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Nabízíme vám metodickou přílohu k předprázdni-
novému číslu časopisu Ben Já Mína ve školním roce 
2017/2018. Je to již desátá metodika od začátku vydání 
časopisu (nejen) pro skautské předškoláky – benjamínky. 
Přílohu si můžete vytisknout nebo přečíst na obrazov-
kách svých přístrojů, vedoucím benjamínkovských sku-
pin by měla chodit s časopisem v balíku vytištěná. Pokud 
se tak náhodou neděje, dejte nám vědět. Metodika je 
opět nachystaná tak, aby se dala každá rubrika tisknout 
na samostatný list. Starší metodické přílohy naleznete 
na adrese skaut.cz/metodikabenjamina.
 
Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům 
a vůdkyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvod-
cům, aby se vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co 
nejlépe a abychom se s vámi podělili o tipy, které se do 
časopisu přímo nevešly nebo svým charakterem nehodi-
ly. Doufáme, že vám tato příloha bude k užitku.
 
Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními 
listy pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese: htt-
ps://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pe-
sinky. Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes 
e-shop na adrese www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
V tomto čísle se Ben a Mína se svými benjamínkovskými 
kamarády a s vedoucí Jankou plaví po Vltavě. V jednotli-
vých rubrikách jsou zobrazena zastavení na řece Vltavě: 
V Přírodě začíná řeka nabírat na síle a opouští Šumavu, 
kde pramení, a s řekou se rozloučíme ve Vyšším Brodě. 
Dále vás čekají pokusy u přehrady Orlík. Pak se naše sku-
pinka benjamínků doplaví až do Štěchovic, kde vás čeká 
příprava občerstvení na cestu i sladká odměna po cestě. 
Ve Tvoření se podíváte pod hladinu přehrady. Hudebně-
-dramatická rubrika zpracovává Vltavu s kapkou Smeta-

ny – neváhejte se ponořit do jejích vln u zámku Hluboká. 
V rubrice Místo, kde žiji se dostáváte až k Praze anebo 
taky k řece v místě, kde bydlíte. Co se dělo u vody dříve 
a co teď? A jak to u vody vypadá? Ve Fotopředstavovačce 
na vás zamávají Plamínci z Přelouče. V rubrice Knihy se 
podíváte nejen pod hladinu, ale i pod zem. Čekají na vás 
4 kusy soutěžních knih Pod vodou, Pod zemí nakladatel-
ství Host a také soutěž o dva sety Malého hvězdáře z dílny 
Pikle. Na konci časopisu v Deskovce se Vltava u Mělníka 
vlévá do Labe a zde cesta Bena a Míny s jejich kamarády 
a vedoucí končí. Přejeme vám šťastnou plavbu! 

Důležitým prvkem tohoto čísla je bezpečnost. Povídejte 
si s dětmi, co je třeba dodržovat nejen při plavení na 
vodě. Čeká vás doba prázdnin a táborů a téma bez-
pečnosti bude více než potřeba. V pracovních listech 
pro benjamínky se s ním setkají v listu č. 5 s názvem 
Nebezpečné.
Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a ne-
hodí se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračuj-
te, jak jste zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete 
s dětmi využít k hraní, tvoření i experimentování. 

Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. A protože je stále 
co vylepšovat, jsme za vaše odezvy vděční. Na základě 
nich pak upravujeme zadání, práci se symbolickým rám-
cem i metodikou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za 
ně děkujeme. Za jakékoli nápady, postřehy, a komentáře 
budeme velmi rádi. Napsat nám můžete na e-mail:  
julie.dominika.zemanova@skaut.cz nebo vyplnit dotazník 
na adrese https://docs.google.com/forms/d/1Eo8R2HNxHO-
KBUDY_563leB2sbKX25ToW3_rmJ8cIEBY/edit.
Ti, kteří se budou na vyplňování nebo zasílání zpětné 
vazby podílet pravidelně, rádi na konci školního roku 
odměníme :). Předem vám děkujeme!

Úvod
Ben Já Mína na Facebooku
Najdete ta nás i na facebookovém kanálu/stránce
BEN JÁ MÍNA:  
https://www.facebook.com/benjamina.casopis

Připravili jsme k té příležitosti video Ben a Mína se 
představují: https://www.youtube.com/watch?v=4x926d-
5Jq1M&feature=youtu.be.

Pokud se vám časopis líbí, doporučte ho svým přátelům 
či průvodcům/průvodkyním nebo učitelům/učitelkám 
a odkažte je na web http://benjamina.skaut.cz. 

Děkujeme!

«
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Janka se spolu s dětmi vydala k prameni Vltavy. Janka 
vyřezala loďku, děti nachystaly pasažéry a vlaječku a tu 
mohli společně pustit po vodě. Kam jejich loďka asi do-
pluje? A co jí všechno asi čeká? Na jaká místa se může 
dostat? Vyprávějte si společně příběh. Ptejte se dětí, jaké 
řeky znají, u jakých řek byly nebo v jakých se koupaly. 
Můžete se též dětí ptát, zda už někdy byly na vodě s ro-
dinou a jaké to bylo? Co je potřeba na takový výlet určitě 
s sebou mít, aby to bylo bezpečné? Protéká nějaká řeka 
nebo potok jejich městem, vesnicí? Pokud ne, je blízko 
nějaký jiný zdroj vody venku?

Můžete si společně prohlédnout mapu a ukázat si, kudy 
Vltava protéká. Protéká pouze Českou republikou? Ptejte 
se dětí a společně hledejte odpovědi v literatuře nebo na 
internetu. Posloužit vám k tomu může například kniha 
pro děti s názvem Můj první atlas České republiky. Může-
te si také povídat a ukázat na obrázcích, jak se z prame-
ne stává potok, z potoku říčka, z říčky řeka. A co se s tou 
řekou dál děje. K tomuto tématu vyšla kniha pro děti 
s názvem Kudy teče řeka. 

K dohledání na internetu je i pořad České televize s ná-
zvem Vltava v obrazech. Pořad vyšel na DVD. 

Koho a co s sebou
Na druhé stránce rubriky najdete prostor pro to, aby si 
tam děti mohly domalovat nebo nalepit obrázky či fotky 
dvou kamarádek nebo kamarádů, které by vzaly s sebou 
na dalekou plavbu, a tří věcí, které by s sebou vzaly též. 
Povídejte si o jejich kamarádech. Kde se potkaly, jak 
dlouho se znají, co na nich mají rády, proč zrovna oni 
jsou jejich kamarádi. A proč si vybraly zrovna tyto věci 
a ne jiné? V čem jim mohou pomáhat a k čemu jsou 
užitečné? 

Pokud vám to podmínky dovolí, naplánujte si výlet 
k vodě a vyrobte si lodičku.

Aktivity:
• převyprávění příběhu
• povídání o řekách a dalších vodních tocích
• prohlížení mapy
• povídání či prohlížení knížky k tématu, jak  

se z pramene stane řeka
• vybrané úseky z pořadu Vltava v obrazech
• koho a co bych si vzal na dalekou plavbu
• plán výletu a výprava za vodou
• výroba lodičky

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
6. Prostorová představivost
8. Správné oblékání
17. Kamarádi
26. Spolupráce
27. Autority
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
37. Roční období
39. Vnímání přírody
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná motorika, jazyk a řeč, grafomotorika, rozvíjení 
poznání, představivosti a fantazie; city, vůle a sebepojetí; 
vztah k druhému člověku; vztah k přírodě

Zdroje:
Vltava v obrazech https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
nU6p-e59tKW8T-KtoaxiN99OiggyqBUT

1. Od pramene k veliké řece
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Doplula lodička dětí, kterou si u pramene Vltavy vyrobily, 
už někam dál? Možná do Vyššího Brodu, kdoví. Každo-
pádně se někde v tomto kraji stala zvláštní věc – zvířata 
a rostliny, které tam žijí, změnily svá místa. Tařice přece 
neroste pod zemí, stejně tak jako volavka neplave ve 
vodě! S dětmi tedy máte za úkol pomoci zvířatům a rost-
linám přesunout se na svá obvyklá stanoviště. Můžete to 
udělat např. pomocí šipek. Do vody patří slávička, krab 
a kachna. Na souš u vody netřesk, ještěrka, tařice a užov-
ka. Nad vodou létají volavka, kormorán a modrásek. 

Povídejte si s dětmi, která ze zvířat či rostlin už znají, kde 
je viděly. Zda znají i jiné rostliny a zvířata žijící poblíž 
vody, ve vodě či létající u vodních toků. Můžete si je vy-
hledat v atlasech. Na webu Českého rozhlasu si můžete 
pustit zvuky, které uvedení či jiní ptáci vydávají – http://
www.rozhlas.cz/hlas/rejstrik?letter=K. 

Můžete se dětí ptát, zda někdy byly ve Vyšším Brodě či 
u dolního toku Vltavy. 

Srážkoměr
Druhá strana rubriky vybízí k vytvoření jednoduchého 
srážkoměru. Budete k jeho výrobě potřebovat: fixy (které 
budou držet na skle), sklenice a pravítko. Sklenici můžete 
nahradit uříznutou PET lahví (sklenice ale může být vý-
hodnější, protože je těžší a nemusíte ji ničím zatěžovat, 
navíc mívají sklenice narozdíl od PET lahví rovné dno). 
Na sklenici si pomocí pravítka označte centimetrovou 
stupnici a sklenici postavte někde venku, kde do ní může 
napršet. Za dohodnutý čas (navrhujeme např. týden) se 
do srážkoměru podívejte. Kolik vody napršelo? Kolikrát 
za týden pršelo? Co se s vodou asi dělo?

Síla vody
Vezměte si kyblík s vodou, který i po naplnění děti une-
sou. Venku, ideálně na chodníku, si nachystejte hro-
mádku písku a hlíny. Vyzvěte děti, ať si nachystají ještě 
jednu libovolnou hromádku toho, co najdou a nevadí 
tomu, když to bude mokré. Můžete buď nachystat jednu 
hromádku za skupinu nebo na každé dítě. Kyblík s vo-

dou si pak předávejte a polijte vždy danou hromádku. 
Společně pozorujte a vyhodnocujte, co se s hromádkou 
stalo. Až celý pokus dokončíte, povídejte si o rozdílech. 
Který povrch (hromádka či chodník) kladl největší 
odpor? Která hromádka se nejvíc rozletěla do stran? 
Porovnávejte mezi sebou a nakonec zhodnoťte. Nechtě 
děti udělat vlastní závěry, jsou to skvělí pozorovatelé. 
Aktivita je o síle vody je převzatá z knihy Rok v přírodě 
s mrňaty (Marie Rajnošková a Martin Kříž). Knihu vřele 
doporučujeme! 

Aktivity:
• přesun zvířat a rostlin na svá stanoviště
• povídání s dětmi o zvířatech a rostlinách, které  

už někdy viděly
• zvuky ptáků – pusťte si na webu Českého rozhla-

su (http://www.rozhlas.cz/hlas/rejstrik?letter=K)
• výroba srážkoměru
• síla vody – pokus

Propojení s Pracovními listy:
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
33. Kde žijí zvířata
39. Vnímání přírody
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
hrubá a jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, roz-
víjení poznání, představivosti a fantazie, vztah k přírodě

Zdroje: 
Zvuky ptáků: http://www.rozhlas.cz/hlas/rejstrik?letter=K

2. Na svá místa
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3. Přehrada
Janka s dětmi se ocitla u přehrady Orlík a obdivují její 
velikost. 
Můžete se podívat do mapy, kde se Orlík na Vltavě na-
chází, případně zkuste najít další přehrady vltavské 
kaskády (Lipno I., Lipno II., Hněvkovice, Kořensko, Kamýk, 
Slapy, Štěchovice, Vrané).
Popovídejte si dětmi o tom, jak taková přehrada na řece 
vznikne. Zda si již nějakou přehradu zkusily postavit, 
třeba na potoce. Povídejte si s dětmi o tom, jestli si ně-
kdy stavěly vodní přehrady někde na pískové pláži či na 
pískovišti.

Pokud najdete vhodný prostor, kde si takovou přehra-
du postavit, tak se do toho s dětmi dejte. Nejvhodnější 
je třeba písečná pláž u rybníka, kde si můžete vytvořit 
vlastní vltavskou kaskádu spojenou různými kanály. Po-
dobně jako děti v časopise. 

Najdi cestu vody
Pomocí pastelky nakreslete cestu vody z jedné přehrady 
do druhé. Voda může téct různými směry, pod mosty 
z klacíků či listí, pod nohama dětí. Může dokonce odbočit 
ze svého směru a zase se vrátit. Jen dejte pozor na sle-
pá ramena. 

Zakroužkuj, co plave
Okolo přehrad a vodních toků, které děti postavily, je roz-
házeno mnoho předmětů. Některé z nich plavou a jiné 
ne. Zakroužkujte ty předměty, které by na vodní hladině 
plavaly. Můžete nejdřív nechat si děti tipnout, které 
z věcí plavou a které ne. Poté si to můžete vyzkoušet tře-
ba v umyvadle nebo lavoru. Popovídejte si s dětmi o tom, 
proč něco plave a něco ne. 

Co plave: loďka, jablko, papír, tužka, lopatka, skořápka od 
ořechu, listy, klacík, hrnek (zde záleží na tom, jak ho do 
vody položíte a z jakého je materiálu)

Co neplave: lžíce, autíčko, klíče, kámen.
U některých předmětů záleží na hmotnosti a materiálu, 
zda budou či nebudou plavat. Proto doporučujeme vy-
zkoušet, co nejvíce předmětů přímo s dětmi.

Kámen ve vodě
Tento pokus je zaměřen na Archimédův zákon (ten ale 
pochopitelně není třeba dětem v tomto věku vysvětlovat).

Pomůcky: kámen, fixy dvou barev, odměrka – jejím 
hlavním předpokladem je, že je průhledná a dá se na ni 
psát fixem. Může to být i doma vyrobená odměrka podle 
návodu od Učíme se venku http://ucimesevenku.cz/labora-
tor-venku/predpoved-pocasi/.
Kámen volíme tak, aby se nám vešel do měrné nádoby, 
a zároveň vytlačil dostatečný objem vody, aby děti byly 
schopny rozeznat změnu hladiny.

Pokus:
• natočíte do odměrky tolik vody, tak aby do ní šel 

ponořit celý kámen
• necháte hladinu ustát a fixou si označíte místo 

kam dosahuje
• vložíte kámen
• opět necháte hladinu zklidnit a na odměrku 

nakreslíte čáru tam, kam dosahuje voda po pono-
ření kamene

K zaznamenání jevu můžete použít i odměrku nakres-
lenou v časopise. Zde si mohou děti nejprve namalovat 
vodu tam, kam dosahovala hladina před pokusem jed-
nou barvou pastelky. Nad to pak přidat nárůst vody po 
přidání kamene. Pokud budete chtít, můžete si nakreslit 
i váš kámen.

V pokusu není důležité odečítání ml na měrné nádobě, 
ale důležité je upozornit děti na to, co se s hladinou sta-
ne, když tam přidají kámen. Pro děti, které čísla neumějí, 
je můžete nahradit například puntíky (jeden puntík, dva 
puntíky atd.). Závěr z pokusu by měl pak být, že voda byla 
na začátku třeba pod prvním puntíkem a teď už je nad.

Další pokusy na Archimédův zákon naleznete zde:
http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/20-mechanika/
28-archimeduv-zakon
https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-zahada-vysypane-lodi

Kolik vody se vejde do…
Když už máte k dispozici měrnou nádobu, tak můžete 
s dětmi zjistit, kolik se vejde vody do jejich dlaní, do 

oblíbeného hrnečku či do jejich úst. V této aktivitě opět 
nejde o to přesně změřit objem, ale porovnat, jestli se 
do hrnečku vejde více vody než do mé pusy nebo rukou. 
Nebo můžete zkusit, komu se do jeho oblíbeného hrneč-
ku vejde více vody. Kdo má větší objem pusy, nebo kdo 
v rukou udrží víc vody. 

Aktivity:
• povídání o vzniku přehrad a vltavské kaskádě
• stavba vlastního vodního díla
• grafomotorické cvičení – najdi cestu vody
• zakroužkuj co plave – určení zda předmět plave 

nebo ne
• kámen ve vodě – pokus na Archimédův zákon
• zjisti kolik se vejde vody tvých dlaní, oblíbeného 

hrnečku či pusy  

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
26. Spolupráce
30. Společné rysy
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie

Zdroje:
http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/20-mechanika/
28-archimeduv-zakon
https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-zahada-vysypane-lodi
http://ucimesevenku.cz/laborator-venku/predpoved-pocasi/

http://ucimesevenku.cz/laborator-venku/predpoved-pocasi/
http://ucimesevenku.cz/laborator-venku/predpoved-pocasi/
http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/20-mechanika/28-archimeduv-zakon
http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/20-mechanika/28-archimeduv-zakon
https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-zahada-vysypane-lodi
http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/20-mechanika/28-archimeduv-zakon
http://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/fyzika/20-mechanika/28-archimeduv-zakon
https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-zahada-vysypane-lodi
http://ucimesevenku.cz/laborator-venku/predpoved-pocasi/
http://fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz/hracky-vlastnima-rukama-a-hlavou/hracky-z-papiru
http://fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz/hracky-vlastnima-rukama-a-hlavou/hracky-z-papiru


4. Pod hladinou přehrady
Z Vltavy už je pořádná řeka. Po cestě ji ale člověk klade 
do cesty samé překážky. Tam, kde se klikatí okolo Orlíku 
a Zvíkova, ji postavil do cesty hráz. Pojďme se podívat, co 
se skrývá na dně takové hloubky.

Malování na kamínky
Vydejte se s dětmi k řece. Nemusí to být Vltava, ale zrov-
na ta, které teče vaším městem nebo vesnicí. Voda krás-
ně ohladila kamínky ve své blízkosti. Pár si jich nasbírejte 
a doneste do klubovny. Kamínky pěkně opláchněte od 
bahna a zrnek písku. Namalujte si na kamínky různé 
obrázky. Nemusí to být jen vodní zvířátka, ale cokoliv vás 
napadne. Na malování použijte akrylové barvy, které se 
nesmyjí ve vodě (seženete je v papírnictví).

Vyprávění příběhů
Kamínky využijte pro rozvíjení fantazie. Zkuste podle 
nich vymyslet příběh. Pokusit se můžete o nějaký skuteč-
ný, anebo to může být úplný nesmysl. Abyste nevymýš-
leli příběhy pořád podle stejných obrázků, vyhoďte ka-
mínky do vzduchu. Některé dopadnou na zem obrázkem 
dolů, jiné nahoru. Tak získáte náhodný výběr obrázků 
pro vymýšlení příběhu.

Omalovánky 
Omalujte si pastelkami kamínky, které leží na dně řeky 
na obrázku. Některá zvířátka žijí pod vodou, jiná ne. Na-
jdete ty, která pod vodou nežijí? A která můžeme vidět 
u nás v řece a která v moři? Co jste viděli za zvířátka tře-
ba na dovolené? 

Rybolov
Nejprve si rybičky v časopise domalujte. Každé chybí 
něco jiného. Může to být oko, ploutve nebo šupiny. Poté 
si připravte dřevěné suky (koupíte je v potřebách pro 
truhláře) nebo si nechte nařezat placičky z větví. Z filcu 
nebo pěnové hmoty vystříhejte ploutve, které nalepíte 
ze spodní strany suku. Místo oka připevněte tavicí pis-
tolí malý magnet. Rybičky si podle fantazie domalujte 
akrylovými barvami. Ještě zbývá vyrobit si prut a můžete 
vyrazit na ryby. Na prut použijte klacík, provázek a kan-
celářskou sponku. Ta je magnetická a přichytí se při love-
ní na oko ryby. Kolik ryb se vám podaří vylovit?

Vzkaz v láhvi
Na dně řeky se válí láhev. Ale není to ledajaká láhev. Je 
v ní mapa. Dříve takto posílali trosečníci vzkaz po moři, 
kde ztroskotali, aby je někdo přijel zachránit. Vidět může-
te i postavené lodě v láhvi. My ji využijeme na něco jiné-
ho. Nasypte si do ni barevnou sůl ke koupání. Připravte si 
kuchyňskou sůl a kosmetické nebo potravinářské barvivo 
(koupíte zde https://www.likochem.cz/ nebo v drogerii). 
Rozdělte si sůl na různé hromádky a každou obarvěte 
jinou barvou. Poté už jen do lahve sypejte na střídačku 
barevnou sůl, která bude dělat barevné proužky. Sůl pak 
můžete využít při koupeli. Sůl můžete ovonět i sušenými 
bylinkami – třeba těmi, které rostou okolo řeky. 

Papírová lodička 
Poskládejte si lodičku z papíru podle návodu a vyrazte 
na potůček. Sledujte lodičky, jak se jim daří plavba. Po-
topí se některá nebo třeba uvázne na mělčině? Nezapo-
meňte na to, že lodičku musíte poté z vody vylovit, abys-
te neznečišťovali přírodu. 

Námořníci
Budete potřebovat korkové špunty. Mají různé velikosti 
i tvary a my je využijeme na výrobu námořníků. Akrylo-
vými barvami namalujte námořníkům obličeje a hlavně 
pruhovaná trika. Na klobouky můžete využít filc, nebo 
třeba kovové zátky od limonád. Vše malujte akrylovými 
barvami, ať se vaše úsilí nesmyje. 

Batikování
Jako praví námořníci, i vy musíte mít pořádné pruhova-
né triko. Můžete ho vyrobit třeba technikou batikování. 
Světlé triko poskládejte jako harmoniku a převažte pev-
ně provázky. Využijte nějaké přírodní provázky, ať se při 
batikování nepřetrhnou. Pokud budete chtít jiný vzor, 
vymyslet můžete cokoliv. Můžete vázat uzle, skládat libo-
volně, zatočit do spirály. Vždy je ale důležité převázat tri-
ko provázkem. V drogerii si kupte barvy na textil a řiďte 
se návodem k barvení na zadní straně. Většinou se trika 
vaří v horké lázni. Po dodržení postupu trika rozvažte, 
vymáchejte v ruce přebytečnou barvu a můžete vyrazit 
na vodu. Barva na textil se většinou ustaluje mácháním 
v octové koupeli.

Aktivity:
• malování na kamínky
• vyprávění příběhů podle namalovaných kamínků
• omalovánky 
• lovení vyrobených ryb
• výroba koupelové soli
• skládání papírové lodičky 
• výroba námořníků z korkových špuntů
• batikování námořnických triček 

 

Propojení s pracovními listy:
28. Povolání
33.  Kde žijí zvířata
40. Výlet
 
Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomá-

hám s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná a hrubá motorika, jazyk a řeč, rozvíjení pozná-
ní, představivosti a fantazie, environmentální, vztah 
k přírodě

https://www.likochem.cz/


5. Občerstvení na cestu i po výletě
Další zastávkou na naší plavbě jsou Štěchovice. Ben 
a Mína mají v batůžcích svačinku s vlastnoručně vyro-
benou rybí pomazánkou. A po doplutí na ně čeká velká 
dobrota!

Rybičková pomazánka
Suroviny k přípravě pomazánky nejsou zvoleny v náhod-
ném pořadí, ale nic hrozného se při porušení samozřej-
mě nestane. Děti trénují především pořadí čísel. Pětileté 
a mladší děti mohou ingredience pouze poznat a smí-
chat v libovolném pořadí nebo podle vašich instrukcí.

Pořadí surovin je zvoleno podle knihy Výživa podle pěti 
elementů, která vychází z tradiční čínské medicíny. Ke 
každé chuti je přiřazen jeden element: pomazánkové 
máslo – chuť sladká – element země; jarní cibulka – 
chuť ostrá – element kovu; sůl – chuť slaná – element 
vody; citron – chuť kyselá – element dřeva; sladká papri-
ka – chuť hořká – element ohně. Při smíchání surovin 
(nebo i při vaření) v tomto “kruhu” získáme vyváženou 
chuť jídla.

Hra na vodníka a rybičky
Klasická honička se záchranou. Honič se vybere rozpo-
čítáním Plave mýdlo po Vltavě, jakou barvu asi má? Ten, 
u koho rozpočítadlo skončí, vybere barvu: Zelenou. Dále 
se rozpočítává podle vybrané barvy: Ze-le-ná. Vybraný 
hráč se stává vodníkem (pro lepší přehled může mít čer-
vený fáborek, v ruce nebo za pasem). Chycení hráči pak 
zůstanou stát na místě s roztaženýma nohama. Mohou 
být zachráněni, když je někdo ze spoluhráčů podleze. Při 
záchraně nemůže vodník chytat.

Sledujte, zda u rozpočítávání děti rozdělují slova na sla-
biky.

Ovocné špízy
První dvě špejle, poté co si je děti vybarví a dokreslí, ne-
chte děti napichovat podle návodu. Trénují tak pohyb 
oko-ruka a pořadí. Třetí špejli si děti mohou dokreslit 
podle fantazie a chuti.

Čokoládu rozpouštějte ve vodní lázni. Ve skautské klu-
bovně budete potřebovat zajistit jednoplotýnkový vařič, 
abyste čokoládu mohli rozpustit.

Aktivity:
• příprava rybí pomazánky
• honička na vodníka a rybičky
• dokreslování a vybarvování ovocných špízů
• příprava ovocných špízů v čokoládě  

a jako ozdoba do sodovky

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
20. Rozdělím se s tebou
26. Spolupráce
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, rozvoj fantazie a tvořivosti, 
interpersonální, společenská, environmentální

Zdroje:
Temelie, Barbara. Výživa podle pěti elementů. Bratislava: 
Eugenika, 2002.



6. Smetanová Vltava
Hudebně-dramatická rubrika se věnuje jak jinak než 
Bedřichu Smetanovi a skladbě Vltava (1874). Tato sym-
fonická báseň je součástí cyklu Má vlast (další části jsou 
Vyšehrad, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník). 
Malé děti zpravidla nemají předsudky týkající se hudby 
vhodné k poslechu, nebojte se jim Vltavu pustit. Dopo-
ručujeme využít CD Bedřich Smetana z cyklu Nebojte se 
klasiky, které poutavě zprostředkovává životopis sklada-
tele i jeho dílo.

Skladba Vltava se dělí do několika tematických částí: 
Prameny Vltavy, Téma Vltavy, Lesní téma, Svatební scéna, 
Noční scéna – rej víl, Téma Vltavy, Svatojánské proudy, 
Téma Vltavy, Vyšehrad, Vltava mizející v dálce. V časopi-
se jsou znázorněné ilustrace čtyř částí: Svatební scéna, 
Noční scéna, Svatojánské proudy – peřeje, Prameny 
Vltavy. Děti mohou při poslechu hádat, kterou právě 
slyší a jaké je jejich správné pořadí. Vyprávějte si, co jim 
melodie připomíná, jaké obrazy se jim v hlavách vyno-
řují. Vysvětlete, že práce hudebního skladatele spočívá 
v převedení nálad, citů a představ do hudby. Nechejte je 
namalovat jejich vlastní ilustrace ke skladbě. Také mů-
žete ještě před poslechem dětem ukázat pouze obrázky 
v časopise a nechat je, ať je propojí vlastním smyšleným 
příběhem.

Vést děti k vnímání hudby lze i aktivním poslechem – 
zapojením do samotné hudební produkce. Doprovázet 
můžete tleskáním, dupáním, zkrátka jakýmikoli zvuky 
na tělo. Výborné inspirativní tipy jsou zde http://jaknahu-
debku.blogspot.cz/2016/03/b-smetana-vltava-aktivni-poslech.
html. Můžete také hledat, jakými zvuky lze nejlépe napo-
dobit tekoucí vodu – třením dlaní o sebe nebo o stehna, 
šustění sáčkem, ... Nebo naopak dětem zavažte oči a ne-
chejte je hádat, čím vydáváte daný zvuk.

Správnou odpovědí na hádanku, kterou dětskou písnič-
ku melodie Vltavy připomíná, je Kočka leze dírou.

Jaké je vhodné oblečení na koncert? Kam se chodí v plav-
kách a kraťasech? Nechte děti vybrat, co z nakresleného 
šatníku by dvěma pomýleným divákům vybraly. Zahrajte 
si bláznivé scénky, při kterých se postava nevhodně ob-

lečená dostaví na špatné místo. Jak reagují lidé okolo? 
Jak se cítíme, když vidíme někoho porušit společenská 
pravidla? A jak se cítíme, když etiketu porušíme sami? 
Jaká další společenská pravidla při návštěvě koncertu 
dodržujeme?

Jaké to je, být kamenem uprostřed peřejí, lodičkou uná-
šenou vlnami, rybou plavající v řece... ? Využijte dětského 
padáku (nebo velké lehké látky/igelitu, který se prodává 
na zakrývání ploch při malování) a zkoušejte s dětmi 
vytvořit vlny od maličkých až po obrovské, třeba podle 
dynamiky souběžně poslouchané hudby. Nechte jedno 
dítě sednout/stoupnout si vprostřed a posílejte vlny 
směrem k němu. 

Aktivity:
• poslech skladby, doprovod skladby zvuky na tělo
• řazení ilustrací podle hudby
• vymýšlení příběhu k ilustracím
• hádanka
• výběr oblečení vhodného na koncert
• pohybová aktivita  

s padákem/igelitem/prostěradlem
• obtahování vln

Propojení s Pracovními listy: 
14. Naslouchání okolí 
26. Spolupráce 
29. Společenská pravidla 

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika – pohyb celého těla, velké pohyby, sladě-
ní pohybu těla a hudby, grafomotorika, jazyk a řeč – vy-
právění, jazykové hříčky, popis obrázků, rozvíjení pozná-
ní, představivosti a fantazie

Zdroje: 
http://www.radiojunior.cz/klasika
http://www.nebojteseklasiky.cz/, http://www.baerenreiter.cz/
res/archive/000113.pdf?seek=1243431117
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/14970/1/Martina%20
Dardova%20-%20Bakalarska%20prace.pdf
http://jaknahudebku.blogspot.cz/2016/03/b-smetana-vltava-

-aktivni-poslech.html

http://jaknahudebku.blogspot.cz/2016/03/b-smetana-vltava-aktivni-poslech.html
http://jaknahudebku.blogspot.cz/2016/03/b-smetana-vltava-aktivni-poslech.html
http://jaknahudebku.blogspot.cz/2016/03/b-smetana-vltava-aktivni-poslech.html
http://www.radiojunior.cz/klasika
http://www.nebojteseklasiky.cz/
http://www.baerenreiter.cz/res/archive/000113.pdf?seek=1243431117
http://www.baerenreiter.cz/res/archive/000113.pdf?seek=1243431117
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/14970/1/Martina%20Dardova%20-%20Bakalarska%20prace.pdf
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/14970/1/Martina%20Dardova%20-%20Bakalarska%20prace.pdf
http://jaknahudebku.blogspot.cz/2016/03/b-smetana-vltava-aktivni-poslech.html
http://jaknahudebku.blogspot.cz/2016/03/b-smetana-vltava-aktivni-poslech.html


7. Teče voda, teče… 
Život kolem řeky byl vždy zajímavý. Voda samotná lákala 
lidi, aby se zastavili na svých cestách. Důvody byly různé: 
kdo chtěl pěstovat plodiny k obživě, potřeboval zdroj 
vody k zalévání, voda pomohla ochladit, umýt, vyprat, 
co bylo zaprášené a špinavé. Protože bylo pohodlné být 
u řeky blízko, začali lidé kolem řek zakládat města. Jed-
ním z nich a tím největším v naší zemi je Praha, která 
podle legendy vznikla přibližně v 8. století, kdy byla za-
ložena kněžnou Libuší a jejím mužem Přemyslem. V na-
šem příběhu o Vltavě, dotekla v této rubrice voda právě 
až do Prahy, jak můžete vidět na malé turistické mapce. 

Ať už v našem hlavním městě žijete, jezdíte tam na vý-
lety nebo jste o něm zatím jen slyšeli, myslíme, že by vás 
mohly zaujmout knížky pro děti, které Prahu představují. 
Například To je Praha, nakladatelství Baobab. Další tipy 
knih o Praze nabízí také autorka 3dmamablog.cz.

Voda a lidé v minulosti a nyní
Lidé se postupně naučili vodu využívat k dalším věcem. 
Zjistili, co na vodě plave a že po vodě mohou doplout na 
nová místa, stejně tak i převést náklad. Začaly vznikat 
mlýny, později se využívala elektřina a vznikaly nejrůz-
nější továrny. O řece se dá povídat dlouho a nejlepší 
povídání je přímo u řeky. O vodě v krajině se také můžete 
dozvědět na různých výstavách a programech pro děti, 
jedním z nich je expozice Národního zemědělského mu-
zea  v Praze Voda v krajině. 

V této rubrice si budeme povídat o životě kolem Vltavy. 
Obrázek na levé straně představuje řadu situaci a čin-
ností, které lze u řeky zažít. Některé z nich lidé dělali 
v dřívějších dobách, jiné jsou typičtější pro současnost. 
Děti si mohou modrou tužkou na obrázku označit, co 
lidé dělali u řeky dřív a zelenou tužkou, co vidíme u řeky 
nyní. Je možné, že se u některých obrázků neshodnete. 
Některé činnosti jsou jasněji zařaditelné, o jiných se dá 
víc diskutovat. Obrázek vám má poskytnout možnost 
o řece a životě kolem ní mluvit a dozvědět se od sebe 
navzájem něco nového. Povídejte si s dětmi také o tom, 
co kdo u řeky zažil, jaké řeky znáte, a jak se kdo u řeky cítí.

Na obrázku naleznete také několik dokreslovaček a ma-
lých úkolů. Zahradníkovi na políčku dokreslete, co by mu 

mohlo na záhonku vyrůst; na obrázku je schovaných 
sedm koček; rybkám ve vodě chybí různé části těla; ko-
míny továrny jsou různě velké a chlapec hledá prsten 
pro svou dívku, vidíte ho?

Čištění studánky
Na druhé stránce rubriky pomůžete vyčistit studánku, 
která je po zimě a od kolemjdoucích celá zanesená. Ur-
čitě vás rovnou napadá, že by se hodilo vyčistit i nějakou 
opravdovou studánku. Určitě to zkuste, jistě nějakou 
najdete. Pokud bydlíte ve městě, vyrazte na výlet a když 
nenajdete studánku, zkuste vyčistit nějaký potůček. 
Studánku blízkou místu, kde žijete, najdete možná i na 
stránkách Národního registru pramenů a studánek.

V některých obcích nebo školkách a školách lidé společně 
slaví otevírání studánek, ke kterému patří i jejich vyčiště-
ní. Takové akce většinou bývají po zimě na začátku jara. 

Od studánky k ústí
Jak už jistě víte, ze studánky voda teče dál do potůčků, 
potoků a řek. Na zbylé části stránky pod studánkou máte 
prostor nakreslit, co můžete vidět a najít kolem vody 
v místech, kde žijete. Povídejte si společně o tom, jaká 
voda kde kolem vás teče. K vodě určitě společně vyrazte, 
ať ji můžete zažít, vidět a cítit. Jak je koryto vody velké 
a co se kolem něj nachází? Pokud by vám nestačily pas-
telky, vezměte barevné papíry a břehy potoků a řek si 
vyzdobte ještě víc. A pokud by vás to bavilo, vezměte si 
velký papír, nakreslete si velké koryto vody a tvořte celý 
obrázek společně. Můžete využít přírodniny a barvy 
z materiálů, které najdete v přírodě. 

Aktivity:
• vyprávění o životě kolem řeky
• vyprávění o Praze
• hledání činností z minulosti a současnosti
• dokreslování a hledání podle úkolů
• čištění studánky
• dokreslování věcí kolem vody

Propojení s Pracovními listy: 
6. Prostorová představivost

12. Každý má rád něco jiného 
19. Pocity
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
32. Co nepatří do lesa
39. Vnímání přírody
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomá-

hám s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, roz-
víjení poznání, představivosti a fantazie, péče o okolní 
prostředí

Zdroje:
http://www.baobab-books.net/je-praha-0
https://3dmamablog.cz/2017/11/18/o-praze-prodeti/
https://www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/voda-v-krajine
http://www.estudanky.eu/

http://www.baobab-books.net/je-praha-0
https://3dmamablog.cz/2017/11/18/o-praze-prodeti/
https://www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/voda-v-krajine
http://www.estudanky.eu/
http://www.baobab-books.net/je-praha-0
https://3dmamablog.cz/2017/11/18/o-praze-prodeti/
https://www.nzm.cz/expozice-a-vystavy/voda-v-krajine
http://www.estudanky.eu/


8. Plamínci z Přelouče
Léto se blíží a s ním trávení času u vody. Plamínci z Pře-
louče si pro vás připravili několik tipů, jak se zchladit, 
i když zrovna nejste u řeky. Mají pro vás i pár vodních 
hrátek. Nezapomeňte také splnit úkol, který Plamínci 
vymysleli. Budou za vaše fotografie moc rádi!

Vodní malování
Už jste někdy malovali vodou? A vážně se dá vodou ma-
lovat? Ale ano, dá!

Můžete si takové malování vyzkoušet, stejně jako 
Plamínci. Jsou k němu zapotřebí pouze tři věci: voda 
v nádobě, štětec a asfalt (jen pozor na bezpečnost). Na-
máčejte štětec do vody a můžete malovat, jako kdybyste 
malovali s vodovkami. Ale pozor! Pokud budete chtít po-
slat fotku svého obrázku Plamínkům, musíte fotit rychle! 
Než se nadějete, obrázek bude mizet před očima.

Vodní skluzavka
Na vodní skluzavku nemusíte chodit pouze do bazénu 
či aquaparku. Můžete si na schůzce, výletě či táboře 
vyrobit vlastní. A není to nic těžkého! Stačí dlouhý igelit, 
kopec a voda. Užijete si při tom spoustu srandy! Nezapo-
meňte zajistit bezpečnost akce.

Vodní štafeta
Obyčejnou štafetu jistě všichni dobře znáte... Co si ale 
zahrát vodní štafetu? Hraje se jako klasická štafeta, s tím 
rozdílem, že si děti nebudou předávat kolíček, míček či 
praporek, ale naběračku s vodou. Můžete si zkusit zahrát 
s naběračkami plnými vody i slalom.

Plavba na lodi
Můžete s dětmi a zkušeným dospělým, který má potřeb-
né znalosti, dovednosti a praxi ohledně plavby na pra-
mici či kánoi, vyrazit na vodu. Plavbu si můžete zpestřit 
třeba tím, že než na ní vyrazíte, rozházíte do rybníka PET 
lahve a na jejich hrdlo připevníte obrázky rybiček. Děti 
pak mohou pomáhat vodníkovi počítat či chytat rybičky. 
Při této aktivitě je nutné dodržovat bezpečnostní pravi-
dla a hlavně, nezapomeňte na vesty!

Vodní balanc
Každý účastník této hry má nádobku, třeba plechovku 
nebo spodní díl PET lahve. Do nádobky si nabere vodu 
z potoku, řeky či rybníka. Po naplnění nádobky si ji 
postaví na hlavu. Snaží se pak nějakým ukvapeným po-
hybem donutit, co nejvíce ostatních spoluhráčů, aby se 
jejich nádobka vylila. Nikdo nesmí nádobku držet ruka-
ma. Pokud se někomu vylije, přeruší souboj a dojde si jí 
doplnit. Ideální je hrát tuto hru v plavkách.

Ždímaná
Rozdělte děti na dvě skupinky, které si stoupnou do dvou 
zástupů. Každý tým obdrží houbu na mazání tabule či 
houbičku na mytí nádobí. Na začátek řad umístěte ky-
blík či jinou nádobu. První hráči vyběhnou k vodnímu 
zdroji, kde nasají houbu/houbičku a běží zpátky na začá-
tek ke kyblíku, kde ji vyždímají. Takto se střídají.  

O plastové lahvi
Přečtěte dětem pohádku o plastové lahvi, kterou nalez-
nete zde: http://www.predskolaci.cz/o-plastove-lahvi/14511. 
Můžete si popovídat o tom, z čeho je lahev vyrobena 
a jaké znají děti další materiály, zda doma třídí odpadky 
a jestli ví, do jaké barevné popelnice by hodily jednotlivé 
odpadky. Poté, co už budou děti vědět, do jaké popelnice 
se co vyhazuje, můžou si to hned vyzkoušet. Připravte 
větší nádoby v barvách popelnic (žlutá, zelená, modrá, 
příp. další) a odpadky – obal od sušenky, popsaný list 
papíru, ohryzek a nechte děti zkusit odpadky do ,,popel-
nic” roztřídit.  
 

Aktivity:
• malování štětcem na asfalt
• vodní skluzavka
• pohybová hra vodní štafeta
• plavba na lodi
• hra Vodní balanc
• hra Ždímaná
• pohádka O plastové lahvi
• třídění odpadu

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
39. Vnímání přírody
38. Třídění odpadu

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Ben-
jamínků (vhodnou formou), seznamuje se skautským 
hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá, jemná motorika, sociální, environmentální

http://www.predskolaci.cz/o-plastove-lahvi/14511


knihy pro děti
Kniha Pod vodou, Pod zemí vydaná nakladatelstvím Host 
je už od loňska hitem knih pro děti. Je to velkoformátová 
kniha, jejímiž autory jsou Aleksandra a Daniel Mizielińš-
tí. Zajímavostí knihy je, že je oboustranná. Jedna polovi-
na se věnuje tématice toho, co všechno se nachází či děje 
pod zemí, druhá polovina knihy zase tomu, co se děje 
pod vodou. Najdete v ní všechna možná témata od dolů 
a vrtů přes potápěčskou výbavu a můžete si být celkem 
jistí, že děti kniha zaujme a každý v si v ní něco najde. 
Obrázky jsou srozumitelné a doplňují je popisky a krátké 
texty, které budou bavit a zajímat i dospěláky. Kniha se 
dá prohlížet už se čtyřletými dětmi. 

A čemu se věnuje soutěž o tuto knihu? Vyzkoušejte v klu-
bovně nebo doma, co se potápí. Fotky či obrázky alespoň 
pěti předmětů, u kterých bude ╳ či✓ podle toho, jestli se 
potápí či nikoli, pošlete k nám do redakce do konce čer-
vence 2018 na e-mail julie.dominika.zemanova@skaut.cz. 
My čtyři z vás vylosujeme a pošleme vám knihu Pod 
vodou, Pod zemí. Na vaše fotografie či obrázky se moc 
těšíme!

Za prohlížení určitě stojí i další kniha z dílny polských 
autorů s názvem Mapy. Je to též velkoformátová kni-
ha z nakladatelství Host a najdete v ní všechny možné 
informace od toho, co se kde pěstuje, až po typy obydlí 
pomocí jednoduchých, ale jasných obrázků. Máte-li tedy 
nějaké zeměpisné téma, kniha se může hodit. Můžete 
si společně nachystat odpoledne či večer inspirovaný 
nějakou zemí. V knize si najdete, co se v dané zemi jí, 
jak se tam třeba lidé oblékají a můžete uspořádat ma-
lou slavnost. Nebo si jen vzít téma oblékání a povídat 
si o tom, co se kde nosí a proč, jak se oblékat v různých 
ročních obdobích nebo do různých prostředí. Můžete si 
také nachystat speciální kostýmy. Nebo se můžete zasta-
vit u tématu jídla a povídat si, co se kde jí a co je zdravé 
a nezdravé. Jídlo si můžete dle podmínek, které máte 
k dispozici nachystat, nebo ho můžete nachystat doma 
a přinést  na schůzku. Zajímavá může být i ochutnávka 
tropického ovoce, které děti neznají.

V nakladatelství Jana Kostelecká 2014 vyšla i jiná jejich 
kniha s názvem D.O.M.E.K., která je průvodcem po nej-
různějších a zajímavých stavbách domů po celém světě. 

Ukazuje, že lidská obydlí mohou vypadat opravdu různě. 
Je vtipná a malým stavitelům by se mohla líbit. Může 
posloužit i jako inspirace pro 3D stavění domů s dětmi. 

Aktivity:
• soutěž o knihu Pod vodou, Pod zemí
• slavnost dle vybrané země
• povídání o oblékání
• výroba kostýmů
• povídání o jídle, zdravé a nezdravé, ochutnávka 

tropického ovoce
• prohlížení knih autorů Aleksandry a Daniela Mi-

zielińští
• stavba 3D domů inspirovaná knihou D.O.M.E.K.

Propojení s Pracovními listy:
8. Správné oblékání
11. Zdravé a nezdravé
20. Rozdělím se s tebou
23. Dům
24. Kam patřím
26. Spolupráce

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení 
poznání, představivosti a fantazie



Deskovka: Z Prahy do Mělníka
Čeká vás poslední úsek plavby po Vltavě. Už je z ní velká 
řeka, která opouští Prahu. Doplujete zdárně až k soutoku 
s Labem v Mělníce?

Karta č. 1
Můžete děti otestovat, zda znají písničky s vodní tema-
tikou. Dost jich najdete ve zpěvníku Já, Písnička 1 pro 
1.– 4 třídu: Na tom pražským mostě (s. 41), Plavala hu-
sička po Dunaji (s. 52), Pod našima okny (s. 54), Prší, prší 
(s. 54), Pod tým naším okenečkom (s. 55), Teče voda proti 
vodě (s. 64), Voděnka studená (s. 69), Červená řeka (s. 79), 
Chajda malá (s. 82), Niagara (s. 89).

Další tipy: Už se ten tálinskej rybník nahání, Na tom bo-
šileckým mostku, Holka modrooká,
J. Nohavica: Kapr, V moři je místa dost

Karta č. 2
Hru je možné hrát venku nebo i v klubovně. Vedoucí hry 
vždy vykřikne jedno z hesel bomba, nepřítel, povodeň 
a počet vteřin, za které musí děti akci provést. Např. Ne-
přítel na 7 znamená, že než vedoucí nahlas napočítá do 
7, musí se všichni schovat. Bomba na 5 znamená, že než 
vedoucí nahlas napočítá do 5, musí všichni ležet na břiše 
na zemi a rukama si krýt hlavu. Povodeň na 10 znamená, 
že než vedoucí nahlas napočítá do 10, nesmí se nikdo 
dotýkat země.

Aktivity:
• hádání písniček podle melodie
• hra Povodeň, Nepřítel, Bomba
• hádanka
• hra Rybičky, rybičky, rybáři jedou
• na jak dlouho dokážete zadržet dech
• kde Vltava pramení a kam se vlévá
• pantomima povolání spojených s vodou
• kolik živočichů a rostlin žijících u vody dokážete 

vyjmenovat za 1 min

Propojení s Pracovními listy:
28. Povolání
26. Spolupráce
33. Kde žijí zvířata

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, interper-
sonální, společenská, environmentální

Zdroje:
Já, písnička I. díl. Cheb, MUSIC CHEB 1993.

Vystřihovánka: Parník
Pokud si netroufáte vyřezat lodičku ze dřeva, složte si 
parník z papíru. Fotografie k návodu najdete zde:  
https://drive.google.com/drive/folders/1-B7EPWLjM4yZ5tDnS_
mi0nblwVcqcZYQ?usp=sharing. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-B7EPWLjM4yZ5tDnS_mi0nblwVcqcZYQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-B7EPWLjM4yZ5tDnS_mi0nblwVcqcZYQ?usp=sharing


Zkuste, na jak dlouho zadržíte 
dech...


