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Nabízíme vám metodickou přílohu k olympijskému číslu 
časopisu Ben Já Mína ve školním roce 2017/2018. Je to 
již osmá metodika od začátku vydání časopisu (nejen) 
pro skautské předškoláky – benjamínky. Přílohu si může-
te vytisknout nebo přečíst na obrazovkách svých přístro-
jů, vedoucím benjamínkovských oddílů 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 pří-
mo do časopisu 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: 
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky. 
Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo na adrese: 
www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
Právě probíhají zimní olympijské hry v jihokorejském 
Pchjongčchangu a Mína se s rodiči doma dívá na tele-
vizní přenos. Když se sejdou s ostatními dětmi a vedoucí 
Jankou na schůzce benjamínků, vyprávějí si, o čem se jim 
zdálo. Vyprávějí si a Mína vzpomíná, že se jí zdálo právě 
o olympijských hrách, jen její sen byl plný nesmyslů. 
Ostatní děti téma zaujme a tak se rozhodnou, že si uspo-
řádají svoje vlastní hry a závody. Zbylé číslo je o jednotli-
vých zimních radovánkách dětí a snad bude inspirací, co 
společně podniknout. 
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 http://bit.ly/2s6UuTw. 

Ti, kteří se budou na vyplňování nebo zasílání zpětné 
vazby podílet pravidelně, rádi na konci školního roku 
odměníme :). Předem vám děkujeme!

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/wat-
ch?v=4x926d5Jq1M&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!

Úvod

«



Mína se dívá doma s rodiči na televizi, ve které zrov-
na probíhá lyžařský závod. Právě totiž probíhá zimní 
olympiáda. Pak si jde Mína lehnout a zdá se jí sen plný 
nesmyslů. Když se pak děti ze skupinky benjamínků 
spolu s vedoucí Jankou sejdou v klubovně, ptá se Janka 
dětí, o čem se jim zdálo. Vypráví si o tom. I Mína vypráví 
o tom, jak se jí zdálo o závodě plném nesmyslů. Děti 
s Jankou jdou pak ven a jedno z nich zvolá: Uspořádáme 
si vlastní závody! Celé číslo se tedy nese v duchu olympi-
ády a zimních radovánek. 
 
Převyprávějte si s dětmi příběh.  
Povídejte si s dětmi o tom, zda sledovaly zimní olympij-
ské hry, jaké sporty je baví sledovat a jaké třeba oni samy 
rády dělají. 

Zastavte se u obrázku, kde se Míně zdá sen plný nesmys-
lů. Jaké nesmysly na obrázku děti vidí? Jaké další nesmy-
sly by tam mohly být? Rozvíjejte společně kreativitu :).  
Ukažte si na mapě či glóbu, kde je jihokorejský Pchjon-
gčchang. Ukažte si i další města, ve kterých se odehrály 
předchozí zimní olympijské hry – ruské Soči (2014), 
kanadský Vancouver (2010), italský Turín (2006) a další. 
Ptejte se dětí, zda v některém z měst nebo zemích už 
byly. Co o zemích děti vědí? Koukněte se společně do 
krásné velkoformátové knihy Mapy z nakladatelství Host.  
Můžete si také o olympijských hrách povídat – ví děti, že 
se střídají s letními olympijskými hrami? Že se konají 
jednou za čtyři roky? Můžete jim vyprávět, že poprvé se 
konaly ve francouzském Chamonix v roce 1924, že se 
v době války nekonaly, můžete si vyprávět, jaký význam 
olympijské hry mají. 
 
Můžete si vytisknout karty s obrázky sportovců, kteří dě-
lají některý z olympijských sportů a poznávat, co je to za 
sportovce (když si zadáte do vyhledávače zimní olympiá-
da sportovci, najde vám to celou řadu obrázků). Můžete 
si také povídat o tom, jaké vybavení ke sportu potřebují. 
Mají doma nějaké (lyže, hokejky..)?

Povídejte si o tom, jaké přínosy má pro děti sportování.  
Druhá strana rubriky se věnuje též sportu. Děti si podle 
zadaného klíče mohou vybarvit obrázky těchto sportov-
ců: fotbalistka, hokejistka, curlista, krasobruslař, tenista, 

rugbista, plavkyně, bobista, basketbalistka, akrobatická 
lyžařka, lyžař, běžkařka, golfista a gymnasta. Pokud by 
si děti nechtěly vybarvovat obrázky více barvami, ať vy-
berou jen jeden klíč nebo si vymyslí vlastní klíč, podle 
kterého budou vybarvovat. Ideální ale je, pokud řešení 
najdou samy. Povídejte si pak se skupinou o tom, jak 
a proč obrázky vybarvily.  

Aktivity:
• převyprávění příběhu v komiks
• hledání nesmyslů
• povídání o ZOH
• práce s glóbem či mapou světa
• poznávání sportů podle obrázků na kartičkách
• vybarvování sportovců podle klíče

Propojení s Pracovními listy:
3. Když jsem nemocný
8. Správné oblékání
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
26. Spolupráce
28. Povolání
37. Roční období

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.

3.1.1. 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: 
grafomotorika, jazyk a řeč, rozvoj poznání, představivosti 
a fantazie

1. Olympiáda!



autorka: Justina Danišová

Nejen v zimním lese můžete zažít velké dobrodružství, 
jako detektivové. Stačí se dívat kolem sebe, pozorovat 
a ptát se. Děti jsou přirození badatelé. Otázky proč, jak, 
kdo je napadají mnohem častěji, než nás dospělé. Vy-
zkoušejte si bádání v praxi a zaměřte s dětmi svou po-
zornost na zdánlivé maličkosti.

Pachatelé a důkazy
Pátrat můžete nejen v lese, ale i v městském parku, či na 
zahradě. „Pachatelů“, kteří zanechávají své stopy a další 
důkazy na „místě činu“ je kolem nás mnoho, nejen ve 
volné přírodě, ale i v blízkosti našich obydlí.
Využijte sníh, který nám pátrání může velmi usnadnit, 
ale pokud není, nevadí, i vlhká zem a bláto nabízí velkou 
pomoc při stopování.

Detektivní tým
Jako malí badatelé mohou děti skvěle rozvíjet mnoho 
dovedností (od kladení otázek, plánování, řešení problé-
mů, logické uvažování a mnohem víc), jen k tomu musí 
mít příležitost. Tady je výzva pro nás dospělé. Neodpo-
vídejme na otázky hned. Neraďme, kdo tu nechal stopu. 
Nebuďme stále v roli děda „Vševěda“. Je skvělé pokud se 
z nás na některých výpravách stanou jen průvodci, nebo 
členové badatelského týmu. Hledejme s dětmi odpovědi, 
ale pátrání ať řídí malí objevitelé.

Sbírání důkazů
Kolem nás můžeme najít mnoho „zpráv“, že tu někdo 
ze zvířat byl, říkáme jim „pobytová znamení“. Patří sem 
nejen stopy, ale i bobky, zbytky po jídle (okousané šišky, 
oříšky), pírka a další. Nám stačí se chvilku jen dívat, sbí-
rat důkazy a pak přemýšlet.

Děti z benjamínkovské skupiny pozorovaly pobytová 
znamení těchto zvířat: jelen, veverka, myšice, prase 
divoké, pes a kos. Jelen po sobě zanechal trus, veverka 
šišku, myšice šišku a trus, prase divoké trus, pes trus 
a kos hnízdo. 

Bádání jako příležitost vyrůst
Bádání dovoluje dětem nejen dozvědět se nové infor-
mace, ale především děti díky badatelské cestě rozvinou 
mnoho dovedností, které se jim hodí v životě. Informace 
často zapomeneme, ale cestu, díky které jsme na něco 
přišli a nové zkušenosti takto získané, si uchováváme 
trvaleji. Proto doporučujeme s dětmi občas vyzkoušet 
bádání:
1. Klademe si s dětmi mnoho otázek k tématu
2. Vybíráme otázku, na kterou chceme najít odpověď
3. Stanovíme si náš odhad – naši hypotézu, domněnku 

jak to je
4. Naplánujeme, jak a kde se dozvíme víc
5. Vyrazíme pátrat, hledat důkazy, možná i vytvoříme 

nějaký pokus
6. Zapisujeme pozorování, sbíráme vzorky a důkazy
7. V závěru pak vyhodnocujeme, co jsme objevili
8. Vracíme se ke svému odhadu, domněnce
9. Své nové objevy šíříme do světa – plakátem,  

výstavou atd.

„Úkryt pachatelů“
Pobytová znamení nabízí příležitost k bádání celý rok, 
ale v zimě, kdy je málo vegetace jsou „důkazy“ vidět jas-
něji. Sbírání vzorků, hledání stop můžeme v zimním čase 
doplnit o povídání, kdo kde v přírodě bydlí. Jsou zvířata, 
která mají svá doupátka, kde mají i zásoby na zimu (např. 
myšice, veverka), ale jsou i zvířata, která nemají svůj 
stálý „domov“ a zásoby. Putují krajinou a střídají několik 
míst, kde odpočívají (např. jelen, prase).

Zvířecí domovy: jelen – palouk, veverka – dutina stromu, 
myšice – hnízdo u dřeva, pes – bouda, kos – větvě stro-
mů, prase divoké – listnatý les s nedalekým kalištěm. 
 
Pokud vás láká bádání a objevování venku,  
hledejte víc na:
www.badatele.cz
www.ucimesevenku.cz

Učíme se venku vydalo výběr 30 lekcí v pdf, které jsou 
zdarma na jejich stránkách http://ucimesevenku.cz. 

Aktivity:
• bádání – pobytová znamení
• domovy zvířat
• programy z projektu Učíme se venku 

Propojení s Pracovními listy:
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
32. Co nepatří do lesa
33. Kde žijí zvířata
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.
1.2.4. 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.

3.1.1. 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: 
jemná motorika, grafomotorika, rozvoj poznání, envi-
ronmentální oblast

Zdroje:
www.badatele.cz
www.ucimesevenku.cz

2. Kdo ničí běžeckou stopu



3. Závod v klouzání
Závod v klouzání
Obtažením čar zjistěte, který závodník vyhrál závod na 
saních. Povídejte si s dětmi, co mohlo přispět k výhře 
právě tohoto závodníka. Upozorněte na rozdílný povrch 
závodní dráhy. Jeden závodník jede po hrbolatém neu-
praveném sněhu, druhý po čerstvém prašanu a třetí po 
zledovatělém sněhu. Povídejte si s dětmi o jejich zkuše-
nosti se sáňkováním, klouzáním na ledu. Klouzalo se jim 
lépe na hladkém či hrbolatém ledu.
Uspořádejte si vlastní závod na saních.

Zjistěte, kdo komu fandí
Na správném závodě nesmí chybět ani fanoušci, kteří 
podporují svého favorita. Zkuste najít, každému závod-
níkovi jeho fanouška. Pomohou vám s tím vlajky, které 
mají závodníci na sobě. Závodník s číslem 9 reprezentuje 
Švýcarsko, číslo 7 Českou republiku a číslo 12 Spolkovou 
republiku Německo. Mezi fanoušky je navíc i návštěvník 
z Itálie.

Fandění a vlajkám se také věnuje rubrika Velký závod 
a Zápas na kluzišti.

Hledejte olympijské kruhy
Na celé dvojstraně je celkem 8 olympijských kruhů, na-
jděte je s dětmi všechny. Olympijským kruhům se pak 
věnuje i rubrika Jahůdky z Chotěboře (Fotopředstavovač-
ka).

Co pomohlo vítězi
Zajímá vás proč zrovna vyhrál závodník, který měl le-
dovou trať? Tak s tím vám pomůže pokus zaměřený na 
třecí síly.

Budete potřebovat hladký tác, utěrku a různé předmě-
ty: gumu, lžičku, minci, kostku cukru atd., jednotlivé 
předměty (závodníky) můžete označit startovacím čís-
lem. Také si můžete přidat i vlastní závodníky. Předměty 
položte na užší stranu tácu a ten podložte knihami. 
Pozorujte jak budou předměty klouzat. Pojedou všechny 
najednou, nebo bude některý rychlejší? Pořadí vašich 
závodníků si můžete zaznamenat do výsledkové tabule.
Nyní pokus zopakujte znovu, ale nejdřív položte na tác 

utěrku. Kloužou předměty při stejném náklonu tácu? 
A kloužou ve stejném pořadí? Kloužou stejně rychle při 
stejném náklonu jako před tím, nebo jsou pomalejší 
nebo dokonce nejedou vůbec?

Náklon můžete měnit přidáním různého počtu knih. 
Poté pozorujte zda má náklon také vliv na klouzání.

Vysvětlení co je to tření a další velmi zajímavé pokusy 
naleznete zde: http://kmd-trinec.blogspot.cz/2010/02/treni-

-nas-nepritel-i-kamarad.html

Co dělat když:
V této části rubriky pokusů se nadále věnujeme tření, 
jsou zde vyobrazeny tři situace, kdy nám vadí nízké tření 
(klouže nám to). Zkuste si s dětmi povídat o tom, kdy 
potřebují, aby jim věci klouzali, a kdy zase ne. Zkuste 
vymyslet jak se před nadměrným klouzáním bránit.

1. mastné (mokré ruce) které se snaží otevřít láhev – 
utřít si ruce, použít utěrku

2. auto ve smyku na namrzlé silnici – použít zimní 
pneumatiky (mají větší vzorek než letní, a tak méně 
kloužou) či zimní pneumatiky se sněhovými řetězy, 
posypat silnici pískem či popelem. Pokud budou 
říkat děti, že by se silnice měla posypat solí, tak je 
pochvalte, ale vysvětlete, že sůl jim tření nezvýší, ale 
že pomoci ní ten led roztaje a pak silnice nebude 
klouzat, protože sama je hrbolatá.

3. mokrá podlaha – můžeme utřít, položit protiskluzo-
vou podložku

Další možnosti, kdy potřebujeme nízké  
či vysoké tření
1. Spinner – ložiska – zde je užitečné nízké tření, vyso-

ké by nám točení brzdilo, či zastavilo
2. Brzdy na kole – zeptejte se dětí, jestli se někdy koukli 

jak fungují brzdy na kole či odrážedle. Jsou tam ta-
kové dvě pacičky, které při brzdění kolo sevřou mezi 
sebe. Tyto pacičky nám zvýší tření a pomůžou nám 
kolo zastavit.

3. Zahřívání rukou – vedlejším efektem vysokého tře-
ní je zahřátí předmětů, které se o sebe třou, což si 

můžete vyzkoušet právě na tření dvou dlaní o sebe. 
Můžete také pozorovat, co se stane, když si ruce na-
mažete. Tento pokus je také dobrá pomůcka pro pa-
matování principu třecích sil i jejich pojmenování.

Hledejte další vlastní příklady, ve kterých je v hlavní roli 
tření. 

Aktivity:
• grafomotorické cvičení – najděte vítěze  

obtažením čar
• povídání o sáňkování a klouzání
• zjistěte kdo komu fandí
• najděte olympijské kruhy
• co pomohlo vítězi – pokus na tření
• povídání o tření – kde potřebujeme vysoké  

a kde nízké tření

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
26. Spolupráce
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.
1.2.5. 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:
Co je to tření? http://kmd-trinec.blogspot.cz/2010/02/treni-

-nas-nepritel-i-kamarad.html.



4. Rej masek
Girlanda
Bílý či barevný papír A4 rozstřihněte na polovinu, aby 
vznikly dva pruhy papíru, které nakonec slepíte dohro-
mady. Nejprve z nich ale poskládejte harmoniku. Velikost 
skladů záleží na vás, nevolte ale sklady blízko u sebe, 
papír byste měli mockrát přes sebe a špatně by se stří-
hal. Několikrát přeložený papír prostříhejte přes hrany. 
Stačí použít jednoduché geometrické tvary. Po vystříhání 
papíry rozložte a slepíte do dlouhého pruhu. Jak dlouhý 
chcete mít pás, tolik musíte použít papírů.

Výroba bambule
Ze čtvrtky si vystřihněte dvě stejně velká kola o velikosti 
požadované bambule. Doprostřed každého vystřihněte 
menší kolo. Čím menší kolo vystřihnete do středu, tím 
rychleji, ale méně hustou budete bambuli mít. Poté si 
vyberte vlnu a souměrně omotávejte okolo obou kruhů 
z papíru (krok 1). Až střed úplně zaplníte (krok 2), nůžka-
mi rozstřihněte vlnu mezi papíry a pevně svažte vlnou 
nebo provázkem (krok 3). Papírové šablony oddělejte 
a bambule je hotová.

Sukýnka pro krasobruslařku
Na sukýnku budete potřebovat gumu, která bude tvořit 
pas a spoustu mašlí nebo tyl. Tyl se dá koupit v galanterii, 
nebo na internetu, třeba na www.fler.cz. Použít můžete 
i krepový papír. Sukně z něj nevydrží tak dlouho, ale na 
karneval bohatě postačí. Z gumy vytvořte pas, buď gumu 
svažte, nebo sešijte. Poté přivažte jednotlivé dílky tylu, 
nebo mašle. Podle délky mašlí budete mít konečnou dél-
ku sukně. Můžete použít buď mašle nové, nebo použijte 
zbytky z vánočních dárků či velikonoční pomlázky.

Vybarvování největší bambule – Poznávání 
velikostí 
Zkuste určit, které klubíčko je největší. Vede k bambuli? 
Najděte správné klubíčko, ze které je bambule vyrobena 
a vybarvěte ho svoji oblíbenou barvou. Jakou má oblí-
benou barvu někdo jiný? Máte nějaké oblečení oblíbené 
barvy na sobě? Zahrajte si Pan čáp ztratil čepičku. Děti 
si stoupnou do kruhu, jeden veprostřed kruhu bude 
představovat čápa, rukama napodobovat klapání zobáku 

a říkat: Pan čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku? 
U koho se zastaví, ten musí říct okamžitě nějakou barvu. 
Všichni kromě čápa se rozprchnou kolem a hledají před-
mět dané barvy. Komu se to podaří jako poslednímu, 
stává se čápem. Popř. se můžete domluvit na pořadí, aby 
se dostalo na každé dítě, které bude chtít. 

Vybarvování vlaječek 
Zkuste vybarvit připravené vlaječky od nejsvětlejší barvy 
po nejtmavší. Jaké použijete barvy?

Výroba medailí 
Jednoduché a hlavně chutné medaile můžete vyrobit 
ze sušenek. Vzpomeňte si na populární film S tebou mě 
baví svět. „Kup kulatý sušenky, večer budou medaile“. Ku-
laté sušenky různých velikostí obalíme alobalem, který 
koupíme v drogerii. Při obalování nesmíme zapomenout 
přibalit k sušence i mašličku na pověšení. Nebo může-
me mašli pomocí tavicí pistole připevnit k alobalu. Na 
sušenky můžeme z barevného papíru obal, na který na-
píšeme ocenění, a připevnit můžeme tavicí pistolí nebo 
napsat lihovým fixem. Alternativou mohou být sušenky 
s náplní, kde šňůrku protáhnete pomocí jehly. Ocenění 
napíšeme cukrovou nebo čokoládovou polevou pomocí 
zdobičky na perníčky.

Pečení sušenek – Receptů na domácí sušenky je spoustu, 
já jsem vybrala tyto naše oblíbené: 100 g strouhaného 
kokosu, 240 g hladké mouky, 220 g změklého másla, 
1 žloutek, 60 g moučkového cukru, 4 lžíce kakaa, špetka 
soli. Přísady propracujeme dohromady, vytvoříme malé 
placičky a pečeme při 180 stupních 8–10 minut.

Co chybí
Povídejte si o zimních sportech. Jaké znáte, jaké umíte. 
Díváte se na sporty v televizi? Poznáte sportovce podle 
oblečení? Co našim sportovcům chybí, aby se mohli zá-
vodu zúčastnit?

 
Aktivity:
• Výroba girlandy
• Výroba bambule
• Výroba sukénky pro krasobruslařku
• hra pan Čáp ztratil čepičku
• vybarvování bambule
• poznávání velikostí
• výroba medailí
• povídání o tom, co sportovcům na obrázku chybí

Propojení s pracovními listy:
5. Nebezpečné
8. Správné oblékání
17. Kamarádi
28. Povolání
37. Roční období
 
Cíle časopisu
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností 
(pomáhám 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 pra-
covních listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje té-
mata na jednotlivé pracovní listy.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pra-
covních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, hrubá motorika, jazyk a řeč, interperso-
nální oblast, společenská oblast, environmentální oblast, 
podpora fantazie. 

Zdroje:
https://www.fler.cz/zbozi?where=material&search=tyl



5. Nemüsli a jeď!
Suroviny k přípravě müsli
Aktivita podporuje zrakové vnímání dětí. Nechte děti 
odlišný předmět v řadě označit (mohou kroužkovat, pod-
trhávat, ukázat). Starší mohou i popsat, v čem se před-
mět odlišuje. Všímejte si, zda děti hledají předměty zleva 
doprava. Nenásilně je k hledání předmětů zleva doprava 
veďte, podporujete tak budoucí čtení.

K přípravě müsli kousků je možné použít další suroviny: 
mandle, místo medu sirup (datlový, rýžový, kukuřičný 
apod.). Ty koupíte třeba ve zdravé výživě.

Příprava müsli
V rubrice je příprava müsli uzpůsobená podmínkám 
skautské klubovny. Ze surovin vytvořte směr, kterou 
vmáčknete do tvořítek na led (můžete dát i do plastové-
ho obalu od bonboniéry). Směs nechte, nejlépe přes noc, 
v ledničce.

V domácím prostředí je možné vločky nejprve na sucho 
na pánvi opražit. Vytvořenou směs můžete dát péct 
na plech s vyššími okraji. Směs rozprostřete na plech 
a pečte v troubě na 150° do zlatova. Po vychladnutí, 
nakrájejte ostrým nožem na tyčinky. 

Ze směsi nemusí být nutně tyčinky, ale můžete si vyrobit 
domácí müsli ke snídani nebo ke svačinám. Nebo müsli 
koule – ty pak můžete podávat v papírových košíčcích 
(k dostání v papírnictví).

Ochutnávka (Kimovka)
Vyrobte si müsli jenom s jednou surovinou (zvlášť koko-
sové, čokoládové, rozinkové, křížalové, brusinkové apod.). 
Dětem dejte jednotlivé suroviny nejprve ochutnat. Pak 
zavažte dětem oči a dejte jim jednotlivé druhy opět 
ochutnat. Poznají je?

Krasobruslení
V aktivitě děti procvičují kreslení čar a motanic přímo 
do časopisu. Mohou začít vytvářením stop od bruslí 
krasobruslařů, které sledují Ben a Mína v televizi v rámci 
zimních olympijských her.

Aktivitu můžete rozšířit o kreslení svíčkou nebo bílou 
voskovkou na čtvrtku, popř. větší formáty. Děti pak stopy 
přebarvují vodovkami. Můžete využít i barevné voskovky. 
Děti mohou dělat čáry i více pastelkami, popř. voskovka-
mi zároveň. V tomto případě už jde více o hru než rozvoj 
grafomotoriky. Nechte děti tvořit dle libosti.

Kreslení stop můžete také obrátit a nechat děti kreslit 
zmizíkem na papír pomalovaný inkoustem. Pro skautské 
vedoucí: Z časových důvodů je vhodné, abyste si papíry 
s naneseným inkoustem přinesli hotové, protože schůz-
ky nebývají tak dlouhé, aby stihly uschnout. Popř. volte 
menší formát (A5 nebo A6) papíru a začněte malovat, co 
nejdříve. Menší formát volte ale jen pro nejstarší děti. 
V domácím prostředí mohou papíry pomalovat i samy 
děti.

Aktivitu přeneste i do hry na krasobruslení, kdy děti 
nohami “bruslí” na papírech. Vždy však zajistěte bezpeč-
nost dětí, upozorněte je, aby sledovaly ostatní, stejně 
jako prostor okolo sebe (rohy nábytku apod.). Starší děti 
si mohou na papíry samy nakreslit brusle. Od krasobrus-
lení můžete přejít i k hokeji. 

Stejně jako u krasobruslení můžete dětem pustit hudbu, 
ať už ke kreslení nebo k „bruslení“ na papírech. Sledujte, 
jak děti na hudbu reagují. Střídejte různé styly, např. 
vážnou hudbu, rock, dechovku, ska, reggae apod. 

Aktivity:
• příprava a výroba domácích müsli tyčinek
• ochutnávka (Kimova hra)
• grafomotorika (dovednosti rozvíjející psaní,  

uvolňovací cviky)
• kreslení voskovkami
• malování vodovými barvami
• hra na krasobruslení, hokej v klubovně
• vnímání hudby, sladění pohybu s hudebním  

doprovodem
• bruslení

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
20. Rozdělím se s tebou
22. Domácí práce
26. Spolupráce

Cíle:
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 a hrubá motorika, grafomotorika, rozvoj smyslo-
vého vnímání, rozvoj zrakového vnímání a čtenářských 
dovedností, rozvoj poznání, rozvoj spolupráce, sociální, 
environmentální



6. Velký závod
Trénink před závodem
Na olympiádu se bez dobrého tréninku nedostanete! 
Zvolte si mezi sebou jednoho trenéra, který bude panto-
mimicky předvádět zimní sport. Ostatní opakují trenérovy 
pohyby co nejpřesněji a zároveň s co nejmenším zpoždě-
ním. Může to být obtížné. Je potřeba, aby trenér myslel 
na své svěřence a pohyby předváděl pomalu a jednoduše. 
Celé aktivitě může předcházet brainstorming zimních 
sportů (nebo prohlížení obrázků, videoukázka, ...) – pro 
malé děti může být obtížné si uvědomit, jaké množství 
zimních sportů existuje. V roli trenéra se samozřejmě mů-
žete střídat! A kdo uhádne, který sport právě trénujete?
Tip pro pokročilé: Pošlete jedno dítě, budoucího hadače, 
za dveře. Ostatní se domluví, kdo bude trenér. Zavoláme 
hadače, ostatní se zatím postaví do kruhu a nenápadně 
sledují trenéra a opakují jeho pohyby. Úkolem hadače je 
zjistit, kdo vysílá pohyby a je tedy trenérem.

Paralympijský závod
Na paralympijských zimních hrách se soutěží v těchto 
disciplínách: alpské lyžování, hokej (tzv. sledge hokej), 
běh na lyžích, biatlon, curling (ve kterém závodí lidé na 
vozíku). Podívejte se s dětmi na fotky nebo přímo zázna-
my nějakých závodů. 
Povídejte o lidech s tělesným postižením a o tom, v čem 
je jejich život jiný/stejný než život zdravých lidí. V čem 
je život jiný/stejný? Zkuste si na paralympiádu zahrát – 
hokej na saních, lyžování/bruslení na jedné noze nebo 
bez použití hůlek, apod. K povídání s dětmi o lidech se 
znevýhodněním vám pomůže příručka odboru Skauting 
pro všechny – https://spv.skauting.cz/wp-content/upload-
s/2013/10/Z_nevyhody_vyhoda_web.pdf. Využít můžete text 

„Když s kamarády sportuji“ – https://spv.skauting.cz/wp-con-
tent/uploads/2013/10/Aby-byly-zazitky-pro-vsechny_web.pdf. 

Fanouškovský orchestr
Bubínky, dřívka, trumpety a jiné nástroje do ruky, jde 
se fandit! Zkuste vymýšlet pokřiky. Co byste v kůži spor-
tovců chtěli slyšet vy? Co vás dokáže popohnat? Zkuste 
vytleskávat svoje jména, pokřik vaší skupinky. Zkuste si 
hrát s rytmem – zrychlovat a zpomalovat, opakovat jed-
noduchý rytmus. 
Řešení zašifrovaného pokřiku: PŘIDEJ

Hra na dirigenta
Bolí vás už z křiku fanoušků hlava? Zkuste dav zkrotit! 
Určete jednoho dirigenta, který svou paží určí, jak moc 
budou fanoušci hluční – čím výše ji dá, tím více dav křičí, 
naopak čím níže, tím krotší a tišší fanoušci... Nezapo-
meňte se v roli dirigenta vystřídat, pro děti je důležité 
vyzkoušet si, jaké to je být v roli autority.
Tato hra se hodí k použití i ve chvílích, kdy jsou děti ukři-
čené. Umožněte jim dělat hluk – ale dejte jejich řádění 
nějaká pravidla. Mohou si vybrat oblíbenou písničku 
a tu pod taktovkou dirigenta zazpívat – dokud bude jeho 
ruka nahoře, je povoleno zpívat z plných plic. Na konci 
písně je dobré dovést děti až k šepotu, většinou to po-
může jejich zklidnění.

Pohybová alternativa do mrazu: Každý si vymyslí pokřik. 
Koho dirigent “zapne” dotekem, ten začne poskako-
vat (a třeba i tleskat, plácat do kolen, ..) a k tomu volat 
svůj pokřik tak dlouho, dokud nebude opět dotekem 

“vypnut”. Dirigent tak může tvořit libovolné symfonie 
zapnutím a smícháním různých pokřiků, samozřejmě 
může regulovat i jejich hlasitost.

Alternativou k této aktivitě může být pohybová písnička 
Umpajé, umpaje, kde ten kdo předzpívává, volí různou 
hlasitost a té se ostatní drží. Text písně je: Umpajé um-
paje. (2x) (předvádímě pohyb pádlem), Eta mí la pa je 
(2x) (stále pádlujeme), Lezů la loko tě (2x) (kreslíme 
před sebou strom), Loko loko lo bi fe (2x) (předvádíme 
klapání huby krokodýla, 2x levou ruku nahoře, 2x pravou 
ruku nahoře), Neon plepi páje (otáčíme rukama jako by-
chom chtěli říct ne, ne, ne). Píseň dětem i společně s po-
hyby předzpívejte. Pak je učte jednotlivé části společně 
s pohyby. často opakujte, aby si děti píseň zapamatovaly.

Masáž unavených svalů po závodě
Po náročném tréninku a namáhavém závodě je před 
padnutím do postele potřeba dopřát tělu jediné – po-
řádnou masáž. Dobrým nápadem, jak zapojit souběžně 
všechny děti, je kruhová masáž – všichni sedí za sebou 
v kruhu a masírují záda člověka před sebou (poté se 
můžou všichni otočit a masírovat tak člověka, který 
byl původně za ním). Vedoucí může program provázet 

slovně a vést tak děti k masáži třeba i vlasů, hlavy, krku, 
ramen, ... Pozor! Je potřeba dětem zdůraznit, že masáž 
musí být všem příjemná, úplně stačí klidné hlazení. Ne 
každému je příjemné, aby na něj ostatní sahali. Nikoho 
nenuťte, pokud se někdo nechce zapojit, může třeba 
masírovat sám sebe, plyšáka... 
Tip: Kruhová masáž se také může hodit třeba na výpravě 
jako reflexe programu, který děti prožily („Namalujte své-
mu kamarádovi na záda to, co se vám nejvíce líbilo, ...“).

Aktivity:
• pantomima, rozcvičení těla, hádání zimních sportů
• povídání o paralympijských sportech a handica-

pech, spojovačka sportovců
• vytleskávání pokřiků, kroužkování jednoslabič-

ných pokřiků, luštění zašifrovaného pokřiku
• hra na dirigenta orchestru
• kruhová masáž/malování na záda

Propojení s Pracovními listy: 
6. Prostorová představivost
12. Každý má rád něco jiného
18. Komu mohu pomoci
26. Spolupráce
27. Autority
37. Roční období

Cíle:
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
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 – pohyb celého těla; jazyk a řeč – dělení 
slov na slabiky, rytmus; rozvíjení fantazie; spolupráce se 
skupinou; empatie



7. Zápas na kluzišti 
Nadšení z olympiády pokračuje. Téměř všichni sledují, 
jak se daří našim hokejistům na olympiádě, a protože 
je ve městě stále kluziště pro veřejnost, děti s Jankou se 
domluvily, že si při schůzce také zahrají hokejový zápas. 
Přizvali ještě další děti, a tak mají kromě dvou týmů 
i bohaté obecenstvo fanoušků. Janka se ujala role roz-
hodčího a při vhazování naproti sobě nastoupili zástupci 
týmu Žabiček a Veverek. Oba týmy bojují, ale na začátku 
třetí třetiny je stav utkání 2:3.

Povídejte si, co děti na obrázku zaujalo. Který tým vítězí? 
Kdo má nyní puk a komu asi nahraje? Jaká jsou pravidla 
ledního hokeje? Co dělají brankáři a kteří fanoušci po-
řádně fandí? A co se právě děje kolem kluziště? 

Letošní zima zatím zamrzlým rybníkům moc nepřeje, ale 
ve městech jsou kluziště a sportovní haly stále otevřené. 
A tak zkuste na schůzce nebo o víkendu vyrazit se svou 
družinou na brusle. Některé děti možná nemají s brus-
lením zkušenosti, proto se dopředu dobře informujte 
u dětí i rodičů. A nezapomeňte na dobré vybavení. Vý-
hodou určitě je, že na většině kluzišť jsou dětské brusle 
k zapůjčení. I když, při větším počtu půjčovaných bruslí 
doporučujeme zamluvení dopředu.

Jestli si s benjamínky na brusle ještě netroufnete, zahraj-
te si zápas na sněhu nebo ledu v botách a s míčem. I tak 
jistě zažijete spoustu zábavy. 

Najdi a spočítej
Při pohledu na kluziště v naší rubrice si jistě všimnete 
několika věcí. Do tabulky vlevo dole děti mohou za-
znamenat, kolik vidí hokejek (8), psů (3), lidí, kteří mají 
kulicha bambulí (4), stromů (5), holubů (5) a čar na ledě, 
které mají tvar ležaté osmičky (3). 

Skrytá reklama 
Na kraji kluziště je schovaná reklama, přeci jenom po-
stavení kluziště není levná záležitost :-). Vybarvěte si 
obrázek podle barevné nápovědy. Geometrické tvary 
vám napoví, které barvy zvolit. Poznáte, na co reklama 
upozorňuje? 
Při sportu je také potřeba doplňovat energii, a proto 

vám přejeme dobrou chuť s „Nemüsli a jeď!“
Povídejte si s dětmi o reklamách. Ptejte se dětí, které 
reklamy znají a kde je viděly? Povídejte si společně o tom, 
k čemu reklamy slouží, jak na nás působí a jak fungují? 
Děti, které reklamy potkávají v televizi, na plakátech 
nebo v časopisech, často dokáží říct, že určitou věc chtějí 
proto, že ji na reklamě viděyi. Nebo že do určitého ob-
chodu chtějí jít proto, že v něm dostanou balónek. 

Vlajka tvého týmu
Benjamínci, do kterých chodí Ben a Mína se rozdělili na 
tým Žabiček a Veverek. A jak je to u vás? Má vaše skupin-
ka také nějaký název a znak? 

Pokud ano, povídejte si společně o tom, proč má vaše 
skupina jméno, které má. Vyprávějte si příběh o tom, jak 
vaše skupinka vznikla a kdo jméno vymyslel.

Pokud nepatříte do určité družinky a pracujete s naším 
časopisem doma, vyprávějte si o vaší rodině nebo o dal-
ších skupinkách, do kterých dítě patří. Povídejte si o tom, 
jaká je vaše rodina/skupina. Můžete si společně nakreslit 
vaši vlajku. 

Na pravé straně rubriky najdete místo, kam každé dítě 
může nakreslit vlajku svého týmu. Nechejte dětem 
prostor, ať si nakreslí vlajky, které budou chtít. Někdo si 
možná bude chtít nakreslit svoji vlastní vlajku, někdo na-
opak obrázek skupiny, do které patří. Každá vlajka může 
být originálem. 

Na tuto aktivitu kdykoliv navažte kreslením vlastních 
erbů a vlajek na velkých formátech papírů nebo látky. 
Děti často velmi baví kreslit na velké formáty, a tak se 
k této aktivitě můžete vrátit například při teplejším po-
časí venku. 

Vedle kluziště najdete i vlajku České republiky. Povídejte 
si společně o symbolice barev na naší vlajce a o tom, jaké 
světové vlajky děti znají.
Skvělým rádcem vám může být kniha Mapy od Aleksand-
ry a Daniela Mizielińštích z nakladatelství Host nebo hra 
Vlajky od firmy Albi. 

Aktivity:
• povídání o bruslení a hokeji
• obtahování linek
• vybarvování podle geometrických tvarů
• hledání a počítání věcí na obrázku 
• vlajka mé skupiny
• vlajky zemí

Propojení s Pracovními listy: 
6. Prostorová představivost 
8. Správné oblékání 
12. Každý má rád něco jiného 
26.Spolupráce
28. Povolání 
37. Roční období 

Cíle:
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; jazyk a řeč; rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie; city, vůle a sebepojetí; vztah ke dru-
hému člověku; spolupráce se skupinou; vztah k přírodě 
a prostředí, ve kterém žiji

Zdroje:
Kniha Mapy: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/naklada-
telstvi/pro-deti-a-mladez/mapy-1199
Hra Vlajky: https://www.albi.cz/hry-a-zabava/vlajky/



8. Fotopředstavovačka: Jahůdky z Chotěboře
Svoji Zimní olympiádu si můžete uspořádat i vy. Ať už 
doma či na družinovce. Dokonce i některé zimní sporty 
lze hrát uvnitř místnosti. Nyní se podívejte, jak vypadala 
Olympiáda u Jahůdek z Chotěboře.

Tvorba olympijských kruhů
Nejen větší událost či závod má svůj symbol. Se symboly 
se denně setkáváme všude! Ve městě, doma, v knihách 
a třeba i na mapách. Můžete zkusit hledat s dětmi 
symboly na mapě (kostel, hrad, jezero, apod.). Každý si 
může zkusit nakreslit svůj vlastní symbol. Také je možné 
vytisknout pár známých symbolů (kříž, srdce, holubice, 
lilie – klidně i naše skautská), rozstříhat je jako „puzzle“ 
a nechat je děti složit. Nezapomeňte také zmínit, co zna-
menají.

Olympijské kruhy
5 kruhů představuje 5 kontinentů spojených olympij-
skou myšlenkou a 6 barev (včetně bílého podkladu) značí 
barvy všech národů světa. Na olympiádě soutěží mnoho 
zemí z téměř všech kontinentů, můžete si kontinenty 
společně ukázat na mapě a podívat se, co se na mapě 
značí zeleně, modře, žlutě, černě, červeně.

Jahůdky vytvořily symbol olympijských kruhů pomocí 
barevných obtisků svých rukou. Můžete si také zkusit 
kruhy vytvořit, třeba pomocí barevných knoflíků, kostek 
nebo je vystřihnout z papíru. Jahůdky budou moc rády, 
pokud jim svá díla zašlete (výrobky nebo fotografii) na 
adresu uvedenou v časopise. 

Před Olympiádou je potřeba se pořádně  
zahřát!
Každý sportovec ví, že je potřeba se před závodem pro-
táhnout a zahřát svaly.
Rozdělte se na dva týmy (červený a bílý, můžete použít 
jiné barvy, třeba z olympijského kruhu). Týmy si stoup-
nou naproti sobě na čáry. Když vedoucí řekne ,,červení”, 
červený tým se snaží pochytat děti z bílého týmu. Protěj-
ší tým se snaží co nejrychleji utéct přes koncovou čáru 
do bezpečí. Místo barev lze použít třeba nějaké sportov-
ce, např. hokejisté, krasobruslaři, lyžaři, bobisté, apod.

Už jste někdy hráli mini curling?
Běžně se sice hraje na ledové ploše, nicméně Jahůdky 
přinášejí vnitřní verzi. Místo ledové plochy použijte oby-
čejný balící papír a místo kamenů různě barevná víčka 
od PET lahví.
Jak se hraje opravdový curling se dočtete zde:  
http://www.radiojunior.cz/curling--1317983. 

Můžete také si s dětmi povídat o tom, jak by se měly na 
lyžování či curling obléci a jaká jim hrozí nebezpečí při 
těchto sportech.

Aktivity:
• tvorba olympijských kruhů
• vybarvení správné cesty k cíli
• mini curling
• hra na zahřátí (Červení a bílí)
• co je to symbol
• skládání symbolů

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné 
8. Správné oblékání
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.
2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pra-
covních listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.
3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů 
Benjamínků (vhodnou formou), seznamuje se skaut-
ským hnutím.
3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.
Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, sociální

Zdroje: 
http://www.radiojunior.cz/curling--1317983



knihy pro děti
Zima, olympiáda – to láká nejen k hrám venku (které do-
poručujeme), ale i k zalezení pod deku nebo ke kamnům 
a to nejlépe s knihou!

Připravili jsme pro vás v rámci rubriky Knihy pro děti 
rovnou dvě soutěže, a to o dva krásné dětské tituly z na-
kladatelství Baobab. Do 15. 3. 2017 se můžete zapojit 
a pokusit se vyhrát jeden výtisk knihy Joska jede na jih 
Alžběty Zemanové a jeden výtisk knihy Lyžníci z Plískanic 
Bjørna Rune Lie. 

Zadání pro Josku: Pošlete nám do redakce fotky nebo 
obrázky či jiné artefakty, koho či co zajímavého jste po-
tkali na jihu. Může to být jih vašeho města, jih český, jih 
evropský, z jižní polokoule...

Zadání pro Lyžníky: Roland Amundsen, má za sebou už 
mnohé daleké cesty. Ztvárněte některou z nich a výsle-
dek nám pošlete. 

Věříme, že se vám obě knihy budou líbit. Pokud nevyhra-
jete, nezoufejte a půjčte si je v knihovně. 

Alžběta Zemanová je jinak nápaditá ilustrátorka a kromě 
ilustrování se věnuje ještě papírovým skládačkám a vy-
střihovánkám, plakátům apod. Je součástí volného usku-
pení Napoli. Z knih můžete sáhnout např. po knize Nebe 
peklo ráj, kde najdete básně Petra Šrámka či Jonáš a vel-
ryba z krásné edice nakladatelství Meander, která má 
úmysl postupně vydat všechny důležité biblické příběhy 
a zároveň tak představit některé české ilustrátory. Sáh-
nout můžete i po autorských knihách jako je Pes a ptako 
či Fazol. Nicméně o ty si buď musíte přes Napoli Alžbětě 
Zemanové přímo napsat nebo se vydat na nějaký knižní 
festival (Tabook, Knihex...) či festival ilustrátorů (LUSTR).

Autorovi Lyžníků z Plískanic, Bjørn Rune Lieovi, vyšli v češ-
tině zatím právě pouze Lyžníci, ale v norštině i v anglič-
tině mu vyšlo mnoho dalších zajímavých knih. Vybírat 
můžete z www.bjornlie.com. Některé z nich se dají zakou-
pit přes Book depository, který posílá do ČR knihy bez 
poštovného. Knihy v cizím jazyce, kterým dítě nemluví, 
může být dobrým startem pro seznamování se s tím, že 
na světě se mluví různými jazyky, můžete si dohledávat 

slova v knižních či internetových slovnících, pustit si 
písničku v jazyce, ve kterém je kniha napsán a mnoho 
dalšího. 

Zimní tematiku bychom mohli doplnit ještě nádherně 
zpracovanou knihou Oskare, plav! z nakladatelství Pop 
Pap s prostorovými ilustracemi Martiny Kurkové Nožič-
kové a textem Lukáše Csiczelyho. Pro menší děti je na 
trhu úžasná obrázková velkoformátová kniha Zima Ro-
traut Suzanne Bernerové (nakladatelství Paseka), která 
má i další tři díly – Jaro, Léto a Podzim. Doplňuje je kniha 
Noc od téže autorky. Baví ty úplně nejmenší čtenáře, ale 
i větší se k ní rádi vrací. 

Chtěli bychom vás ještě podpořit v tom, abyste chodili 
s dětmi nebo dětskou skupinou do knihovny. Mnoho 
knihoven mívá také zajímavé programy pro děti. Sleduj-
te je. Knihovny jsou mj. skvělé v tom, že jejich služby jsou 
dostupné, a to i dětem, pro které jsou zábavní či některá 
vzdělávací centra nedostupná. 

Aktivity:
• účast v soutěži
• návštěva knihovny a jejích příp. programů
• čtení doporučených (i nedoporučených:)) knih 
• návštěva knižního festivalu zaměřeného na děti

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
13. Kolik mi je let
15. Pohádkové postavy
24. Kam patřím
26. Spolupráce
28. Povolání
36. Neztratím se
37. Roční období
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.
1.2.6. 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.

Zdroje:
www.napolistranky.cz
www.baobab-books.net
https://lustrfestival.cz
www.tabook.cz
www.knihex.cz
www.bjornlie.com
www.pop-pap.cz/product/detail/18 



Okousaná šiška od veverky:

Okousaná šiška od strakapouda:

CC BY-N
C 2.0/grogotte

Deskovka Vzhůru dolů!
Karta č. 2
Pantomimu časově ohraničte. Podle možností vaší sku-
pinky určete, kolikrát budou děti daný zimní sport před-
vádět. Doporučujeme 3–5x.

Karta č. 3
Připravte si papír, na který nakreslíte políčka hrací kost-
ky od 1 do 6. Nechte děti, aby ke každému políčku hrací 
kostky vybraly jednu část lidského těla.
Děti pak hází kostkou a na papír většího formátu (A3 
a více) kreslí jeden společný obrázek. Nakonec mohou 
děti obrázek pojmenovat.
Pro obměnu aktivity mohou děti kreslit části těla zvířat.
Hrajete-li Deskovku venku a nemáte po ruce papíry, za-
hrajte si zjednodušenou variantu, kdy se s dětmi domlu-
víte, jaké číslo na kostce představuje část lidského těla. 
Děti se pak dotýkají dané části těla na sobě nebo na ka-
marádovi. Zvolte dle pokročilosti vztahů ve vaší skupince.
Děti si procvičují paměť. Části těla můžete obměňovat, 
abyste udrželi dynamiku hry. Vhodné pro děti od 5 let 
(z hlediska zapamatování 6 názvů). 

Karta č. 8
Tato karta odkazuje k rubrice Příroda, která se zabývá  
tzv. pobytovými znameními. Veverku v lese poznáte 
podle typicky okousané šišky a strakapouda taktéž podle 
okousané šišky. 

Aktivity:
• poskoky a stání na jedné noze
• pantomima Zimní sporty 
• popletené kreslení (obrázek vznikne podle toho, 

co děti hodí hrací kostkou)
• poznávání barev a tvarů
• vyprávění vlastními slovy Co se mi zdálo?
• hra na asociace Co se mi vybaví, když se řekne 

ZIMA.
• něco pro zahřátí Hlava, ramena, ...
• pobytová znamení

Propojení s Pracovními listy:
24. Kam patřím
25. Muž a žena
26. Spolupráce
31. Co nám dává příroda
32. Co nepatří do lesa
33. Kde žijí zvířata
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 a hrubá motorika, rozvoj poznání, rozvoj spolu-
práce; sociální, environmentální oblast





papírová skládačka čtyřbob


