) Tři oříšky pro ......
a) veverku
b) čiperku
c) Popelku
18) Princezna ……
a) Koloběžka I.
b) Tříkolka I.
c) Automobilka II.
19) Tři ……
a) Starci
b) Kmeti
c) Veteráni
20) Princ a ……
a) slunečnice
b) Večernice
c) beranice

ÚKOL č. 4 – HÁDEJ, KDO JSEM?
Poznej pohádkovou postavičku podle pomocných vět, kterých je celkem 6.
Čím dříve uhodneš, tím více bodů máš. Pokud uhodneš na 1. větě máš 6 bodů,
pokud na 2. větě máš 5 bodů, atd. Na poslední větě máš 1 bod.
A. Kdo jsem?
1. Jsem malá holčička.
2. Bydlím s maminkou.
3. Často chodím sama přes les na návštěvu k babičce.
4. A když má svátek, tak ji přinesu košík plný dobrot.
5. Nebojím se ani vlka.
6. Nosím červený čepeček.
B. Kdo jsem?
1. Jsem malý kluk.
2. Bydlím s dědečkem a babičkou.
3. Dědeček a babička mě občas nechají samotného doma.
4. A říkají mi, ať nikomu neotevírám dveře.
5. Jenže já občas neposlouchám.
6. A proto si mě liška odnese na ocásku.
C. Kdo jsem?
1. Jsem vousatý mužský.
2. Dřív jsem bydlel v Jičíně.
3. Býval jsem švec a spravoval jsem boty.
4. Přestěhoval jsem se do lesa Řáholce.
5. Jsem hodný loupežník.
6. Mám ženu Manku a syna Cipíska.
D. Kdo jsem?
1. Jsem malý zelený skřítek.
2. Jsem velký neposeda.
3. Mám veliké uši a dobré srdce.
4. Bydlím v rybníčku zvaném Brčálník.
5. Osobně znám hvězdy a souhvězdí.
6. Jmenuji se podle rostlinky, která roste u vody.

E. Kdo jsem?
1. Jsem hezká mladá dívka.
2. Umřela mi maminka a žiji teď s macechou a nevlastní sestrou.
3. Mí nejlepší přátelé jsou pejsek Tajtrlík, koník Jurášek a sova Rozárka.
4. Chtěla bych mít krásné šaty a tančit na plese s princem.
5. Mám ale jen staré šaty, tvář od popela a hodně práce.
6. Zachrání mě tři oříšky.
F. Kdo jsem?
1. Jsem malý kluk ze dřeva.
2. Mám velké oči a je se mnou legrace.
3. Hrozně rád jezdím na koloběžce.
4. Moje kamarádka se jmenuje Mánička.
5. Mám pejska Žeryka.
6. Můj taťulda se jmenuje Spejbl.
G. Kdo jsem?
1. Jsem krásná, hodná, černovlasá princezna.
2. Mám zlou macechu a ta má kouzelné mluvící zrcadlo.
3. Nejdříve mě vyhnala z domu.
4. Potom mě chtěla otrávit jablkem.
5. Pomáhalo mi 7 malých kamarádů.
6. Zachránil mě krásný princ polibkem.

ÚKOL č. 5 – ZA ZLATOU RYBKOU
Dej správné jméno pohádkovému zvířátku.
1. Jak se jmenovali kosí bratři?

__________________________________

2. Jak se jmenoval pejsek Hurvínka?

__________________________________

3. Jak se jmenoval pejsek-foxteriér, jemuž maminka před spaním vyprávěla
krásné psí pohádky?

__________________________________

4. Které pohádkové zvířátko krásně hraje na housličky?

__________________

5. Jak se jmenuje správná opičí holka, žijící v zoologické zahradě? _____________
6. Jak se jmenuje nejslavnější kocour v Čechách, který se naučil číst a psát a je
celý černý?

__________________________________

7. Jak se jmenuje maxipes holčičky Áji?

__________________________________

ÚKOL č. 6 – OTÁČENÍ KOUZELNÝM PRSTENEM
Odpověz správně na otázky, které se týkají seriálu Arabela.
Můžeš odpovídat buď zpaměti, nebo si vybrat jednu za tří možností.
1) Arabela z říše pohádek se provdala za mládence
ze světa lidí. Ten se jmenoval ..
a) Honza Procházka
b) Petr Majer
c) Jirka Bajer
2) Petr Majer měl mladšího brášku. Ten měl zase nerozlučnou kamarádku.
Jak se oba jmenovali?
Můžeme napovědět, že stejnou dvojici známe
z pohádky o perníkové chaloupce.
a) Jája a Pája
b) Honzík a Evička
c) Honzík a Mařenka
3) I princezna Arabela měla sourozence. Byli to …
a) princezna Xénie
b) princ Vilibald
c) dvojčata Karel a Hyacint
4) Manžel princezny Xénie, princ Vilibald,
se měl původně oženit s úplně jinou princeznou. Byl to ….
a) Zlatovláska
b) Šípková Růženka
c) Arabela
5) Jak se jmenoval zlý kouzelník II. kategorie, který si dělal zálusk na princeznu
Arabelu a díky kterému se vše tolik zamotalo?
a) Mrakomor
b) Rumcajs
c) Rumburak

6) Majerovi ze světa lidí měli pejska, který rád schovával kouzelný zvoneček.
Pejsek se jmenoval …..
a) Pajda
b) Šmajda
c) Ťapka
7) Pes Pajda byl …
a) kokršpaněl
b) jezevčík
c) pudl

ÚKOL č. 7 – JÍZDA NA KONI ZLATOHŘÍVÁKOVI
Dej správné jméno pohádkovému muži
1. Jak se jmenoval princ, který statečně bojoval s drakem a přitom toho, až na
pár slabik, moc nenamluvil?

__________________________________

2. Jak se jmenoval starý pán, kterému na hlavě zbyly už jen tři zlaté vlasy?
__________________________________
3. Jak se jmenoval nejmenší ze sedmi trpaslíků? _____________________________
4. Jak se jmenoval kluk, který jedl a jedl, až všechno a každého na potkání
snědl?

____________________________

5. Jak se jmenoval syn loupežného Rumcajse a jeho ženy Manky? _____________
6. Jaké jméno dostal chlapec, který jako miminko plul v košíku po vodě?
_________________________________
7. Jak se jmenoval král, který chtěl za ženu princeznu se zlatou hvězdou na
čele a všechno na zemi přitom ničil?

_____________________________

ÚKOL č. 8 – HÁDEJ, KDO JSEM?
Poznej pohádkovou postavičku podle pomocných vět, kterých je celkem 6.
Čím dříve uhodneš, tím více bodů máš. Pokud uhodneš na 1. větě máš 6 bodů,
pokud na 2. větě máš 5 bodů, atd. Na poslední větě máš 1 bod.
A. Kdo jsem?
1. Jsem malý pilný chlapík z říše hmyzu.
2. Kolem krku nosím červený šátek s bílými puntíky.
3. Ovládám práce všeho druhu.
4. Ochočil jsem si lučního koníka.
5. Moc se mi líbí slečna Beruška.
6. Mým kamarádem je Brouk Pytlík.
B. Kdo jsem?
1. Jsem statný mužský s plnovousem.
2. Rád kouřím fajfku.
3. Jsem pánem našich nejvyšších hor.
4. Mám zvědavou kamarádku sojku.
5. A mám velké potíže se svým sousedem.
6. Ten soused se jmenuje Trautenberk.
C. Kdo jsem?
1. Jsme tři bratři jak se patří.
2. Rádi pomáháme mladým statečným jinochům.
3. První bratr tuze rád jí a pije.
4. Druhý bratr dělá velké kroky a všude dosáhne
5. Třetí bratr nepotřebuje dalekohled.
6. O tom, jak vypadáme, ti nejlépe řeknou naše jména.
D. Kdo jsem?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jsem elegantní, usměvavý pán v obleku s motýlkem.
Moc toho nenamluvím.
Mí nejlepší přátelé jsou děti a zvířátka.
Chvíli jsem malý a chvíli jsem velký.
Umím čarovat.
Mám kouzelnou buřinku.

E. Kdo jsem?
1. Jsem malá, rezavá kmotra.
2. Děti mě naučily mluvit, číst a psát.
3. Uřízla jsem si ostudu s kouzelným stolečkem.
4. Telefonem jsem si objednávala šunku.
5. Když uzenář Špejlík ztratil peněženku, poctivě jsem mu jí vrátila.
6. Nakonec se ze mě stal šikovný hajný.
F. Kdo jsem?
1. Je nás sedm.
2. Jsme bratři.
3. Byli jsme zlí, a tak nás maminka proklela.
4. Přestali jsme být lidmi.
5. Naše sestřička se nás snažila vysvobodit.
6. Po těžkých zkouškách se jí to podařilo.
G. Kdo jsem?
1. Jsem mladá dívka, dcera kupce.
2. Žiji s otcem a dvěma sestrami.
3. Jsme chudí.
4. Přesto otec veze z města mým sestrám drahé dárky.
5. Cestou však zabloudí v lese.
6. Utrhne pro mě růži a já za to musím ke zvířeti.

ÚKOL č. 9 – SKOK O TYČI PŘEŠ PERNÍKOVOU CHALOUPKU
Dej správné jméno pohádkové postavě.
1. Jak se jmenovali skřítci z pařezové chaloupky?

________________________

2. Jak se jmenoval malinkatý kominíček s vrtulkou na cylindru?

_____________

3. Jak se jmenovaly ženštiny, které si chtěly jen dva prstíčky ohřát a nakonec
unesly Smolíčka Pacholíčka?

__________________________________

4. Jak se jmenoval večerníčkový Sněžný muž?

________________________

5. Jak se jmenoval zelený skřítek s velkýma ušima, bydlící v rybníčku
Brčálníku?

_______________________

6. Které malé černé zvířátko snilo o kalhotách s kapsami? ____________________
7. Na hradě Kokštejn, kde kastelánoval pan Krbce s kocourem Kokešem, žil i
poťouchlý duch. Jmenoval se …?

__________________________________

ÚKOL č. 10 – OTÁČENÍ KOUZELNÝM PRSTENEM 2
Odpověz správně na otázky, které se týkají seriálu Arabela.
Můžeš odpovídat buď zpaměti, nebo si vybrat jednu za tří možností.
1) Dvorní čaroděj I. kategorie
a věrný přítel krále Hyacinta I. se jmenoval …
a) pan Vigo
b) pan Frigo
c) pan Fido
2) Když se princezna Arabela brala za muže Petra Majera ze světa lidí, byl jí za
svědka dost zvláštní patron ze světa
pohádek pro dospělé.
a) Frankenstein
b) Fantomas
c) Golem
3) V říši pohádek byl jeden ostrov, kde se děti rodily jako dědci a staří lidé
vypadali jako děti. Ten ostrov se jmenoval …
a) Pluto
b) Planeta
c) Pultanela
4) Říši pohádek jednoho dne postihlo velké neštěstí. Usadil se tu obr, který
vyžadoval každý den jednu lidskou oběť. Ten obr se jmenoval …
a) Valibuk
b) Balibul
c) Lidojed
5) V říši lidí zatím král hraček, pan Papp,
vymyslel postavičku dobrotivého strýčka
Pompo. Strýček Pompo byl zahradník
a měl jednu zvláštnost …
a) cokoliv zasadil, to mu vyrostlo
b) nikdy mu nic nevyrostlo
c) ať zasadil cokoliv, vyrostla mu
vždy jen zelenina

6) Princezna Arabela, už jako paní Majerová,
pracovala v říši lidí na jednom báječném vynálezu,
který dostal název Arafon. Co tento vynález uměl?
a) dokázal kohokoliv přenést do říše pohádek
b) dokázal přeměnit kameny na čokoládové
bonbony
c) překládal řeč zvířat do řeči lidí
7) Hloupá pasačka Roxana z říše pohádek se dostala do světa lidí, kde si
pomocí kouzelné voňavky získala přízeň krále hraček,
pana Pappa. Jeho dcera Natálka jí ale nevěřila
a s pomocí kouzelného prstenu ji proměnila …
a) v krávu
b) v kozu
c) v ovci

den 36 – hrátky se zvířátky

den 37 - Záložka
Co budete potřebovat?
 nůžky
 pastelky nebo fixy
 děrovačku nebo nožík
 provázek
 laminovačku a fólie (volitelné)
Šablona (najdete na konci)
 stáhněte si šablonu
 vytiskněte ji na karton…
Vystřihnout
 Vystřihněte si vybraný motiv…
 Doporučuji vyrobit si více záložek,
máte jistě více knih, můžete také
vyrobit záložku pro kamaráda,
sourozence či rodiče.
Vybarvit
 Vezměte pastelky nebo fixy a vybarvěte zvolený motiv
dle své fantazie.
 Ano, hasičské auto je obvykle červené, ale zde si
můžete udělat auto v barvě, kterou máte rádi.
Proděravět
 Děrovačkou vytvořte díru na obou dílech.
 Nemáte-li děrovačku, můžete dírku opatrně udělat i
nožíkem, případně požádejte rodiče, aby vám
pomohli.
Svázat
 Vezměte kousek
dohromady.

provázku

a

svažte

oba

díly

 Dávejte pozor, aby byl uzel dostatečně pevný, ale
abyste nepoškodili papírové díly.
Záložka je dokončená a může dobře sloužit při vašich
čtenářských zážitcích.
Pokud chcete, aby záložka déle vydržela, můžete oba
díly před svázáním zalaminovat do průhledné fólie.

den 38 - RISKUJ
TOPOGRAFIE

TECHNICKÉ
PROSTŘEDKY

ZDRAVOVĚDA
+ POŽÁRNÍ

UZLOVÁNÍ

PREVENCE

OCHRANA

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500

100

200 Zorientuj mapu pomocí buzoly na sever.
TOPOGRAFIE

300 Najdi na mapě 5 topografických značek.
400 Urči daný azimut.
Nakresli, o jakou topografickou značku se jedná.

500

Pojmenuj značky technických prostředků.

100

Nakresli značky technických prostředků.

200

TECHNICKÉ

300
PROSTŘEDKY

Vyjmenuj všech 10 hlavních technických
prostředků, které se vyskytují na soutěžích.
Spoj daný technický prostředek s názvem.

400

Pojmenuj následující technické prostředky.

500

100

Zavaž ve skupině nohu, předveď transport
zraněného.
Jaký PHP je vhodný a jaký nevhodný?

200

ZDRAVOVĚDA
+

300

Zavaž ve skupině ruku a předveď transport
zraněného.
Jaký PHP je vhodný a jaký nevhodný?

POŽÁRNÍ
OCHRANA

400

500

Předveď rozhovor s operátorem, pokud by si
našel ležet člověka na ulici.
Řekni popořadě názvy uzlů, které vidíš.

UZLOVÁNÍ

100

200 Uvaž lodní uzel na podstavec a na hadici.
300 Uvaž tesařský uzel na podstavci a na hadici.
400

Uvaž všechny uzle, které znáte.
(pracuje celá skupina)

500

Každý ze skupiny si vytáhne jeden uzel a ten
uváže.

100 Jaká telefonní čísla tísňového volání znáš?
200
PREVENCE

Jaké tři podmínky jsou nezbytné pro vznik
jakéhokoliv hoření? (trojúhelník)

300 Co je to sopouch?
400

Vysvětli, co to znamená mimořádná událost,
uveď příklady.

500 Co je to IZS a jaké hlavní složky sem patří?

den 40 - TOPOGRAFIE
Nápad od Veroniky Pošíkové z SDH Kounice. Prvním vaším úkolem
je nastříhat si topografické značky. Potom je po jedné přiložte na mapu ke
správným bodům.

den 42 - OMALOVÁNKY

den 44 – POZNÁVÁME STROMY
Doplň správný název stromů:
1.

2.

3.

1.

4.

7.

5.

6.

8.

Vyber ke každému stromu jeho jednu další část:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

i.

g.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

borovice
bříza
buk
černý bez
dub
javor
jedle
kaštan
lípa
líska
modřín
rybíz
smrk
šeřík

den 45 – HASIČSKÉ PEXESO

na konci

den 46 – HASIČSKÁ KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

J

Technické prostředky- spojovačka

den 53 – tvorba obrázku

den 54

Školka s míčem:
10x hodit a chytit
9x hodit, 1x tlesknout a chytit
8x hodit, 2x tlesknout a chytit
7x hodit, udělat mlýnek rukama a chytit
6x hodit, tlesknout rukama pod skrčeným pravým kolenem a chytit
5x hodit, tlesknout rukama pod skrčeným levým kolenem a chytit
4x hodit pod pravou nohou a chytit (nebo hodit a chytit pravačkou)
3x hodit pod levou nohou a chytit (nebo hodit a chytit levačkou)
2x hodit, udělat dřep, vstát a chytit
1x hodit, otočit se kolem své osy o 360 stupňů a chytit

den 55 – poznávačka STOP

BAŽANT

JEŽEK

KOČKA

VEVERKA

JELEN

KACHNA

KUNA

VYDRA

JEZEVEC

KANEC

PES

ZAJÍC

2) Komu patří tyto stopy:
zvíře
1)
2)
3)
4)
5)

písmenko

3) Přiřaď zvířátko k jeho stopě

STOPY pro NEJMENŠÍ 
Doplň správný název živočicha, kterému patří tato stopa:

NA PAMÁTKU

den 56
Užijte si sérii cviků, kterou můžete kombinovat, jak se vám zlíbí.
Podle jména, příjmení, oblíbené věci, písně, filmu...
Směle do toho.

den 57 - Skrytá slova z hasičárny… 
1)

Na kamenech se hadi celý den vyhřívali.

2)

Přines mi tu zeleninu a ovoce.

3)

Včera večer pádlovali dva rybáři v loďce po jezeře.

4)

Kolik jehel maminka asi má na šití?

5)

Otevři poklop a tašku schovej dovnitř.

6)

Pepina kopla menší balón do fotbalové brány.

7)

Tatínek se pokoušel naslepo žárovku opravit.

8)

Ó, sire, nakoukněte pod pokličku a ochutnejte mou specialitu.

9)

Slova náklad i nakladatelství začínají na písmeno N.

10)

Chyťte si pušky jednou rukou u pažeb, říká generál, a druhou rukou
si podepřete hlaveň.

11)

Silný říční proud nic Eskymákům na jejich kajacích naštěstí
neponičil.

den 58 – PIKTOGRAMY
Poznáte, které písničky se ukrývají v následujících obrázcích? Pokud ano,
zazpívejte si je.

Poznáš, která česká přísloví se skrývají v následujících piktogramech?

ŘĚŠENÍ SPOLEČNÍK
den 6

den 12

den 12

den 22 HÁDÁNKY

1

klika u dveří

5

cibule

9

stín

13 špejle na jitrnici

2

zápalka

6

křen

10

komár

14

jehla

3

kuře a vajíčko

7

motýl

11

mlha

15

mapa

4

slunečnice

8

ozvěna

12 klobouk 16

rampouch

den 27 – rozluštěte názvy českých film
1. Slunce, seno, jahody

16. Chobotnice z 2. patra

2. Jedna ruka netleská

17. Jurský park

3. Jak se budí princezny

18. Smrt krásných srnců

4. Tři oříšky pro Popelku

19. Dívka na koštěti

5. Vrchní, prchni

20. Vratné lahve

6. Kulový blesk

21. Ženy v běhu

7. Čtyři vraždy stačí, drahoušku

22. S čerty nejsou žerty

8. Ať žijí duchové

23. Šíleně smutná princezna

9. Hoří, má panenko

24. Šest medvědů s Cibulkou

10. Anděl na horách

25. Princezna se zlatou hvězdou na čele

11. Jak vytrhnout velrybě stoličku

26. Co je doma, to se počítá

12. Nemocnice na kraji města

27. Marečku, podejte mi pero

13. Pod jezevčí skálou

28. Smrt stopařek

14. Ostře sledované vlaky

29. Láska mezi kapkami deště

15. Výbuch bude v pět

30. Křeček v noční košili

den 33
SUDOKU

den 34 – Pohádkové dobrodružství
Úkol první - SKOK PRVNÍ, ROVNÝ DO POHÁDKY
1.

Mach

ŠEBESTOVÁ

14.

Dařbuján

PANDRHOLA

2.

Křemílek

VOCHOMŮRKA

15.

Čmelda

BRUMDA

3.

Štaflík

ŠPAGETKA

16.

Dorotka

PAPOUŠEK

4.

Josef

VÁCLAV

17.

Káťa

ŠKUBÁNEK

5.

Jája

PÁJA

18.

Bob

BOBEK

6.

Macourek

CAMFOUREK

19.

Pejsek

KOČIČKA

7.

Princ

VEČERNICE

20. Maková panenka

8.

Anče

KUBA

21.

Hajný Robátko

JELEN VĚTRNÍK

9.

Rumcajs

MANKA

22.

Kráska

ZVÍŘE

10.

Spejbl

HURVÍNEK

23.

Pat

MAT

11.

Čert

KÁČA

24.

Bolek

LOLEK

12.

Maxipes Fík

ÁJA

25.

Jeníček

MAŘENKA

13.

Lotrando

ZUBEJDA

MOTÝL EMANUEL

den 46 – tajenka křížovky: HASIČSKÁ ZBROJNICE
den 55 - STOPY
BAŽANT

6

JEŽEK

4

KOČKA

1

VEVERKA

8

JELEN

3

KACHNA

7

KUNA

9

VYDRA

5

JEZEVEC

10

KANEC

11

PES

2

ZAJÍC

12

zvíře

písmenko

1) ZAJÍC

E

2) SRNEC

A

3) VRÁNA

D

4) JEŽEK

C

5) RYS

B

den 57
1) Na kamenech se hadi celý den vyhřívali.
2) Přines mi tu zeleninu a ovoce.
3) Včera večer pádlovali dva rybáři v loďce po jezeře.
4) Kolik jehel maminka asi má na šití?
5) Otevři poklop a tašku schovej dovnitř.
6) Pepina kopla menší balón do fotbalové brány.
7) Tatínek se pokoušel naslepo žárovku opravit.
8) Ó, sire, nakoukněte pod pokličku a ochutnejte mou specialitu.
9) Slova náklad i nakladatelství začínají na písmeno N.
10) Chyťte si pušky jednou rukou u pažeb, říká generál, a druhou rukou
si podepřete hlaveň.
11) Silný říční proud nic Eskymákům na jech kajacích naštěstí neponičil.

NĚCO MÁLO NAVÍC
HASIČSKÉ VYSTŘIHOVÁNKY

na konci

UZLE
1) Pojmenuj UZLE:

A-

B-

C-

2) Zkus přiřadit k uzlům
jejich název:
1) ambulanční
2) dračí smyčka
3) liščí smyčka
4) osmičkový
5) rybářská spojka
6) Škotový uzel
3) Napiš k uzlům jejich název:

Od pradávna se používá pro rychlý úvaz lodě
k přístavnímu molu. Horolezci jej používají pro
sebezajištění do karabin

Používá se především na spoje, při kterých je
nutné, aby uzel netlačil.
Používá se při zvedání či tahání klád, trámů,
hadic a jiných břemen.
Rychle se váže i rozvazuje.

D-

E-

MALUJEME S HASIČATY

POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY

DOMALUJ DRUHOU ČÁST ZVÍŘÁTKA …

POJMENUJ ZVÍŘE …. PRO NEJMENŠÍ

TROCHU TOPOGRAFIE
POJMENUJ:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

PÁR OTÁZEK NA KONEC TOPOGRAFIE:
1) Napiš název:

a)

b)

2) Na mapě v měřítku 1:50 000 jsme naměřili vzdálenost 6 cm, kolik je to ve
skutečnosti?

a) 2 km

b) 3 km

c) 4 km

3) Azimut je:
a) úhel, který je sevřen mezi směrem na sever a směrem na určený nebo zvolený
orientační bod nebo směrem pochodu
b) úhel mezi severním a jižním magnetickým pólem
c) jméno dobyvatele severního pólu
4) Vrstevnice jsou:
a) profily naučných stezek
b) osoby se stejnými zájmy
c) křivky, které na mapě spojují body se stejnou nadmořskou
výškou
5) Měřítko 1 : 50 000 znamená:
a) 1 cm na mapě = 50 000 m ve skutečnosti
b) 1 cm na mapě = 50 000 cm ve skutečnosti
c) 1 cm na mapě = 50 000 km ve skutečnosti

POPLETENÉ POHÁDKY, urči správný název:
zadání

řešení

1) O šípkové Růžičce
2) O 13 měsíčkách
3) Dva žluté vlasy děda Nevěda
4) O princezně Marušce a létajícím ševci

5) Nafoukaná princezna
6) Zajíci z čepice
7) O statečném zubaři
8) Tři ořechy pro Jasněnku
9) O princovi na čočce
10) Šíleně veselá nevěsta

Doplň dvojici:
první

druhý

první

1) Romeo

11) Suchý

2) Bob

12) Spejbl

3) Vochomůrka

13) Sherlock Holmes

4) Eva

14) Ceasar

5) Laurel

15) Old Shatterhand

6) Tom

16) Ofélie

7) Oldřich

17) Abel

8) Bolek

18) Manka

9) Emanuel

19) Romulus

10) Voskovec

20) Faust

druhý

14)

R E Č

E V

S

E

N D

15) MORSEOVA ABECEDA + ČÍSLA

16, 0403, 676, 2579
16) ZLOMKOVÁ ŠIFROVACÍ ABECEDA

něco dalšího …

pozice / řada

50. zajímavých her v místnosti
1. Bingo
jak hrát: Každý si připraví tiket – mřížku 4 x 4 čtverečky a do těchto políček si
zvolí čísla z intervalu jedna až padesát. Stejně jako na tiketu sportky se i zde do
každého políčka zapíše jen jedna číslice a na tiketu se žádná číslice neopakuje.
Pak rozhodčí postupně tahá čísla a hráči si je na svých tiketech vyškrtávají a to
křížkem, aby byla číslice stále rozpoznatelná (pro kontrolu).
Vítězí hráč, který jako první vyškrtá všechna svá políčka a oslaví to mohutným
zařváním „BINGOOOOO!“
2. BUM
jak hrát: Hráči si sednou do kruhu a postupně počítají od jedničky po jedné –
každý řekne jedno číslo. Kdykoliv je číslo dělitelné třemi nebo obsahuje trojku,
řekne se místo něj „BUM“. Čísla se odříkávají co nejrychleji za sebou, v případě,
že to někdo splete, dostane za trest vykonat nějaký úkol, případně odevzdá fant,
a podobně.
3. CO bys dělal, kdyby …
jak hrát: Hráči si sednou naproti sobě do dvou řad tak, aby byly naproti sobě
dvojice. Lidé jedné řady pokládají potichu tomu, kdo sedí naproti nim, otázku:
„Co bys dělal, kdyby…“ zde si něco vymyslí. Lidé z druhé řady se snaží vymyslet
nějakou odpověď a potichu ji pošeptají tomu, kdo jim otázku položil. Až mají
všichni vymyšlené otázky a odpovědi, jedna řada se posune třeba doleva o
jednoho člověka. Sedí tak naproti sobě nové dvojice, ale každý už nahlas řekne
tomu novému partneru otázku, kterou řekl před tím. A nový partner na novou
otázku odpoví stejnou odpovědí, kterou si před chvílí vymyslel. Často tak
vznikají opravdu veselá spojení.
4. Co dokáží ruce
pomůcky: několik kostek, krabička se zápalkami, lano, jehla + niť, céčka,
stopky
jak hrát: Každý hráč plní nějaké úkoly na procvičené jemné motoriky. Vítězí
nejrychlejší.
příklady úkolů: 1. postav komín z kostek
2. srovnej zápalky do krabičky
3. udělej 10 uzlů
4. navleč nit do jehly
5. spoj do řetězu 10 céček
a jiné úkoly

5. Co se změnilo?
jak hrát: Všichni si dobře prohlédnou místnost a pak jdou za dveře. Vedoucí
hry zatím v místnosti něco změní … otočí hrnek, vymění židli za křeslo a
podobně. Dovnitř všichni vejdou se zavřenýma očima, na povel začnou hledat
změnu. Příště mění ten, kdo si rozdílu všimne jako první.

6. Člověče, nezlob se jinak

pomůcky: herní plán na člověče, figurky, kostka
jak hrát: Hraje se na plánu jako klasické člověče. Zatímco normálně má jeden
hráč zelené, druhý červené, třetí modré a čtvrtý žluté figurky, tady je to jinak. A
je to mnohem napínavější.
 Každý má na základně jednu žlutou, jednu zelenou, jednu červenou a
jednu modrou.
 Když nasadíte modrou, můžete pak hrát kteroukoliv modrou, která je na
hracím plánu. A samozřejmě si vybíráte tu, která se blíží k vašemu
domečku.
 Když někdo modrou vyhodí, může ji vrátit komukoli, kdo má zrovna
modrou ve hře.
 Když si nachystáte figurku před svůj domeček, může vám s ní ten, kdo má
stejnou barvu ve hře, přejet do dalšího kola.
 Vyhrává ten, kdo má v domečku všechny čtyři barvy.

7. Disco
pomůcky: noviny, hudba
jak hrát: Po zemi jsou rozloženy noviny, přesně o jedny méně než je tanečních
párů. V nestřeženém okamžiku se hudba vypne a páry se musí rychle postavit
na noviny tak, aby nešlapaly na holou zem. Pár, který nestojí na novinách, je
vyřazen. Ten kdo soutěž vede, každým dalším kolem odebere jedny noviny a
zbývající složí (nebo zmenší roztržením) na polovinu.

8. Evoluce
jak hrát: Je několik evolučních stupňů:
1. moucha
2. ryba
3. žába
4. had
5. kohout
6. pes
7. opice
8. člověk
Na začátku hry jsou všichni mouchy. Když se potká dvojice stejného evolučního
stupně, udělá: kámen, nůžky, papír a kdo vyhraje, postupuje o stupeň výš. Kdo
prohraje, spadne o jeden stupeň níž. Takto se postupuje, až jsou skoro všichni
lidé. Lidé si sedají na místo a sledují dění.

Existuje i jiná varianta evolučních stupňů:
1. vejce - říká „kuli, kuli“, kroutí zápěstími a chodí na bobku
2. kuře - pípá a chodí na bobku
3. dingo - říká „dingo, dingo“, chodí vstoje
4. Uáá - dělá „uáá“, chodí vstoje a rukama se bije v prsa
5. člověk
6. Superman - jedna ruka natažená vzhůru

9. Hádej kdo nebo Čelovka
pomůcky: kartičky s názvy
jak hrát: Každý hráč dostane na papírku napsanou například nějakou osobu.
Aniž by si přečetl, co je na jeho papírku napsáno, přidělá si jej na čelo. Po
kolečku se každý ptá ostatních na otázky, pomocí nichž se snaží přijít na to, co
má na čele napsáno. Otázka ale musí být položena pouze tak, aby se na ni dalo
odpovědět ano nebo ne. Pokud zazní odpověď "ne", začíná se ptát následující
hráč a takto se pokračuje po kolečku.
10. Hry s písmeny a slovy
pomůcky: psací potřeby, blok
jak hrát: příklady úkolů:
1) Napiš slovo stejně čtené tam i zpět
např. KRK, OKO, ANNA, SOS, BOB, MIM, OTO, DVD, AHA, ONO, PÍP
2) Napiš slova, která mají jiný význam zepředu a zezadu.
např. CÍL – LÍC, MRK – KRM, MOL - LOM
3) Napiš slova, která změní význam přidáním písmene
např. LES – PLES, ROK – KROK, KOLO – OKOLO, AUTO – AUTOR,
VLAS – VLAST, ZUB - ZUBR
11. Jazykolamy
Procvičujte artikulaci a výslovnost svou nebo dětí například těmito jazykolamy a
jinými zapeklitými větami.
Strč prst skrz krk.

Ještě štěstí, že se nesešli!

Jen jeden den bez beden.

Nalejí-li oleje, nenalejí-li oleje.

Kyklop koulí kouli od poklopu ku
poklopu.

V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír
Leraus a na klavír hrála Klára Králová.

Na Prokopa promokne kdekterá kopa.

U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.

Víla Livie vije ve vile z lilií věnec pro
Julii.

Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty Pštrosí
ulicí.

Už si usuš šos.

Řízni dřív dřevo z bříz.

Máma má málo máku.

Dalajláma v lomu láme slámu.

Letěl jelen jetelem.

Hluchý lachtan delfínem je lechtán.

Kotě v bytě hbitě motá nitě.

Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.

Poslal posel posla pro slámu.

Náš pan kaplan v kapli plakal.

Královna Klára na klavír hrála.

Na cvičišti čtyři svišti piští.

12. K a P
pomůcky: stopky
jak hrát: Udělejte dva soutěžní týmy. Jedni mají za úkol během pěti minut
nashromáždit co nejvíce věcí, jejichž název začíná písmenem K, druzí písmenem
P.
13. Kámen, nůžky, papír, teď nebo stříhání
Hra pro dva nebo více hráčů. Tato hra se často
hraje pro vybrání jedné z osob (podobně jako je u
hry panna nebo orel), tedy jejich rozlosování.
Kámen představuje sevřená pěst, papír natažená
dlaň s prsty a nůžky rozevřený prostředník
s ukazovákem.
jak hrát: dvojice - Hráči stojí při hře proti sobě a
společně ukáží jeden ze tří možných symbolů.
Začne se odpočítávat pomocí slov … kámen, nůžky,
papír, teď a současně hýbat ohnutou paží se
sevřenou pěstí, přičemž na poslední dobu se pěst rozevře do některého ze
symbolů (nůžky, papír) nebo zůstane sevřena jako symbol kamene. Pokud oba
hráči ukáží stejný symbol, příslušné kolo hry nemá vítěze ani poraženého.
Pokud se objeví ... kámen je poražen papírem (kámen může být zabalen do
papíru), papír je poražen nůžkami (nůžky papír rozstřihnou) a nůžky jsou
poraženy symbolem kamene (kámen nůžky ztupí).
Při více hráčích se obvykle hraje vypadávajícím systémem: každý poražený
vypadává ze hry a hraje se do té doby, dokud nezůstane ve hře jen poslední
hráč. Je možné ji hrát i vícekolově (na počet dosažených vítězství).

14. Kdo déle, kdo více
pomůcky: stopky, pravítko
jak hrát:
 Jednoduché cviky na koordinaci pohybů: sedněte si do dřepu, předpažte a
zavřete oči. Kdo vydrží déle?
 Stůjte na jedné noze se zavřenýma očima.
 Udělejte co nejhezčí kotrmelec, most.
 Stoupněte si na nízkou stoličku či na schod, předkloňte se, nepokrčujte
nohy, dejte ruce co nejníž – měřte si centimetry, které prsty přesahují pod
hranou schodu
15. Kuba řekl
jak hrát: Vedoucí dává dětem příkazy uváděné "Kuba řekl" (např. Kuba řekl,
sedněte si.) Děti je plní.
Když ale vedoucí vynechá "Kuba řekl", tak nesmí děti zareagovat. Kdo se splete,
tak vypadne. Špatné příkazy se uvádějí buď špatným jménem nebo bez jména.
(např. "Pepa řekl, sedněte si." NEBO "Sedněte si."). Vedoucí může děti plést
špatnými pohyby (nebo k tomu můžeme využít ty děti, které se již spletly a
vypadly).
16. Lodě
pomůcky: 2 tužky,
2 mřížkami 10×10

2

listy

papíru,

oba

se

jak hrát: Hra se skládá ze dvou částí:
1) Umisťování vlastních lodí.
 Ještě před vlastním umisťováním lodí je
potřeba, aby se oba hráči dohodli na složení
svých flotil. Flotily obou hráčů se shodují jak
v typech lodí, tak v jejich počtu.
 Na následujícím obrázku jsou některé typy
lodí, se kterými se hraje.
 Oba soupeři poté zakreslují do první sítě své
rozestavění lodí, a to tak, že se lodě nesmí
nikde dotýkat jedna druhé, stranou ani
rohem
2) Hledání a potápění soupeřových lodí.
 Hráči se v tazích pravidelně střídají.

 Hráč na tahu řekne souřadnice jednoho pole, o kterém si myslí, že by na
něm mohla být některá z lodí. Druhý hráč zkontroluje, zda se protihráč
trefil některou z jeho lodí nebo ne. Výsledek potom oznámí slovy „zásah“
nebo „mimo“.
 Oba hráči si výsledek střelby zakreslí do svých mřížek - střílející hráč do
druhé sítě a napadený do první, v níž má své lodě. Zásah se obvykle
označuje křížkem, střelba mimo tečkou.
 Při zasáhnutí posledního dosud nezasaženého pole protivníkovy lodě,
musí onen hráč oznámit: „Zásah a potopena“
konec hry: Hra končí v okamžiku, kdy se jednomu z hráčů podaří vypátrat a
zneškodnit všechny protivníkovy lodě.

17. Máš slovní zásobu bohatou?
pomůcky: psací potřeby, papír
jak hrát: vedoucí hry rozdá čistý list papíru a zadá
velikost doplňovačky. Pak určí, která písmena se
zapíší do úhlopříčky.
Úkolem hráčů je v časovém limitu zapsat co nejvíce
slov (podstatná jména v 1. pádě a jednotném čísle).
Za každý výraz zapsaný vodorovně nebo svisle máme
bod. Vítězí majitel nejvíce bodů.
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18. Moje číslo
pomůcky: lístečky s čísly, miska
jak hrát: Na lístečky se napíší čísla od jedničky do libovolného čísla větší než 10
a menší než 30. Pak se lístečky promíchají v misce. Postupně si hráči vytahují
čísla a jejich úkolem je pohotově reagovat … např. vytáhnu si číslo 3 a říkám –
moje číslo je 3 a tři byli mušketýři, vytáhnu číslo 12 – moje číslo je 12 a dvanáct
je měsíců v roce.
Kdo nedovede rychle odpovědět, vypadává ze hry. Hrajeme až do vítězství
jednoho hráče.

19. Mořský průchod
pomůcky: dveře (co nejširší), šátky
jak hrát: Dva hráči se šátky na očích stojí ve dveřích na stráži a hlídají vchod.
Ostatní hráči se snaží proklouznout z místnosti ven. Je dovoleno sehnout si i
lézt po zemi. Když stráže uslyší podezřelé zvuky, zvednou ruce a přehradí cestu.
Je přístupné různými zvuky a dotyky odvádět pozornost stráží. Zachycení hráči
jsou vyřazeni z další hry. Vítězí dvojice, která uloví nejvíce hráčů.

20. Myslím si
jak hrát: Jeden hráč si myslí věc (zvíře, osobnost – záleží na předchozí domluvě
a úrovni hráčů). Ostatní se ptají tak, aby bylo možné odpovídat ANO a NE.
Snaží se uhodnout myšlenou věc. Bod má ten, kdo první uhodne.

21. Náklaďáky
pomůcky: míčky na stolní tenis nebo papírové míčky
jak hrát: Vyměříme dráhu tvořenou dvěma židlemi. Na jednu židli umístíme
míčky. Úkolem hráče je v co nejkratším čase vzít míčky a donést je na druhou
židli. V případě, že nějaký míček cestou ztratíme, musíme se zastavit, sebrat jej
a pak teprve jít dál.

22. Nakresli jedním tahem

23. Nebe, peklo, ráj
Z papíru poskládaný zobáček popsaný čísly, případně
pomalovaný různými barvami a navlečený na prstech.
jak hrát: z kusu papíru se poskládá zobáček, který se
následně navleče na oba palce a ukazováčky a dá se s ním
pohybovat. Zároveň v něm jsou ukryta otevírací okénka a
pod nimi nejrůznější vzkazy
nebo často úkoly.
Ten, kdo je na řadě si zvolí
buď číslo a nebo barvu a
ten, kdo hru drží, pak
příslušným počtem pohybů
Nebe-peklo-ráj
zamíchá.
Pak přijde volba číslo dvě a
po ní už čeká na hráče úkol
nebo vzkaz

24. Ostrovy
pomůcky: bílý nebo barevný papír či čtvrtky, značky
jak hrát: Na zem položíme čtvrtky papíru, které představují ostrovy. Z určeného
místa pak postupně hráči házejí své barevně nebo tvarově rozlišené značky.
Kdo má na nějakém ostrově tři svoje značky, stává se jeho majitelem. Vítězí
hráč, který má nejvíce ostrovů.

25. Ovoce
jak hrát: Všem, kteří sedí v kruhu na židlích, rozdá potichu vedoucí hry, který
je uprostřed, názvy různých druhů ovoce (3 – 4 druhy).
Zavolá-li vedoucí: „švestky“, všechny švestky vstanou a posunou se o jedno
místo doleva. Sedí-li tam někdo, sednou si na něj. Potom zavolá vedoucí např.
„jablka“. Vstanou tedy jablka a posunou se opět o jedno místo doleva. Je-li
někdo třeba jablko a sedí mu na klíně třeba švestka, nemůže se zvednout. Hráč
se může posouvat doleva, jen jestli mu na klíně nikdo nesedí.
Hra končí v momentě, kdy se někdo z hráčů dostal zpět na místo, odkud
startoval a sedí-li přímo na své židli (ne na někom).

26. Past
pomůcky: krabička od zápalek, švihadlo nebo provaz
jak hrát: Dva hráči drží nad stolem provaz, který má uprostřed smyčku. Na
stole pod smyčkou leží krabička od zápalek. Úkolem hráčů je protáhnout
smyčkou ruku, uchopit předmět na stole, ruku s ním zase vytáhnout zpět, aniž
by byli chyceni do smyčky. Záleží tedy na rychlosti a bystrém postřehu.

27. Patnáctka
pomůcky: hrací kostka
jak hrát: Hráči sedící kolem stolu si vylosují pořadí. Hraje se jednou kostkou
na libovolný počet hodů, nejméně však na tři.
Vyhrává hráč, který dosáhne nejdříve součtu „15“. Hráči, kteří hranici patnácti
překročí, vypadávají ze hry.

28. Piškvorky
pomůcky: čtverečkovaný papír, tužky
jak hrát: Dva hráči hrají na čtverečkovaném herním poli. Každý hráč má jeden
druh symbolu - kolečko nebo křížek. Hráči se postupně střídají ve vepisování
symbolů do políček. Cílem je vytvořit řadu pěti svých symbolů za sebou vodorovně, svisle nebo šikmo. Tato řada musí tvořit přímku a nesmí být nikde
přerušena soupeřovým symbolem. Kdo takovou řadu vytvoří jako první, vyhrál.
Nelze zapsat symbol tam, kde je již jiný vepsaný.

29. Písmenkový had
pomůcky: papír, psací potřeby, stopky, slovní zásoba
jak hrát: Hráči dostanou zadaný počet písmen, který musí obsahovat každé
slovo. Slova (podstatná jména) píší pod sebe tak, aby zvolené písmeno bylo v

každém slově postupně na PRVNÍM až PÁTÉM místě, poté od PÁTÉHO místa
opět k PRVNÍMU a takhle dál, dokud nevyprší časový limit. Vyhrává ten, jehož
had bude na konci nejdelší.
příklad: Vytvořte co nejdelšího písmenkového hada s písmenem L, každé slovo
bude obsahovat 5 písmen. Časový limit 5 minut.
Lilek – bláto – polka – koule – posel – sádlo – kulka – sláma – lebka – sláva - ….

30. Pohotový vypravěč
jak hrát: Každý hráč si určí nějaké slovo z určitého dohodnutého oboru …
např. ZOO a ohlásí je ostatním … 1. hráč – lev, 2. hráč – opice, 3. hráč – žirafa
apod.
První hráč začne vyprávět příběh … Jednou jsem šel do ZOO a utekla tam
opice. Jakmile je vysloveno slovo opice, musí na vyprávění navázat hráč, který
si toto slovo předem určil a vypráví tak dlouho, dokud neřekne slovo dalšího
hráče.
Hráč, který si nezapamatoval slova ostatních spoluhráčů a
v jednominutovém vyprávění předat slovo dalšímu, vypadává ze hry.

nedovede

31. Popisuj a hádej
pomůcky: obrázky zvířat, rostlin, věci a postaviček
jak hrát: Obrázky nalepíme na tvrdší podložku a obrátíme zadní stranou
vzhůru.
Začínající hráč si otočí jeden obrázek, prohlédne si ho tak, aby ho nikdo neviděl
a začne ho popisovat. Hráč, který uhodne popisovaný obrázek, si kartu bere a
pokračuje v popisování dalšího obrázku. Vítězí majitel nejvíce karet.

32. Poslepu
pomůcky: šátky, koření, různé předměty
jak hrát: Zavažte hráčům oči a …
 dejte jim ohmatat šišku, minci, kamínek, ptačí pero. Kdo uhodne, co to je?
 nechte je naplnit krabičku zápalek hlavičkami na jednu stranu, na čas
 nechte je hádat zvuky – poťukání dvěma lžičkami, rozevření zipu,
zamíchání karet, škrtnutí, roztržení papíru...
 očichejte, ochutnejte a poznejte …… sůl, pepř, kmín, majoránku, skořici,
cukr atd.
 postavte co nejvyšší věž z kostek

33. Přemísťování předmětů

pomůcky: kuličky, misky

jak hrát: Hráče rozdělíme do skupin. Po zemi rozhodíme kuličky. Úkolem
každého hráče je sebrat jednu kuličku a přemístit ji do misky. Hráč si nesmí
pomáhat rukama. Potom pokračuje další hráč družstva. Vítězí nejrychlejší
skupina.

34. Román

pomůcky: papír, tužky, stopky

jak hrát: Hráči sedí kolem stolu. Dva nejblíže k vedoucímu hry dostanou papír
a začnou popisovat nějakou příhodu. Po minutě papír přeloží tak, aby byl vidět
pouze poslední popsaný řádek a předají sousedovi. Ten v příběhu pokračuje,
aniž zná začátek. Takto se papír dále předává, až je celý list popsaný. Nakonec
se celý román nahlas přečte.

35. Rozhoupaný koš
pomůcky: košík nebo kbelík, provázek, míčky na stolní tenis
jak hrát: Koš nebo kbelík přivážeme provazem a buď vhodně zavěsíme nebo
držíme provaz v ruce. Potom nádobu rozhoupeme a ze značky do ní házíme
míčky. Každý hráč má deset pokusů a vítězí samozřejmě ten nejpřesnější
střelec.

36. Slovní fotbal
jak hrát: Hráči postupně říkají slova tak, aby každé následující nějakým
způsobem navazovalo na to předchozí.
Nejjednodušší varianta je poslední písmeno … hadice – ejektor – ruční stříkačka
– automobil – lano - ….

37. Sochy

pomůcky: hudba

jak hrát: Pustíme hudbu a všichni tancují. V nestřeženém okamžiku se hudba
vypne. Všichni hráči musí „zkamenět“. Kdo se pohne, zasměje se nebo mrkne,
vypadává ze hry nebo dává fant.

38. Spisovatel

pomůcky: psací potřeby

jak hrát: Každý hráč má papír a tužku. Jeden z hráčů nadiktuje řadu
libovolných písmen. Čím více je písmen, tím je úkol těžší.
Ten spočívá v tom, vytvořit logickou větu, která se skládá ze slov začínajících
nadiktovanými písmeny.
Vítězí nejpohotovější tvůrci.
Příklad:

B, C, K, L, P, Z

ZAJÍC BĚŽÍ POLNÍ CESTOU K LESU.

39. Stavitelé
pomůcky: balíček, izolepa, stoly
jak hrát: Utvoříme několik stejně početných skupin. Každá dostane balíček
špaget a izolepu. Pro každé dvě až tři skupinky budeme potřebovat dva stoly.
Úkolem každého budovatelského týmu je během časového limitu postavit na
jednom ze stolů co nejvyšší a nejstabilnější věž a mezi dvěma stoly vybudovat
pevný most. Důležité je, že skupinka má k dispozici právě jednu izolepu, pokud
ji tedy nezbyde na nějakou stavbu, má bohužel smůlu.
Po vypršení času se ohodnotí u každé skupinky most i věž. Lze využít tato
kritéria:
VĚŽ – výška, stabilita
MOST – délka, stabilita
nepovinné - počet použitých špaget, originalita

40. Šerm
materiál: lžíce, míčky na stolní tenis
jak hrát: Hráči drží v jedné ruce lžíci s míčkem na stolní tenis. Na zaznění
signálu se snaží prázdnou lžící, kterou drží v ruce, srazit soupeřům míček.
Vítězí poslední zůstávající ve hře.

41. Šibenice nebo také Oběšenec, Kat
materiál: tužka, papír
jak hrát: Pro dva či více hráčů, jejíž podstatou je snaha postupně po písmenech
odhalit skryté slovo. Jeden z hráčů si vymyslí slovo (případně i sousloví či větu)
a naznačí počet jeho písmen nakreslením odpovídajícího počtu prázdných
políček. Druhý hráč (respektive ostatní hráči) pak navrhuje písmena, která by v
slově mohla být. Po každém návrhu buď první hráč zakreslí písmeno na všech
pozicích, na kterých se v tajence vyskytuje. Pokud se písmeno ani jednou v
tajence nevyskytuje, nakreslí jednu čáru z obrázku panáčka na šibenici.

Hádající hráč zvítězí, pokud uhádne tajenku dříve, než je jeho neúspěšnými
pokusy obrázek dokreslen, jinak vyhrává hráč, který tajenku vymyslel.

42. Štafetová pantomima
jak hrát: Hráči se rozdělí na dva a více stejně početných týmů. Každý tým se
následně postaví do zástupu.
Poslední hráč v zástupu z každé skupiny se dozví zadání, které
má předvádět. Může se jednat například o nějaké zvíře, povolání. Hráč poklepe
na rameno spoluhráči před ním, ten se otočí a snaží se z předváděné
pantomimy uhádnout, o co se jedná. Ani jeden z aktérů ale nemluví. Jakmile si
je hádač jistý, dá pokyn, že uhádl a tímto přebírá štafetu.
Pokračuje se dopředu, z hádače se nyní stává předváděč, poklepe na rameno
spoluhráči před sebou a takto štafeta pokračuje až k prvnímu členovi. Ten svůj
tip již vysloví nahlas.
Bod získává ten tým, který jako první a správně vysloví předváděnou věc. Pokud
se žádný z týmů netrefí, můžeme jako vítěze daného kola určit tu skupinu, jejíž
tip byl nejblíže zadání.
43. Tichá pošta jinak
jak hrát: Členové skupinky si sednou do kruhu tak, aby si mohli psát na záda.
Jeden z nich vymyslí, co se bude posílat. Tuto zprávu či obrázek napíše
(nakreslí) na záda člena sedícího před ním. Obdrží-li člen zprávu, pošle ji
dalšímu… hra končí až se „zpráva“ dostane k autorovi.
Poté se v opačném pořadí říká, co kdo obdržel. Nakonec autor prozradí, co
vlastně poslal :)

44. Trojúhelníky

pomůcky: tužky, papír

jak hrát: Na obyčejný list papíru udělejte libovolně vzdálené černé tečky, tak
aby pokryly papíry, čím více tím lépe, ale všeho s mírou.
Poté už se jen hraje, jeden proti jednomu. První začne, spojí rovnou čárou dvě
tečky poblíž sebe, poté hraje druhý, spojí jiné dvě a takto se střídají dva hráči.
Úkolem obou hráčů je vytvořit trojúhelník, ten připadne tomu, kdo poslední
domaluje jeho třetí stranu. Vítěz trojúhelníku si ho označí - doprostřed napíše
počáteční písmeno svého jména. Vyhrává ten hráč, který má na konci více
trojúhelníků.

45. Třídění mincí
pomůcky: mince (po deseti kusech), krabička, šátek
jak hrát: Do krabice vsypeme tři druhy mincí – vždy po deseti kusech. Úkolem
jednotlivých hráčů je v časovém limitu a se zavázanýma očima roztřídit mince
na tři hromádky. V jedné hromádce smí být pouze jediný druh mincí.
Za správné roztřídění získává hráč pro své družstvo 30 bodů, za každou
špatnou minci bod strháváme.

46. Uzel – rozplétávání
jak hrát: Vytvoříme kruh, natáhneme ruce před sebe, zavřeme oči a chytneme
ruku někoho jiného a to každou rukou jinou ruku. Ten kdo nemůže najít ruku,
ji dá nahoru nad uzel rukou a najde přebývající ruku. Tehdy se musí každý
držet někoho.
Otevřeme oči a můžeme řešit uzel. Cílem je rozmotat se.
Pravidla: nesmíme se chytit sami sebe, nesmíme se pustit během hry .

47. Závod autíček

pomůcky: pastelky nebo fixy, čtverečkovaný papír
jak hrát: Snahou soutěžící dvojice hráčů je projet nakreslenou trať co nejrychleji od

startu do cíle po vodorovných, svislých nebo šikmých čarách tratě vyznačené na
čtverečkovaném papíru.

Hráči se při „jízdě autíčkem“ pravidelně střídají, mohou jet libovolným směrem, ale
pouze s postupným zrychlováním nebo zpomalováním (max. o + 1 nebo – 1
políčko) oproti předchozímu tahu. Při vyjetí z tratě se rozjíždějí z téhož místa, ale z
nulové rychlosti.

48. Země, město, …
pomůcky: Každý hráč má svůj papír, nejlépe čtverečkovaný a na něm několik
sloupečků, každý pro jednu kategorii, na nichž se předem domluvíme.
Kategoriemi jsou většinou nějaká vlastní jména nebo pojmy, např. "město",
"stát", "křestní jméno", "zvíře", pro starší třeba "literární autor", "věda", "film",
"část těla", "barva".
Nejčastěji používané – země, řeka, město, jméno, zvíře, rostlina, věc
Kategorií vyberte tak pět až sedm. Poslední sloupeček na papíře, stačí uzoučký,
bude sloužit k zapisování bodů.
jak hrát: Každé kolo pak začíná náhodným výběrem písmene.
Úkolem je zaplnit každý sloupeček jedním slovem, které začíná na vybrané
písmeno a které odpovídá kategorii. Kdo první napíše a vymyslí slova do všech
sloupečků, řekne STOP a ostatní přestanou psát, i když třeba ještě nemají
všechno.

Nyní vyhodnocení.
 za každé slovo dostane hráč určité skóre
 20 bodů dostane ten, kdo jako jediný ze všech hráčů dokázal vymyslet
slovo do nějaké kategorie, kterou mají ostatní prázdnou
 10 bodů je pro toho, kdo napsal slovo, nebyl sice jediný, ale aspoň má
originální slovo nepoužité nikým jiným.
 5 bodů je pro ty, kteří napsali slovo stejné.
 0 bodů je pro toho, kdo nenapsal nic.
Nula a body za všechny sloupečky se sečtou, zapíší se do toho úplně posledního
a jede nové kolo s novým písmenem ...

49. Znáš stromy?
pomůcky: listy různých stromů, psací potřeby, papír
jak hrát: Hráči si sednou kolem stolu. Vedoucí hry posílá připravené listy
stromů. Úkolem každého hráče je listy si prohlédnout.
Poté co si všichni prohlédnou, dostanou za úkol zapsat jména stromů, ze
kterých listy jsou ve správném pořadí.

50. Zvuková kimovka
pomůcky: šátek
Před hrou je vhodné si připravit několik předmětů, se kterými budeme
vydávat zvuky.
jak hrát: Hráči si zavážou oči a posadí se. Postavíme se i s pomůckami před
hráče a postupně vydáváme zvuky s předměty.
Jakmile vše předvedeme, soutěžící si rozvážou oči a snaží se napsat co nejvíce
věcí, co slyšeli a co si zapamatovali. Kdo má nejvíce správných odpovědí, stává
se vítězem.
náměty:
o

trhání papíru

o

stříhání nůžkami

o

nalévání vody

o

škrtání sirkou

o

zavření knihy

o

skákání ping-pongového míčku

o

ořezávání tužky

o

otevření/zavření propisky (cvakání)

KVÍZY PRO KAŽDÉHO
11 – 13 LET
Milí kamarádi,
máte před sebou řadu otázek, při kterých si můžete ověřit, co všechno už znáte,
ale můžete i soutěžit … vyhrávat i prohrávat.
Na každé stránce je 20 otázek z různých oblastí: dějiny, kultura, příroda,
věda a technika, všeobecné znalosti a zeměpis. Odpovědět na většinu z nich
bude pro vás jistě hračka.
Každá otázka má předem daný počet bodů … 1 bod, 2 body, 3 body. Čím je
otázka těžší, tím více bodů za správnou odpověď dostanete. Na každé straně je
šest otázek za 1 bod, osm otázek za 2 body a šest otázek za 3 body. Celkem
tedy 40 bodů v jednom kvízu. Body si nezapomeňte zapisovat, abyste na konci
hry zjistili, kdo z vás jich získal víc, a tedy vyhrál.
Kvízy můžete luštit sami …… dáte si před sebe daný kvíz a sloupec s odpověďmi
zakryjete proužkem papíru. Pak už zbývá jen počítat body.
Hrát můžete i ve dvojicích nebo družstvech proti sobě. Posaďte se proti sobě a
vezměte si každý jeden kvíz. Dávejte si navzájem otázky, odpovědi můžete hned
zkontrolovat.

SKLÁDANKY Z PAPÍRU

ZAJÍMAVÉ NÁPADY

)

ODHAL PÍSNIČKU A ZAZPÍVEJ JI
Nejdříve musíš kartičky vystřihnout.
Každý hráč si namátkou vybere jednu kartičku a řekne podle obrázku, o jakou
písničku se jedná. Pokud neví, pod obrázkem je začátek písně. Až odhalí písničku, tak
ji zazpívá.
Za odhalení písničky získává bod a za zazpívání také bod, takže celkem za jednu
kartičku dva body.

Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru….

Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě, …

Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, ….

Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka …

Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil
jsem si kuřátko za to ….

Kolo, kolo, mlýnský, za čtyři rýnský, …

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese, ….

Já mám koně, vraný koně,
to jsou koně mí,…

Když jsem husy pásala,
zimou jsem se třásala, ...

Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem, …

Skákal pes přes oves, přes zelenou louku …..

Holka modrooká, nesedávej u potoka, …

Vyletěla holubička ze skály, ze skály,
probudila modré oči ze spaní, …

Šel zahradník do zahrady s motykou,
s motykou, vykopal tam rozmarýnu velikou,

Jede, jede poštovský panáček, jede, jede
poštovský pán, ….

Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu,
kdyby na mě hajný přišel, …

Travička zelená, to je moje potěšení,
travička zelená, …

Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni,
pase je tam mysliveček, …

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české
země. My jsme muzikanti, přicházíme k vám.

Pod našima okny teče vodička, napoj mě
má milá, mého koníčka, …

Když jsem já šel tou Putimskou branou, dívaly
se dvě panenky za mnou

Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak
nám ji postaví? …

Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme,
..

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, sedíš tu
u cesty, …..

Ach, synku, synku, doma-li jsi? Ach synku,
synku, doma-li jsi, tatíček se ptá, oral-li jsi,….

Tluče bubeníček, tluče na buben a svolává
hochy, ….

Šly panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je
myslivci, myslivci dva….

Utíkej, Káčo, utíkej, utíkej, honí tě kocour
divokej, divokej,

Andulko šafářova, husičky nemáš doma.
Husy jsou v ječmeně, …

Stála basa u primasa, za kamnama stála,
jen primaska zatopila, …

ŘEŠENÍ … NĚCO MÁLO NAVÍC
UZLE
1)

A – ÚVAZ NA

B–

C – PLOCHÁ

D – TESAŘSKÝ

E – LODNÍ

PROUDNICI

ZKRACOVAČKA

SPOJKA

UZEL

SMYČKA

2)

3)

4)
LODNÍ SMYČKA

1) ambulanční

A

LODNÍ

2) dračí smyčka

B

SMYČKA

3) liščí smyčka

F

PLOCHÁ

4) osmičkový

D

SPOJKA

5) rybářská spojka

E

TESAŘSKÝ

6) Škotový uzel

C

UZEL

PLOCHÁ SPOJKA
ZKRACOVAČKA
OSMIČKOVÝ
LIŠČÍ SMYČKA

HASIČINA
1) e

2) g

3) n

4) p

5) i

6) d

7) a

8) r

9) k

10) o

11) m

12) l

13) f

14) j

15) b

16) c

17) e´

18) h´

19) i´

20) j´

21) d´

22) c´

23) f´

24) c´

25) f´

26) c´

27) f´

28) b´

29) a´

30) g´

31) k´

32) g´

33) j

34) o

35) e

36) i

37) n

38) a

39) b

40) d

41) c

42) m

43) k

44) f

45) l

46) h

47) p

48) g

49) a´

50) c´

51) d´

52) m´

53) k´

54) n´

55) l´

56) b´

57) b´

58) g´

59) h´

60) e´

61) i´

62) j´

63) f´

64) h´

65) i

66) f

67) h

68) e

69) d

70) b

71) m

72) k

73) l

74) a

75) g

76) g

77) j

78) n

79) o

80) c

81) k´

82) i´

83) j´

84) g´

85) h´

86) l´

87) d´

88) e´

89) c´

90) b´

91) a´

92) o´

93) a´

94) m´

95) n´

96) f´

97) m

98) k

99) l

100) i

101) g

102) d

103) c

104) a

105) b

106) j

107) f

108) h

109) e

110) a

111) e

112) a

113) a´

114) a´

115) a´

116) c´

117) b´

118) f´

119) e´

120) h´

121) l´

122) m´

123) k´

124) d´

125) g´

126) n´

127) i´

128) j´

129) p

130) i

131) j

132) a

133) b

134) e

135) l

136) k

137) m

138) g

139) f

140) h

141) o

142) d

143) n

144) c

145) e´

146) f´

147) o´

148) c´

149) d´

150) m´

151) l´

152) b´

153) k´

154) p´

155) h´

156) i´

157) a´

158) n´

159) j´

160) g´

Doplň dvojici:

POPLETENÉ POHÁDKY

O šípkové Růžence

1) Julie

11) Šlitr

2) Bobek

12) Hurvínek

3) Křemílek

13) Dr. Watson

4) Adam, Vašek

14) Kleopatra

Pyšná princezna

5) Hardy

15) Vinnetou

Králíci z klobouku

6) Jerry

16) Hamlet

O statečném kováři

7) Božena

17) Kain

8) Lolek

18) Rumcajs

O 12 měsíčkách
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
O princezně Jasněnce a
létajícím ševci

Tři oříšky pro Popelku
O princezně na hrášku
Šíleně smutná princezna

9) Maková
panenka
10) Werich

19) Rémus
20) Markétka

POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY

EKOLOGIE

5) nepatří tam sůl

uzená makrela – k uzení potřebuje dřevo

6) 1) e, 2) a, 3) d, 4) b, 5) c
8) 1) c, 2) f, 3) a, 4) b, 5) d, 6) e
9) 1) c, 2) d, 3) a, 4) b

TROCHU TOPOGRAFIE
1) KAPLE

6) MOČÁL, BAŽINA

2) MUZEUM, GALERIE

7) ZŘÍCENINA

3) HÁJOVNA, MYSLIVNA

8) VODNÍ MLÝN

4) MOST

9) PROPAST

5) ŽELEZNIČNÍ STANICE

Pár otázek nakonec:
1) a) buzola

1 b) kompas

2) b) 3 km

3) a)

4) c)

5) b)

TROŠKU ŠIFROVÁNÍ
AHOJ

1) MORSEOVA ABECEDA
2) HADOVKA

ČTEME VE SLOUPÍCH, OD ZADU

KAŽDÝ SÁM, PŘESTO JSME VŠICHNI SPOLU.
______________________________________________________________________________
3) SLOUPC
ČTEME VE SLOUPCÍCH, SMĚREM DOLŮ …
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!
4) POSUN PÍSMEN

7

3

4

7

2

6

A

X

O

C

A

D

H

A

S

I

C

I

 první písmeno … od A o 7 ve směru
hodinových ručiček
 druhé písmeno … os X o 3

5) KŘÍŽ

6) MÍSTO PÍSMEN ČÍSLICE

14 – 1 – 14 – 5 – 4 – 16 – 2 – 19 – 16 – 22 – 17 – 1 – 19 – 21 – 22
M–A–M–E–D–O–B–R–O–U–P–A–R–T–U
A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

______________________________________________________________________________

7) Í

TALPYV ES ÍNÁVOKAPO
OPAKOVÁNÍ SE VYPLATÍ.

Zprávu čteme zprava do leva.
8)

ZDĚNEK

VAŠEK

LÍDA

ÁDA

DANIEL

NORBERT

EVŽEN

MARTIN

EMANUEL

TOMÁŠ

OTAKAR

Čteme začáteční písmena slov.
9)

ZVLÁDNEME TO.

ŠLAILAFLARLAOLAVLAÁLANLAÍLA

Vkládáme mezi jednotlivá písmena vždy stejnou slabiku.
10) ŠNEK

H
O
D
N
Ě

A
S
I
Č
Ú

H
O
N
S
S

É
Z
Ě
K
P

V
E
S
É
Ě

O
N
V
Ů
CH

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉ HASIČSKÉ SEZONĚ.

11) ČÍNŠTINA

vodorovně - řádky, svisle - sloupce

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

první písmeno
 vodorovně - jedna čárka … hledej v první řádku
 svisle – jedna čárka … hledej v prvním sloupci
 první řádek + první sloupec … písmenko A
druhé písmeno
 vodorovně - dvě čárky … hledej v druhém řádku
 svisle – tři čárky … hledej ve třetím sloupci
 druhý řádek + třetí sloupec … písmenko H
zašifrováno … AHOJ

12) PAVOUČÍ SÍŤ

písmenka CH, Q, W nepoužívej

BC EB MN KL
A

H

O

J

- hledej vždy písmenko,
které leží s dvojicí na stejné
úsečce nebo polopřímce
13) MEZEROVÁ ŠIFRA
GCH ZB RT
H

A S

písmenka Q nepoužívej

CHJ

BD

CHJ

I

C

I

Doplň vždy písmeno, které patří mezi ty dvě.
14) R E Č

E V

S

E

N D

Při šifrování … zprávu píšeme pozpátku a různě jí upravujeme.
DNES VEČER.

15) MORSEOVA ABECEDA + ČÍSLA
16, 0403, 676, 2579
 čísla 0, 1, 2, 3, 4 nahraď tečkou
 čísla 5, 6, 7, 8, 9 nahraď čárkou
 poté použij Morseovu abecedu
16, 0403, 676, 2579
A

HO

J

16) ZLOMKOVÁ ŠIFROVACÍ ABECEDA

K

O

N

pozice / řada

E

C

1/3 znamená … hledej na prvním místě v třetí pětici … K
5/1 znamená … hledej na pátém místě v první pětici … E

Galapágy

s Německem

3.

4.

pták

Homo sapiens
sapiens

alibi

až se ucho utrhne

Afrika

Ludvig van
Beethoven

kajuta

Alžírsko

polární noc

hliník

sýr

peníze

v Německu

Německa, Francie

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

čtverec

Herodotos

dural

vnější

milion

Kondor velký

diamant

zuby

povaze

1918
král

plavání, šerm a
střelba

Mendělejev

o vlaštovce

skluznice

otrava krve

Adam a Eva

v Krkonoších

Múzy

jezdec, věž, střelec

na pólech

Akrobat

Jižní Ameriky

výtah

pečivo

1,609 km

autoportrét

12

povaha

Etiopie

pyrotechnik

odstupuje z
funkce

Jan
Lucemburský

Čechy, Morava,
Slezsko, Slovensko,
Podkarpatská Rus

katakomby

western

Odra

císař
Caesar

8.

kloub

senior

peřina

zavináč

porážkou,
prohrou

7.

muchomůrka
zelená

chtít utéci
rohovka

bauxit

na živou a
neživou

z Rakouska

Wales, Severní Irsko

lidský

patnáct

mimikry

bouři

Kvíz č. 4

výřečný

zachovat klid

výpad

skalp

jsou to
čtyřúhelníky

Ameriku

naftu

Kvíz č. 3

debata či diskuse

Kvíz č. 2

6.

5.

list, květ a plod

2.

Anglie, Skotsko,

v tenkém

1.

Kvíz č. 1

Kvízy pro každého

čtyřhra

8.

Mars
Aerolinie
Kanady

17.
18.
19.

magnézium

kamzík

16.

20.

Jan Jánský

portugalsky

14.
15.

nepořádně,
nedbale

curriculum vitae

záporné číslo

v Maďarsku

13.

12.

11.

10.

1 602 metrů

na čtyři

7.

9.

Mikuláš Koperník

Tábor

5.
6.

7

Madona

hmyz

šnek

4.

3.

2.

1.

Kvíz č. 5

lva

Dálný východ

60°

Alexander
Fleming

dokazující trestný
čin
jídlu z vajec

z Trocnova

prostorové

mají společný
střed

urna

masožravci

eso

Jaroslav Seifert

ze Slunce

žaludek

od roku 622

Přemysl Otakar
II.
Přemyslovců

obratník Raka

šišky

zelená

v Africe

verš

agresivita

velice špatné
počasí

UNICEF

půda

Slunce

Rek

ze Soluně

morek, kostní
dřeň
draft

vor

mustang

ruda

zelenou

Kvíz č. 7

leknutím zbledl

rabín

Bulharsko

vlevo

Kvíz č. 6

gladiátoři

zelenou

streetart

ne, pouze kruhu

dál doskáče

3

zbytečnému

teleskop

plachetnice

dva nebo čtyři

buňka

seizmologie

šikana

Velké Británie

krokodýl

úpatí

sojka

ve Valdštejnském

Belgie, Nizozemsko
a Lucembursko

bankrot

Kvíz č. 8

Kaspické moře
manuální

azbuka
kameloti

slunovrat
latinka
včely
rupie
hudební skladba
meteorologie
abstinent
omalovánky
refrén
Ekvádoru
burské oříšky nebo
arašídy
mocněnec
Václav III.
červenou
kozlík
Celsia, Kelvin,
Fahrenheita
skica
gepard

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

světlo a teplo

Marie Terezie

skála

v jeskyních

Jupiter

Suezský průplav

Sněžka,
1 602 m n.m.

raketoplán

vibrace

ledviny

knihy

červánky

Japonsko

52

tchán

Masarykův okruh

v břichu,
je částí žaludku

koňské dostihy

méně než 90°

opisování

Karel Kryl

rtuť

srdce

inzulín

toreador nebo matador

masový vývar

Kvíz č. 11

dokud nepřeskočíš

Galileo Galilei

Walt Disney

potopu

z koňských žíní

heliport

srdce

breakdance

špičáky a třenové zuby

Jan Lucemburský

2.

úl

uvozovky

Kvíz č. 10

1.

Kvíz č. 9

HASIČSKÉ PUZZLE

15. https://pixers.cz/plakaty/zabi-princ-60635006
16. https://www.kfilmu.net/film/z-pekla-stesti/obsazeni/
17.
18. https://www.csfd.cz/film/137677-kolobezka-prvni/prehled/

2. https://www.kudyznudy.cz/akce/kremilek-a-vochomurka-3

3. http://vseved.upol.cz/zdroje.php?jmeno_zdroje=literatura&

4. https://www.ceskatelevize.cz/porady/898771-kosi-bratri/280350963600006-jak-si-vysli-do-zoo/

https://www.ahaonline.cz/galerie/zhave-drby/249204/ance-kubo-hajnej-legendarni-vecernicek-slavi-45-let-osudy-pohadkovych-hrdinu?foto=3

https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/436907/princezna-ruzenka-z-pohadky-jak-se-budi-princezny-stala-se-z-ni-rockerka.html

9. https://www.youtube.com/watch?v=93Od3QrOGg4

8. https://www.ceskatelevize.cz/porady/131972-princove-jsou-na-draka/

7. http://www.pohadkar.cz/postava/mefistka/

6. https://www.extra.cz/detsky-skladatel-a-tragicka-sebevrazda-6-veci-o-pohadce-silene-smutna-princezna-ktere-jste-netusili

5. http://www.pohadkar.cz/pohadka/za-humny-je-drak/

4. https://www.csfd.cz/film/6290-hratky-s-certem/prehled/

3.

2. https://stars24.cz/celebrity/ceske-celebrity/16108-jiri-korn-potupna-pravda-o-jeho-nejslavnejsi-pohadce

1. https://www.extralife.cz/retro/obusku-z-pytle-ven-tyto-veci-jste-o-pohadce-nevedeli_1721.html

ÚKOL č. 3 – BĚH SE SEDMIMÍLOVÝMI BOTAMI

7. https://www.ceskatelevize.cz/porady/24612-o-princezne-jasnence-a-letajicim-sevci/29238161674/

6. http://www.pohadkar.cz/pohadka/jak-se-budi-princezny/obrazky/id/856/

5. https://www.facebook.com/jvpress.cz/posts/1086189041551075

4. https://pl.pinterest.com/pin/565131453238999951/

3. http://www.pohadkar.cz/pohadka/princezna-ze-mlejna/

2. http://www.pohadkar.cz/postava/krasomila/

1. https://www.extra.cz/stale-vypada-jako-saxana-petra-cernocka-70-prozradila-svuj-recept-na-mladi/galerie/2

ÚKOL č. 2 – LOUSKÁNÍ OŘÍŠKŮ

25. https://www.puzzle-puzzle.cz/castorland-puzzle-jenicek-a-marenka-120-dilku-d121906/

24. https://zoommagazin.iprima.cz/bolek-a-lolek-vyrazeji-do-sveta-13/bolek-a-lolek-pohadkove-cestovani-svetem-ve-kterem-neni-politika

23. https://zpravy.aktualne.cz/pat-a-mat/r~i:photo:305278/r~i:article:762616/

22. http://www.kniznivesmir.cz/2016/05/kraska-a-zvire-nas-konecne-lakaji-pristi-rok-do-kin/

21. http://www.pohadkar.cz/pohadka/o-hajnem-robatkovi-a-jelenu-vetrnikovi/

20. https://cz.pinterest.com/pin/407083253801273353/

19. http://www.divadlopohadek.cz/porad/1033-o-pejskovi-a-kocicce/

18. https://www.rako.cz/cs/o-nas/aktuality/bob-a-bobek-.-kralici-z-klobouku-v-serii-play-102553

17. https://ms-kostany.estranky.cz/clanky/...zari...tesime-se-do-skolky.../...adaptace-v-ms...poznavani-novych-kamaradu-i-p.-ucitelek....html

16. https://www.ceskatelevize.cz/porady/898510-dorotka/277350993580001-dorotka-a-papousek/

15. https://interaktivni-hracky.heureka.cz/mikro-trading-vceli-medvidek-cmelda-a-brumda-2-ks-29-cm/poradna/

14. https://tv.nova.cz/novinky/clanek/53412-vite-o-nich-legendarni-pohadka-darbujan-a-pandrhola-ma-ctyri-velke-chyby

13. https://www.extra.cz/lotrando-a-zubejda-po-24-letech-na-seidlove-se-cas-temer-nepodepsal

12. https://www.ceskatelevize.cz/porady/870994-maxipes-fik/

11. https://www.pohlednice-tap.cz/zbozi/pohlednice-cert-a-kaca/

10. https://www.fcpk.cz/info.php?event_akce=info_detail&id_info=2012000003

9. https://cz.pinterest.com/pin/565553665687371426/

8.

7. https://www.kafe.cz/celebrity/princ-a-vecernice-princezny-se-valely-v-bahne-sunka-pachla-kral-se-dusil-20191217.html

6. https://www.ceskatelevize.cz/porady/898358-byla-jednou-kotata/278350963540006-kocici-mlsani

5. http://www.pohadkar.cz/pohadka/jaja-a-paja-pohadky/

14. https://tv.nova.cz/novinky/clanek/66716-osklive-pady-i-dumyslne-triky-jak-se-natacela-pohadka-o-princezne-jasnence-a-letajicim-sevci

1. https://cz.pinterest.com/pin/630644754049549434/

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1%C5%A1e%C5%88ka_%C4%8Dili_%C5%BEivot_%C5%A1t%C4%9Bn%C4%9Bte#/media/Soubor:Dasenka_na_taliri.png

https://www.ahaonline.cz/clanek/aha-pro-zeny-vip-svet/155554/arabela-a-xenie-tyto-dve-pohadkove-princezny-nemely-pohadkovy-zivot.html

6. http://www.pohadkar.cz/postava/kazisvet/

5. http://kompas.pvnovinky.cz/akce/odpoledni-herna-v-materskem-centru-cipisek-2

4. https://www.knihcentrum.cz/otesanek-a-jine-ceske-pohadky

3. http://www.pohadkar.cz/postava/smudla/

2. https://czpohadka.blogspot.com/2017/05/tri-zlate-vlasy-deda-vseveda.html

1. https://filmfoto.osobnosti.cz/princ-bajaja-64711-810352

ÚKOL č. 7 – JÍZDA NA KONI ZLATOHŘÍVÁKOVI

https://www.ceskatelevize.cz/porady/898281-arabela/280350950200013-zvoneckem-to-zacalo-zvoneckem-to-konci

7. https://www.ceskatelevize.cz/porady/898281-arabela/

6. https://www.csfd.cz/film/71926-arabela/zajimavosti/strana-2/?type=film

5. https://www.postavy.cz/rumburak/

4. https://www.postavy.cz/vilibald/

3.

2. https://www.super.cz/3523-to-je-prekvapko-z-buclate-marenky-z-arabely-vyrostla-kraska-chlapi-ji-ale-nechteji.html

1. http://www.pohadkar.cz/postava/princezna-arabela/

ÚKOL č. 6 – OTÁČENÍ KOUZELNÝM PRSTENEM

7. https://www.ticketportal.cz/event/Maxipes_Fik

6. https://nasregion.cz/jih/pamatujete-jeste-na-kocoura-mikese-jdete-v-jeho-stopach-pres-laduv-kraj-ma-tam-vlastni-cestu/

5. https://decko.ceskatelevize.cz/zofka-a-spol

4. https://cvrcek.estranky.cz/clanky/basnicky/houslicky.html

3.

2. https://tojesenzace.cz/2020/04/19/manicka-a-zeryk-dnes-19-4-slavi-jiz-90-let/

1. https://www.ceskatelevize.cz/porady/898771-kosi-bratri/280350963600006-jak-si-vysli-do-zoo/

ÚKOL č. 5 – ZA ZLATOU RYBKOU

7. http://www.pohadkar.cz/postava/snehurka-0/

6. http://www.pohadkar.cz/clanek/hurvinek-slavi-86-narozeniny/

5. https://www.ceskatelevize.cz/porady/16901-tri-orisky-pro-popelku/

4. http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=1176

3. https://www.sablonynazed.cz/cs/rumcajs/338-rumcajs-manka-a-cipisek-01.html

2. https://cz.pinterest.com/pin/540361655274383106/

1. http://www.jizerky.cz/dre-en/66376-divadlo-na-zidli-cervena-karkulka-aneb-polepseny-vlk.html

ÚKOL č. 4 – HÁDEJ, KDO JSEM?

20. https://www.extra.cz/princ-a-vecernice-po-42-letech-oblibene-pohadkove-postavy-se-zmenily-k-nepoznani

https://www.csfd.cz/film/6002-tri-veterani/prehled/

19. https://prima.iprima.cz/porady/tri-veterani/bylo-nebylo-zili-byli-tri-veterani

http://www.pohadkar.cz/pohadka/kolobezka-prvni/

https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/362050/tri-orisky-pro-popelku-podivejte-se-na-chybky-ktere-vam-dosud-unikaly.html

13. https://www.super.cz/676680-co-nevite-o-pohadce-s-certy-nejsou-zerty-horici-cert-laska-na-place-i-pachnouci-peklo.html

ÚKOL PRVNÍ

12. https://dafilms.cz/film/11216-treti-princ

11. https://www.csfd.cz/film/44072-o-princezne-ktera-rackovala/prehled/

10. https://www.veselepohadky.cz/letajici-cestmir/

Pohádkové dobrodružství

Do publikace byly použity obrázky a fotografie z těchto zdrojů:

https://cz.pinterest.com/pin/681521356080862712/
https://cz.pinterest.com/pin/769200811346368935/



https://cz.pinterest.com/pin/94646029646063221/
https://cz.pinterest.com/pin/482377810068712933/
https://cz.pinterest.com/pin/482377810068712939/





https://www.ceskatelevize.cz/porady/901260-arabela-se-vraci-aneb-rumburak-kralem-rise-pohadek/200351951650021-rumburak-vladcem-pultanely/

3.

Přiřazování - https://slideplayer.cz/slide/3393582/

eled_borovice/Smrk_ztepil%C3%BD?highlight=les

i.https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3A_rostliny_(Plantae)/oddeleni_nahosemenne/trida_jehlicnany/rad_borovicotvare/c

h. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mod%C5%99%C3%ADn_opadav%C3%BD

g. https://www.nppodyji.cz/dub-letni-quercus-robur

e. https://www.geocaching.com/geocache/GC56C6C_nase-stromy-briza-belokora?guid=48360f5b-136b-4256-9410-f57deaf0d9f1

d. https://www.nppodyji.cz/buk-lesni-fagus-sylvatica

c. http://blog.angelumlucis.cz/lipa-malolista-srdcita-tilia-cordata/

a. https://www.wikiwand.com/nn/Edelgran

Vyber ke každému stromu jeho jednu další část

8. https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/zivot-v-lese/stromy/lipa-velkolista-sirokolista

7. https://www.wikiwand.com/cs/J%C3%ADrovec_ma%C4%8Fal

6. https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/zivot-v-lese/stromy/dub-letni-kremelak

5. https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/zivot-v-lese/stromy/smrk-ztepily

4. https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/zivot-v-lese/stromy/buk-lesni

3. https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/zivot-v-lese/stromy/jedle-belokora-bila

2. https://lesnigalerie.praha21.cz/77

1. https://deti.vls.cz/cz/tipy-do-lesa/zivot-v-lese/stromy/borovice-lesni

Poznáváme stromy

7. https://www.imdb.com/title/tt0182728/mediaindex

6. http://zuzca.pise.cz/204-arabela-se-vraci-aneb-rumburak-kralem-rise-pohadek.html

5. https://www.archivtv.cz/arabela-sa-vracia

4. https://tv.seznam.cz/program/3358460



https://www.ceskatelevize.cz/porady/901260-arabela-se-vraci-aneb-rumburak-kralem-rise-pohadek/200351951650012-roxana-znovu-na-pastve/

2.

https://cz.toluna.com/thumbs/4829941/pras%C3%A1tko-z-pap%C3%ADru

https://www.mimibazar.cz/navod/9696/darkova-krabicka-slozena-raz-dva

https://new.origami.cz/index.php/Kouzeln%C3%BD_kon%C3%ADk

https://cz.pinterest.com/pin/354306695669454463/





https://www.youtube.com/playlist?list=PL37016AE83A8F8598

https://pisnicky-pro-deti.eu/

Písničky





https://new.origami.cz/index.php/Tradi%C4%8Dn%C3%AD_vla%C5%A1tovka



1. http://www.pohadkar.cz/postava/vigo/

https://new.origami.cz/index.php/Tradi%C4%8Dn%C3%AD_parn%C3%ADk




http://devadesatka.skauti.com/2020/03/16/navod-origami/



Skládání z papíru

https://cz.pinterest.com/pin/6333255706287293/



Pojmenuj zvířata

https://cz.pinterest.com/pin/494551602817914477/



https://cz.pinterest.com/pin/504755070722591736/





Stopy
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6. https://www.ceskatelevize.cz/porady/898773-o-zviratkach-pana-krbce/279350963580003-pocmarany-hrad/

5. https://cz.pinterest.com/pin/468796642438647333/

4. http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=1176

3. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1064347373-snezny-muz-hugo/285350950880008-navrat

2. https://www.ceskatelevize.cz/porady/0-vecernicek/5628-galerie-vecernicku/?detail=sazinka

1. http://www.mfc-hlinsko.cz/kalendar-akci?akce=270

ÚKOL č. 9 – SKOK O TYČI PŘEŠ PERNÍKOVOU CHALOUPKU

6. https://www.kfilmu.net/film/kraska-a-zvire-1991/nazory/

5. https://www.kosmas.cz/knihy/148383/o-chytre-kmotre-lisce/

4. https://nasehvezdy.cz/odesel-tise-stejne-jako-pan-tau/

3. http://www.msschweitzerova.cz/novinky/dlouhy-siroky-a-bystrozraky-id-13046

2. https://www.e15.cz/domaci/peterka-zemrel-predstaviteli-vecernickoveho-krakonose-bylo-94-let-1325867

1. https://www.chilliproduction.cz/ferda-mravenec-prace-vseho-druhu/

ÚKOL č. 8 – HÁDEJ, KDO JSEM?
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