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Nabízíme vám metodickou přílohu k podzimnímu číslu časopi-
su Ben Já Mína ve školním roce 2018/2019. Toto číslo je věno-
váno stoletému výročí vzniku ČSR. Je to již jedenáctá metodika 
od začátku vydání časopisu (nejen) pro skautské předškoláky 
– benjamínky. Přílohu si můžete vytisknout nebo přečíst onli-
ne, vedoucím benjamínkovských skupin by měla chodit s časo-
pisem 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 vůd-
kyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvodcům, aby se 
vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co nejlépe a abychom 
se s vámi podělili o tipy, které se přímo do časopisu nevešly 
nebo svým charakterem nehodily. Doufáme, že vám tato přílo-
ha bude k užitku. 

Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními listy 
pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese: https://krizo-
vatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky. Koupit je můžete 
v pražském Junshopu nebo přes e-shop na adrese: www.jun-
shop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
Ben s Mínou jsou na návštěvě u dědečka a na půdě jeho domu 
najdou prastaré album. V albu je na fotkách pradědeček, který 
býval kočí. Zrovna v rozhlasu běží pořad ke 100 letému výročí 
založení Československa. Ben a Mína a ostatní děti si prohlíží 
rodinné album. Když ho chtějí odnést z půdy dolů vysypou 
se z něj jednotlivé fotky. Ty provázejí naše jednotlivé rubriky. 
Ukazují, co život kočího před sto lety obnášel. Fotografie jsou 
převážně z let 1910-1915 a zapůjčilo je Krkonošské muzeum ve 
Vrchlabí. Další fotografie pochází ze soukromého archivu Libo-
ra Kukačky, z archivu skautského oddílu z Teplice nad Metují 
a z rodinného alba rodiny Klapkových.

Rodinné album přináší rodokmen Bena a rozvíjí pomocí do-
kreslování či koláže vztah s našimi blízkými – vzpomeňte si, co 
pěkného jste s nimi zažili.
Podle názvu následující rubriky Na venkově se kočí dostává na 
venkov. Co lidé v té době pěstovali a sbírali?
V rubrice Začátek velkého pokroku kočí vzpomíná na své dětství 
a jak vypadalo místo, kde vyrůstal, jaké hry hrával se svými 
kamarády. Zkuste si vyrobit vlastní káču!
Co lidé jedli a jak vyráběli nejběžnější potraviny? Podívejte se 
do rubriky S rodinou u stolu. Vytvořte si i ve své klubovně far-
mářskou hostinu!
V Hračkách naší prababičky veze kočí spoustu dárků. S čím si 
hrál kočí, když byl jako vy?
Kočí dojel i na svatbu. Ví někdo z vás, co to je vozembouch? 
Rubrika Na svatbě vám pomůže.
V další rubrice můžete porovnávat, jak se město změnilo za pár 
století. Vydejte se na Výstavu Naše město.
V tomto čísle se vám představí Medvíďata z Teplice nad Metují. 
Jak vypadal jejich oddíl za dob Tomáše G. Masaryka a jak teď?
Na konci časopisu Ben a Mína posbírají vypadané fotografie 
a poté, co si je pořádně prohlédli, je nesou zpátky dědečkovi. 
Ve Vystřihovánce na vás čeká vůz kočího a věci, které v jednotli-
vých rubrikách vezl.

Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a nehodí 
se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračujte, jak jste 
zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete s dětmi využít 
k hraní, tvoření i experimentování. 

Úvod

«
Ben Já Mína na Facebooku
Najdete nás i na Facebooku – kanál/stránku BEN 
JÁ MÍNA: https://www.facebook.com/benjamina.caso-
pis/?ref=aymt_homepage_panel.
Připravili jsme i video Ben a Mína se představují:
https://www.youtube.com/watch?v=4x926d5Jq1M&featu-
re=youtu.be.

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 rámcem i metodi-
kou. 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/for-
ms/d/1Eo8R2HNxHOKBUDY_563leB2sbKX25ToW3_rmJ8cIEBY/edit.. 

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

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

Děkujeme!
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Příběh
Zatímco Benův dědeček poslouchá rádio, ve kterém běží právě 
pořad o probíhajících oslavách stoletého výročí Československa, 
děti si hrají. Po chvilce však Ben s Mínou odběhnou na půdu, 
kde nacházejí různé staré rodinné předměty. A také prastarou 
truhlu, ve které je i rodinné album s fotografiemi. Přinesou ho 
dědečkovi a dědeček vypráví, co na fotografiích vidí. Je to al-
bum, kde je hlavně rodina jeho dědečka, který v době založení 
Československa žil. I zbytek čísla provázejí tyto fotografie a po-
stava pradědečka, který byl kočím. 

Příběh si s dětmi převyprávějte. Dbejte na to, aby byl pro kaž-
dého, kdo o to má zájem, prostor pro povídání. Ve větším počtu 
dětí vám to někdy může usnadnit předmět, který si děti předá-
vají a se kterým mluví. Může to být například kamínek či cokoli 
jiného, co máte po ruce nebo s čím obvykle pracujete. 

Rodina a její členové
Téma můžete rozvést do několika oblastí. Můžete se ptát na 
jejich vlastní rodinu. Buďte přitom ale opatrní, pokud víte, že 
s rodinou některé dítě prochází náročným obdobím nebo již 
prošlo, pokud rodina není úplná nebo zcela chybí. Myslete i na 
to, že to o dětech nemusíte vůbec tušit. Ptát se můžete i kde 
děti bydlí a zda jejich domov má také půdu nebo kde mají ulo-
žené rodinné fotografie. Co dělají jejich rodiče či prarodiče za 
povolání či zda jsou doma. 

Stoleté výročí založení republiky
Povídat či tvořit můžete i na téma samotného výročí. Malé děti 
mohou vnímat čas jinak, a tak mohou vnímat jinak i historii. 
Ale např. skrze rodinu nebo staré předměty ji lze přiblížit. Mů-
žete zkusit spočítat, o jak starou historii se jedná nebo jak jsou 
staré samotné děti či vy. Pomoci si můžete třeba dřívky či klací-
ky, které nasbíráte. 

Rodinné album
Můžete se též ptát, zda mají nějaké rodinné album. Fotky si 
pak můžete i ukázat. 
Na pravé straně rubriky pak najdete prostor pro to, abyste 
si dolepili fotografie či namalovali obrázky blízkých lidí a co 
hezkého jste s nimi zažili. Pokud víte, že je malovat činnost pro 
některé dítě náročný úkol, můžete mu nabídnout, že si může 

vypomoci obrázky, které vy dopředu nachystáte nebo vystřih-
nete z časopisů a dítě si vytvoří koláž.

Pro inspiraci mohou posloužit dva deníky o rodině. Jeden se 
jmenuje Moje rodinné album, který vytvořila Eva Chupíková 
(ilustrátorka oblíbených knih Jde sem lesem, Rybí sliby či Zákeř-
né keře). Druhý se jmenuje Tvoříme rodinné dějiny a tvůrkyní je 
Blanka Kirchner. 

Vyrobit si můžete i jednoduchý rodokmen. 

Aktivity:
• převyprávění příběhu
• povídání o rodině
• povídání o výročí založení Československa
• počítání pomocí klacíků
• prohlížení rodinných alb
• lepení či malování blízkých lidí  

i příjemných chvil s nimi
• výroba rodokmenu

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
13. Kolik mi je let
19. Pocity
21. Mám vás rád
23. Dům
24. Kam patřím
26. Spolupráce
28. Povolání
30. Společné rysy

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

ky, 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 důrazem 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 pra-
covní 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, před-
stavivosti a fantazie; city, vůle a sebepojetí; vztah k druhému člověku; 
vztah k přírodě

Zdroje:
Moje rodinné album – https://www.kosmas.cz/knihy/174055/moje-ro-
dinne-album/
Tvoříme rodinné dějiny – http://www.albumvruce.com

1. Rodinné album

poznámky
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Dědečkův děda kočí projíždí českým venkovem v době kolem 
založení Československa, prohlíží si krajinu a sleduje, co se 
kolem něj děje. Vyprávějte si, co vidíte. Liší se nějak tehdejší 
venkovská krajina od té dnešní? Kočí s vozem jede k malému 
políčku brambor, za kterým je remízek jasanů a topolů a také 
růže šípková, z jiné strany je zase hrušeň a jabloň a na ní dozrá-
vá ovoce – vypadá to celé ne jako poušť, ale jako zdravá krajina. 
Pořád ještě něco kvete, na pravém okraji je kouse jehličnatého 
lesa a v tom rostou houby. Na poli sbírá brambory starý muž 
a jeho žena. Povídejte si, co vidíte. 

K výjevu venkovské krajiny se pojí i několik výzev k aktivitám. 
U všech se snažte využívat principů badatelsky orientovaného 
učení (více http://badatele.cz/cz).

Houby
Spočítejte houby, které vypadají jako jedlé. Na obrázku je jich 
pět. Ty nejedlé (konkrétně muchomůrek červených) jsou tři. 
Pak můžete vyzkoušet dát houbu na papír a pozorovat, co se 
s ní stane až uschne. Na papíře by vám měly zbýt výtrusy, kte-
rými se houba rozmnožuje.

Brambory
Rozkrojte s dětmi bramboru a nechte ji ležet na stole. Po hodi-
ně se na ní zase podívejte. Co se s ní stalo? Brambora by měla 
zhnědnout. Děje se to vlivem působení kyslíku. Vyzkoušet 
můžete i to, že bramboru pokapete např. citrónem. Taková 
brambora by naopak zhnědnout neměla, protože kyselina ničí 
enzymy z brambory, které právě jinak oxidují. Do prázdného 
okénka můžete namalovat oblíbená jídla z brambor, popř. mů-
žete použít již hotové obrázky a ty na místo nalepit. Můžete 
také zkusit získat z brambor škrob, vyzkoušet se to dá i z řady 
jiných surovin (více na http://www.zazijchemii.cz/laborato/Stranky/
jak-zjistit-krob-v-potravin-sk-m-v-robku.aspx). 

Ovoce
Sežeňte pro děti různé druhy ovoce – stačí jablka a hrušky. 
Ochutnávejte je a povídejte si o tom, jak se od sebe chuťově 
i vzhledově liší. K ruce si můžete vzít třeba i knihu Malá po-
mologie nebo jinou a odrůdy si na obrázcích ukázat a něco si 
o nich třeba přečíst. Pak je na obrázku košík s ovocem – jsou 
v něm jablka, hrušky, třešně, meruňky a jahody. Právě poslední 

tři by v košíku už být neměla, protože zrají dřív v létě. S dětmi 
si pak můžete povídat o tom, jaké ovoce mají rády. 

Navíc můžete přinést dětem k ochutnání plody růže šípkové. 
Nezapomeňte z nich vyndat pecičky s chloupky. Chutnají plody 
dětem? Ví děti, co se dá z těch plodů vyrobit? Např. marmeláda, 
sirup, čaj, víno, omáčka na knedlíky, kompot, používat se může 
i jako sladidlo. Jedly už děti něco z toho? Pokud nějaký produkt 
doma máte, přineste ho dětem ochutnat. 

Aktivity:
• povídání o krajině, kterou na obrázku děti vidí
• počítání jedlých hub
• pokus s výtrusy hub
• pokus s rozkrojenou bramborou
• pokus se škroby
• malování oblíbených jídel z brambor
• ochutnávka různých odrůd jablek a hrušek
• které ovoce by již nemělo v košíku být
• ochutnávka plodů růže šípkové či produktů z nich

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
32. Co nepatří do lesa
33. Kde žijí zvířata
34. Lesní plody
37. Roční období
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 schůz-

ky, 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 pra-
covní 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, rozvíjení poznání, 
představivosti a fantazie, vztah k přírodě

Zdroje: 
Rok s mrňaty v přírodě – Martin Kříž a Marie Rajnošková

2. Na venkově

poznámky
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3. Začátek velkého pokroku
Ve 20. století došlo k velkému vývoji technologií, který přinesl 
spoustu změn. Podívejte se s dětmi na obrázek malého města 
z počátku 20. století a povídejte si o tom, co na něm vidí a jak 
je to dnes.

Povolání
Povídejte si s dětmi o různých povoláních vyobrazených v ča-
sopise. Můžete poukázat na rozdíly mezi dnešním a tehdejším 
způsobem zásobování. 
Upozorněte na jednotlivé obchody zaměřené na konkrétní zbo-
ží. Zkuste si takové obchody pojmenovat (řeznictví, pekařství, 
cukrárna, koloniál-smíšené zboží, trafika, papírnictví, květinář-
ství, železářství atd.)
 
Dokresli prkna na vratech
Pomocí tužky či pastelky dokreslete prkna na vratech domů.
 
Zjisti, jak jsme si hráli venku a zahraj si také
Dříve si děti více hrály venku. Na obrázku je několik ukázek 
venkovních her, zkuste je s dětmi najít a zahrát si je. Níže v me-
todice naleznete i některá pravidla.
 
Kudy poběží kluk s obručí ven z města?
Pomocí tužky či pastelky vyznačte cestu, kudy kluk požene 
obruč městem.

Pravidla hry: Honění obruče je dětská hra ještě z doby, kdy byly 
žebřiňáky s obručemi na kolech a bylo dost obručí k nalezení. 
Hra spočívá v běhu za kutálející se kovovou obručí, kterou bě-
žec popohání hůlkou. Cílem je nasměrovat obruč podle svého 
přání a udržet ji co nejdéle v pohybu. Dneska můžete místo 
obruče z žebřiňáku použít hula hoop obruč.

Pravidla her s kuličkami
Her s kuličkami je mnoho, jedny z pravidel naleznete třeba zde: 
http://brtpichlavec.sweb.cz/deti/hry/hry2.htm

Spočítej kuličky
Spočítejte s kolika kuličkami hráči v časopise hrají a řekněte, 
které barvy je nejvíce.
 
Skákání panáka
Před tisíci lety římští vojáci skákali panáka, aby otestovali svou 

sílu a rychlost. Občas skákali až 3,5 m s velmi těžkou zátěží! 
Dnes je skákání panáka hra pro zábavu.
Na internetu jistě najdete mnoho pravidel, jak si zaskákat pa-
náka, nebo se zeptejte dětí jaká pravidla znají oni.

Hra s Káčou
Cílem hry je káču stojící na špičce roztočit tak, aby se vydržela 
točit co nejdéle. Káča se hraje po celém světě a každá kultura 
má svoji podobu káči a svá pravidla. Klasická káča je necelých 
10 centimetrů vysoký kužel o průměru asi 5 centimetrů. Pro 
roztočení se na káču navine provázek, hráč káču odhodí, přidrží 
konec provazu, za který se případně ještě zatáhne; rozvíjení 
provázku udělí káče dostatečnou rotační energii, aby káča 
mohla zůstat rotovat na špici.
 
Vybarvi drakovi ocas
Pomocí pastelek vybarvěte drakovi ocas dle své fantazie.
 
Spočítej kočky a psy na obrázku
Prohlédněte si celou dvoustranu a najděte všechny kočky (3) 
a psy (3).
 
Najdi dopravní prostředky
Na celé dvoustraně najděte všechny dopravní prostředky (kolo, 
auto, motorka, vlak, letadlo, vůz tažený koňmi). Povídejte si 
o tom, jaký je rozdíl mezi dopravními prostředky teď a před 
100 lety. Zdůrazněte, že dnes se používá mnohem více motoro-
vých dopravních prostředků, které jsou rychlejší, bezpečnější, 
ale méně ekologické.
 
Vyrob si svou káču
Pomůcky: čtvrtka, pastelky (žlutá, modrá), špičatá špejle, nůžky, 
hrneček
Postup: Obkreslíme hrneček na čtvrtku a vystřihneme kruh. 
Přeložíme kruh 2x na polovinu, tak aby vznikl na kruhu kříž. 
Výseče kříže vybarvíme na střídačku (žlutá, modrá, žlutá, mod-
rá). Propíchneme kruh přesně ve středu špejlí, tak aby byla 
špička směrem dolů. Hotovou káču roztočíme prsty.
Můžeme použít i jinou kombinaci barev, např.: červená a žlu-
tá nebo modrá a červená. Pokud si uděláte výsečí více (kruh 
rozdělíte například na 8 dílů), tak bude, při roztočení káči, lépe 
vidět míchání barev.

Aktivity:
• povídání o technických změnách v uplynulých 100 letech
• povídání o názvech obchodů a o tom kde co lze koupit
• grafomotorické cvičení – dokresli prkna na vratech
• grafomotorické cvičení – najdi cestu pro kluka s obručí
• pohybové hry na ven podle našich pra-prababiček  

(hra s obručí, skákání panáka, cvrnkání kuliček, káča)
• počítání kuliček
• vybarvi drakovi ocas
• Najdi na obrázku dopravní prostředky
• vyrob si svou káču

 

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
28. Povolání
 
Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, 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 pra-
covní 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,  
představivosti a fantazie
 
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1%C4%8Da_(hra%C4%8Dka)
http://brtpichlavec.sweb.cz/deti/hry/hry2.htm
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/Tvorive_pokusohrani/Rozto%C4%8D-
te_to!?highlight=k%C3%A1%C4%8Da

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/Tvorive_pokusohrani/Rozto%C4%8Dte_to!?highlight=k%C3%A1%C4%8Da


4. S rodinou u stolu
Dědeček přijel po dopolední práci domů na oběd. Je sobota, tak 
se sešla celá rodina. Kdo je kdo? A kdo asi uvařil polévku?

Hledání rozdílů
Na obrázcích jsou tyto rozdíly: 1. dědeček má na hlavě kulich x 
rádiovku, 2. miminko je holčička x chlapeček, 3. vzory na ubru-
se, 4. počet květin ve váze, 5. obraz na zdi x chybí obraz na zdi, 
6. tatínek má vousy x bez vousů, 7. holčička má jeden culík x 
dva culíky, 8. kluk pod stolem si hraje s káčou x prohlíží si ob-
rázkovou knížku, 9. barva vlasů maminky, 10. babička má brýle 
x nemá brýle.

Co se asi jedlo před 100 lety
Úkol pojměte spíše jako bádání než jako hledání správných 
odpovědí. Můžete přicházet s dalšími nápady, co se jedlo dříve 
a co už dneska nejíme nebo co se dříve jedlo a dnes si stejné 
jídlo můžeme udělat. Přikládáme několik „stoletých“ receptů:

Křížaly
Ovoce (jablka, hrušky, švestky) nakrájejte na plátky. Rozpro-
střete je po plechu s pečícím papírem a nechte je buď sušit při 
pokojové teplotě (lze i v klubovně) nebo v domácím prostředí 
ve vlažné troubě. Nejmodernější způsob výroby křížal je přímo 
v sušičce na ovoce (vzpomínáte na hru Sušička z Vesmírného 
čísla časopisu BJM? Najdete ji ve starší metodické příloze B5_
cerven_2017.pdf na webu v rubrice Co se jí ve vesmíru). 

Rozhuda
Pomazánka z tvarohu a cibule se špetkou papriky na tmavém 
chlebu. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10614805433-herbar/
7081-recepty/4791-rozhuda/

Škubánky
Neboli vykrajovánky z bramborového těsta. K jejich přípravě 
je však potřeba sporák. V podmínkách klubovny by bylo mož-
né použít plotýnkový vařič. Můžete je jíst opečené s mlékem 
a kyselou okurkou nebo pořádnou porcí tvarohu nebo také 
s opraženou strouhankou nebo mákem. Výborné jsou také 
s osmaženou cibulkou.
https://www.albert.cz/recepty/opecene-skubanky
https://www.recepty.cz/recept/skubanky-s-makem-3-161
http://www.apetitonline.cz/recepty/235-bramborove-skubanky.html

Můžete si udělat i výlet do hlavního města na výstavu Jak se 
vařilo a stolovalo dřív: https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-pra-
ha/expozice-a-vystavy/gastronomie

Ozdob ubrus
V dobách minulých byla velmi častá ozdoba (nejen) na ubruse 
výšivka. Starší děti mohou ubrus ozdobit přímo v časopise 
křížkovým stehem tj. ornamenty z křížků. 
Jednoduchou výšivku můžete zkusit s předškolními dětmi. Nej-
jednodušší způsob je udělat do čtvrtky dírky a ty nechat děti 
provlékat provázky nebo bavlnkami. Postupujte od jednodu-
chých tvarů „výšivky“ tj. řady dírek, dírky okolo obvodu čvtrtky 
po různé obrazce (trojúhelník, kruh, srdce, květina).
Starší děti mohou zkusit vyšívání s jehlou. Dětem vzor jehlou 
nadírkujete a děti pak protahují jehlu zadním stehem. Pro za-
čátečníky doporučujeme použít jehlu s kulatou špičkou nebo 
umělohmotnou jehlu.

Poznej svého farmáře
Jedná se o projekt, který se skládá ze série poznávacích akcí pro 
veřejnost, které mají za cíl propojit menší a střední farmáře 
s jejich potenciálními spotřebiteli. Návštěvníkům budou zde 
nabídnuty ochutnávky výrobků přímo od farmářů-prvovýrob-
ců, nákup kvalitních potravin z regionu a také možnost podívat 
se, jakým způsobem farmáři vlastně hospodaří a vyrábí své 
produkty. Převzato z webu http://poznejsvehofarmare.cz/, kde 
naleznete i více informací.

Výroba másla
Máslo se dříve stloukávalo ze smetany, která se sebrala z od-
státého mléka. Viz článek Jak se vlastně zhotovuje máslo http://
www.eseznam.cz/index.php/rubriky/ruzne-clanky/2893-jak-se-vlastne-

-zhotovuje-maslo.
Nebo jak vidíte na dobové fotografii – v máselnici, tj. v uzavře-
né těžké dřevěné kuželovité nádobě s tlučkem, kterým se pohy-
bovalo nahoru dolů. Postup výroby másla v rubrice je zhotoven 
podle článku Domácí máslo za deset minut https://hobby.idnes.
cz/domaci-maslo-za-deset-minut-krok-za-krokem-fgh-/hobby-domov.
aspx?c=A110730_154542_hobby-domov_bma.

Recepty na domácí chléb a sýr
Pod níže uvedenými odkazy najdete na vyzkoušeném webu 

pana Cuketky. Chléb https://www.cuketka.cz/?p=6889. Sýr https://
www.cuketka.cz/?p=2069.

Prostírání stolu
Pořadí obrázků není nijak striktně dané. Důležitý je první ob-
rázek – dítě dává na stůl ubrus a poslední – dětí sedí s vedoucí 
u prostřeného stolu. Na stole je chleba, sýr, šunka, zelenina, 
máslo. Pořadí ostatních obrázků záleží, jak se dohodnete ve své 
skupince. Ať se vám dobře prostírá i naživo!

Aktivity:
• hledání rozdílů
• určování, co se dříve jedlo a nejedlo
• dobové recepty
• zdobení ubrusu výšivkou
• projekt Poznej svého farmáře
• výroba másla, chleba a sýru
• prostírání stolu

Propojení s Pracovními listy:
11. Zdravé a nezdravé
12. Každý má rád něco jiného
20. Rozdělím se s tebou
22. Domácí práce
26. Spolupráce
28. Povolání
31. Co nám dává příroda

Cíle:
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 schůz-

ky, 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.
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 pra-
covní 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 a grafomotorika, rozvoj řeči, rozvoj fantazie a tvořivos-
ti, interpersonální, společenská, environmentální

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10614805433-herbar/7081-recepty/4791-rozhuda/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10614805433-herbar/7081-recepty/4791-rozhuda/
https://www.albert.cz/recepty/opecene-skubanky
https://www.recepty.cz/recept/skubanky-s-makem-3-161
http://www.apetitonline.cz/recepty/235-bramborove-skubanky.html
https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/expozice-a-vystavy/gastronomie
https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/expozice-a-vystavy/gastronomie
http://poznejsvehofarmare.cz/
http://www.eseznam.cz/index.php/rubriky/ruzne-clanky/2893-jak-se-vlastne-zhotovuje-maslo
http://www.eseznam.cz/index.php/rubriky/ruzne-clanky/2893-jak-se-vlastne-zhotovuje-maslo
http://www.eseznam.cz/index.php/rubriky/ruzne-clanky/2893-jak-se-vlastne-zhotovuje-maslo
https://hobby.idnes.cz/domaci-maslo-za-deset-minut-krok-za-krokem-fgh-/hobby-domov.aspx?c=A110730_154542_hobby-domov_bma
https://hobby.idnes.cz/domaci-maslo-za-deset-minut-krok-za-krokem-fgh-/hobby-domov.aspx?c=A110730_154542_hobby-domov_bma
https://hobby.idnes.cz/domaci-maslo-za-deset-minut-krok-za-krokem-fgh-/hobby-domov.aspx?c=A110730_154542_hobby-domov_bma
https://www.cuketka.cz/?p=6889
https://www.cuketka.cz/?p=2069
https://www.cuketka.cz/?p=2069


5. Hračky naší prababičky 
Panenka ze šustí
Nasbírejte si kukuřičné šustí. Namočte ho do vlažné vody, aby 
se vám s ním lépe pracovalo. Nejprve vytvarujte hlavu. Jako vy-
cpávku můžete použít vatu, seno nebo korálek. Hlavičku svažte. 
Pod hlavičku vložte napříč další kukuřičné šustí. To bude tvořit 
ruce. vše pevně do kříže převažte. Zbytek šustí bude tvořit 
sukýnku. Pokud máte šikovné děti, můžete vytvarovat místo 
sukýnky nohavice. Kukuřičné šustí můžete nahradit papírový-
mi mašlemi, které seženete v papírnictví. Např. https://www.fler.
cz/serepeticky.

Papírová mašinka
Na základ stroje budete potřebovat papírové krabičky různých 
velikostí. Slepte je do tvaru lokomotivy, vagónků, nebo i autí-
ček. Slepené tvary pomalujte temperovými barvami. Na závěr 
vystřihněte z tvrdého kartonu kola, která připevníte na špejle 
přilepené k základnímu tvaru. Místo krabiček můžete použít 
i různé přírodniny – šišky, kaštany, jeřabiny....

Náhrdelník z jeřabin a brambor
Nasbírejte velké množství přírodnin, které jdou propíchnout 
jehlou – jeřabiny, šípky, semínka z jablek. Pokud nenajdete 
podzimní plody, poproste maminku o brambor. Ten opatrně 
pod dozorem nakrájejte na kostičky. Střídavě navlékejte různé 
tvary. Dávejte je co nejvíce k sobě, později se seschnou. Máte-li 
obavy o bezpečnost práce s ostrou jehlou, použijte jehlu s kula-
tým hrotem nebo umělohmotnou jehlu.

Razítkování
Rozhlédněte se kolem sebe a pozorujte, jaký by mohly mít věci 
kolem vás obtisk. Připravte si temperové barvy a věc potřete 
barvou. Vyzkoušejte na papír, jak bude vypadat její obtisk. Až 
najdete věc, která bude mít obtisk tvaru kolečka a čtverečku, 
dorazítkujte v časopise náhrdelníky. Pokračovat můžete na 
volných papírech.

Krabice na voze
Dostali jste někdy dárek? Co to bylo? Povídejte si o dárcích 
a hádejte, co mohlo být ještě na voze za dárky. Co byste moc 
chtěli dostat?

Teď a dříve
Podívejte se na obě poloviny časopisu. Jak to vypadalo dřív 
a teď? Povídejte si, čím se jezdilo dříve a čím jezdíte teď. Jak 
vypadají silnice? 

Podzimní plody
Zkuste správně přiřadit plody na stromy okolo silnice. Povídejte 
si, jaké stromy rostou okolo silnice, po které chodíte do školky? 
Proč jsou vlastně okolo silnic stromy? Napadne vás to? 

Aktivity:
• výroba panenka ze šustí
• výroba papírové mašinky
• náhrdelník z jeřabin a brambor
• razítkování
• krabice na voze
• teď a dříve (srovnávání dopravních prostředků)
• přiřazování podzimních plodů ke stromům

Propojení s pracovními listy:
6. Prostorová představivost
8. Anička Tkanička
31. Co nám dává příroda
34. Lesní plody

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 schůz-

ky, 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 pra-
covní 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 poznání, před-
stavivosti a fantazie, environmentální, vztah k přírodě

Zdroje:
https://www.fler.cz/serepeticky

poznámky

https://www.fler.cz/serepeticky
https://www.fler.cz/serepeticky
https://www.fler.cz/serepeticky


6. Na svatbě
Kočí veze občerstvení na venkovskou veselku. Proč se svatbě 
říká veselka? A proč se ale lidé na fotografii tváří tak vážně? To 
bude tím, jak museli dlouho pózovat panu fotografovi! Zkuste 
si vy, jak byste se dlouho vydrželi nehnutě usmívat!

Děti se mohou podělit o zkušenosti ze svateb, které zažily. 
V čem všem se lišily od fotky v časopise? A co je stejné? Kdo 
všechno je k oddání potřeba? Na jakých místech se svatba 
může odehrát? Co se při svatbě děje? Můžete si na svatbu 
zahrát – nevěstou a ženichem mohou být třeba dvě hračky 
(nebo i děti, pokud jim opravdu nevadí být v této roli). Někdo 
může připravovat občerstvení, někdo může být knězem/oddá-
vajícím, zajišťovat hudbu, budou potřeba svědci.... Nechte děti 
vybrat si, jakou roli chtějí zastávat, a dejte jim čas a nabídněte 
pomocnou ruku, ať se mohou připravit – kostým, hudební 
nástroje... Samotným obřadem pak budou potřebovat provést 
od dospělého.

Vázání kytice
Ke svatbě patří květiny. Vyrazte do přírody nebo i využijte měst-
ské krajiny a hledejte zajímavé rostliny a květiny. Ukažte dětem, 
že není potřeba nakupovat vyšlechtěné květiny z dovozu, ale že 
krásné kytice mohou vzniknout i z toho, co roste vedle klubov-
ny. Inspirovat se můžete na webu, květinářství tvořící v podob-
ném duchu rostou jako květiny po dešti, za všechny jmenujme 
třeba Efemér (www.efemer.cz ). Hotové kytice potom můžou děti 
použít jako dárek. Koho by chtěly potěšit? Je v jejich okolí ně-
kdo nemocný, smutný, osamělý?

Zavazování mašle (nebo tkaniček!)
Kdo by nechtěl uvázat mašličku na svou kytici! Je to výborná 
možnost procvičit si tak vázání, využitelné třeba i u bot. Tkanič-
ky jsou na manipulaci jednodušší než stužky, pokud používáte 
stuhu, tak raději užší.

Postupů jak zavazovat mašli je více, nabízíme tři:
• uvážeme uzlík; uvážeme druhý uzlík, ale neutáhneme 

ho – necháme volné očko; volné konce tkaničky prostrčíme 
volným očkem; za vzniklé smyčky zatáhneme a uzel tak 
utáhneme viz video https://www.maminka.cz/clanek/video-podi-
vejte-se-na-skvely-trik-jak-naucit-deti-zavazovat-tkanicky 

• uvážeme uzlík; na každé tkaničce uděláme smyčku – vznik-

nou nám tak „motýlí křídla“; smyčky překřížíme a uděláme 
na nich uzlík

• uděláme uzlík; na jedné tkaničce uděláte smyčku, druhou 
tkaničkou smyčku omotáte;ukazováčkem prostrčíte omo-
távající tkaničku očkem směrem za palcem;  zatáhnete za 
vrcholy vzniklých smyček

Můžete doprovodit i říkankami:
Nejdřív uzlík ze dvou konců,
potom na tom kratším kličku,
pak obtočit druhým koncem,
provléknout tím očkem smyčku – a už koukáš na mašličku!

Uděláme králíčkovi ouška,
potom králíček obejde strom, šup do nory a utáhnout

Jedna smyčka, druhá smyčka,
k tomu ještě malá klička,
utáhni to trošičku,
ať máš hezkou mašličku!

Vozembouch
Tradiční lidový nástroj vozembouch je vděčným objektem pro 
vyrábění s mladšími dětmi – každý může donést nebo připra-
vit nějakou součást. Na tyč můžete připevnit takřka cokoli, co 
vydává zvuk. Mohou to být rolničky, zvoneček, bubínek, pírka, 
stužky, víčka od piva na provázcích, plechovky, svazek klíčů, 
vlna, poklička, ... místo bubínku lze použít třeba pomalovaná 
krabice, místo tyče třeba i smeták. Víčka od piva mohou prodě-
ravět pomocí hřebíku a kladiva za dopomoci i děti. Jako ukázku 
skutečného vezembouchu v akci můžete dětem pustit třeba 
video https://www.youtube.com/watch?v=m6mQ_BBrp5M.

Aktivity:
• hledání nejdelší stuhy
• sbírání květin, vázání kytice
• povídání o tom, koho by mohla kytice potěšit
• vázání mašle
• tanec
• malované čtení
• dokreslování vozembouchu
• výroba vozembouchu
• povídání o svatbě dříve a dnes 

 

Propojení s Pracovními listy: 
9. Tkanička Anička
20. Rozdělím se s tebou
21. Mám vás rád

Cíle:
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  

(pomáhám s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
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, sladění pohybu 
těla a hudby, jemná motorika – pohyby prstů, manipulace s předměty, 
grafomotorika, jazyk a řeč – vyprávění, popis obrázků, vnímání svátků 
a slavností

Zdroje: 
Program k výuce zavazování tkaniček https://clanky.rvp.cz/cla-
nek/c/P/8079/vezmu-peknou-tkanicku-zavazu-ji-na-klicku.html/
Inspirativní květinářství www.efemer.cz
Video výroby vozembouchu s dětmi https://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10120743066-sikulove/415234100081001/obsah/379657-vo-
zembouch
Galerie vozembouchů http://www.vozembouchy-vyrezavanespunty.
estranky.cz/fotoalbum/ 

poznámky
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7. Výstava Naše město
Děti vyrazily s dědečkem na výstavu o jejich městě. Společně 
se tak mohou podívat, jak město Vrchlabí vypadalo v devate-
náctém století a jak vypadá v současnosti. Při prohlížení foto-
grafií je hned napadají různé otázky. Například jaké dopravní 
prostředky se v té době používaly, jaké oblečení lidé nosili 
a v jakých domech bydleli. Na současné fotografii pozorují, co 
dělá ve městě traktor nebo bagr a k čemu slouží nápis s číslem 
50 v kroužku. 

Příležitostí pro zajímavé společné vyprávění bude, když si 
seženete fotografie míst, která sami znáte. Míst, kde se s ben-
jamínky scházíte, kde žijete nebo odkud třeba pochází vaše 
babička či dědeček. Jistě vás napadne spousta dalších otázek. .
K tomuto tématu doporučujeme cyklus České televize Vzdu-
choplavec Kráčmera. Na stránkách pořadu naleznete mapu 
navštívených míst a dobové fotografie. Třeba v nich poznáte 
i místo, které je vám blízké.

Ať pocházíte z malé vesničky, větší obce nebo velkého města, 
na každém místě můžete společně s dětmi objevovat, jak mís-
to, kde žijete fungovalo dřív a funguje nyní. Kam chodíte do 
školy? Kde se mohlo nakoupit a kam zajít k lékaři? Co když ně-
kde hoří? Existují u vás dobrovolní hasiči? Kde se pořádají akce 
pro děti a jak se daří místním fotbalistům?

K povídání o tom, co se děje ve městě, by vás mohla zaujmout 
kniha 100 faktů, jak fungují věci ve městě z nakladatelství Svojtka. 

Stejně jako v jiných rubrikách, i tady bude obohacující povídat 
si o starých fotografiích s pamětníky, kteří původní místa zažili. 
A jistě se také dozvíte nějaké zajímavé historky z dávných dob. 
Pokud by vás vyprávění s babičkami a dědečky hodně bavilo 
a máte rádi deskové hry, tak určitě zkuste hru z edice Babičkář-
ství: Jak to tenkrát bylo.

V naší rubrice se maminka u novodobé fotografie Vrchlabí 
ptá, jestli děti vědí, k čemu slouží ten velký dům s věží. Je to 
radnice, místo, kde sídlí rada města a kde většinou také pra-
cuje starosta. Povídejte si s dětmi o tom, kde úřaduje starosta 
nebo primátor vaší obce. Na levé stránce časopisu mají děti 
v rámečku místo, kam mohou nalepit fotografii radnice nebo 
si ji nakreslit. 

Dál si můžete povídat, k čemu tedy slouží obecní úřad a co je 
obecní rada? Co jsou to volby a jak se stane starosta starostou? 
Zkuste společně vymyslet,co mohou starostové a radní změnit? 
A co byste změnili vy? Děti jistě vymyslí řadu věcí, které by se 
jim v místě, kde žijí líbily víc. Společně si také vaše místa mů-
žete nakreslit na velký papír. A třeba se vám i podaří některý 
nápad zrealizovat. 

Spojovačka
Poslední částí rubriky je spojovačka dvojic na pravé straně dole. 
Děti mají určit, jak se některé domácí činnosti dělali dřív a jak 
v současnosti? Například, jak lidé získávali vodu, kde se pralo 
nebo vařilo? Povídejte si také o tom, jaké domácí práce děti 
dělají a co k tomu používají? 

Možná máte také doma ještě starý telefon. Doneste ho dětem 
ukázat, ať vidí, jak vypadal předchůdce chytrých dotykových 
telefonů. 

Prohlédnout si vybavení domácnosti první republiky je v dneš-
ní době vzácné, ale řada městských muzeí má ve svých sbírkách 
i vybavení domácností. Zkuste se podívat do muzea ve vašem 
městě a nebo vylezte na půdu a uvidíte, jaké poklady objevíte.

Aktivity:
• povídání o tom, jak vypadalo místo,  

kde žijeme v minulosti a nyní
• obrázek radnice
• spojovačka věcí, které se používaly  

a používají v domácnosti

Propojení s Pracovními listy: 
22. Domácí práce
23. Dům
24. Kam patřím
28. Povolání

Cíle: 
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností  

(pomáhám s...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
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 důrazem 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 pra-
covní listy.

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

Rozvíjené oblasti:
jazyk a řeč, rozvíjení poznání představivosti a fantazie. 

Zdroje: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214731679-vzduchoplavec-

-kracmera/dily/
https://www.svojtka.cz/shop/kniha/3800-100-faktu-jak-veci-funguji-

-ve-meste
https://www.babickarstvi.cz/spolecenske-hry-pro-seniory/382-jak-to-

-tenkrat-bylo-9770862958320.html

poznámky
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8. Medvíďata z Police nad Metují
Stejně jako každý z nás roste a mění se, i skauting procházel 
a stále prochází změnami, ať už většími či menšími. Pojďme se 
spolu s Medvíďaty podívat, jak se skautovalo před 100 lety a jak 
dnes.

Co dělají skauti na obou stranách? Jsou činnosti odlišné? Popo-
vídejte si o tom, jak se asi proměnilo skautování dříve a nyní. 

Podívejte se na dvoustránku a pokuste se na fotkách najít co 
nejvíce skautských věcí (kroj, slibový odznak, podsadové stany). 

Skautská poštovní známka
Věděli jste, že v Československu vznikly první známky na světě 
se skautskou tématikou? Skauti dříve doručovali dopisy na 
všechny důležitá místa, chodili pěšky, jezdili tramvají, na ko-
lech či auty. Jednu takovou známku z tohoto období můžete 
vidět na dvojstránce. Poznáte, co za zvíře je na ní zobrazeno? 
Vytvořte si vlastní poštovní známku s obrázkem vaší oblíbené 
skautské činnosti a pošlete ji medvídatům. Uděláte jim radost!

Kurýrní služba
Můžete si zahrát na kurýra neboli doručovatele dopisů a balíč-
ků. Pár dětí bude doručovateli a zbytek budou příjemci. V prů-
běhu hry se vystřídají. Vedoucí doma připraví adresy v podobě 
namalovaných různě barevných a velkých domů, paneláků, ke 
kterým nakreslí i jejich nejbližší okolí (trávník, květiny, cestičky, 
auta, park, dětské hřiště, apod.). Domy rozmístíme po klubovně 
či místnosti. Děti nakreslí na jednu polovinu A4 věc nebo dopis, 
který chtějí doručit a na druhou obrázek budovy, mohou ale 
klidně jen něco, co je pro dům typické (např. jeden jediný dům 
bude mít jehličnatý strom na zahradě, stačí tedy nakreslit pou-
ze jehličnatý strom). Příjemci si pak postaví před domy a bu-
dou čekat na doručení své zásilky. Kurýři samozřejmě pozdraví, 
řeknou, že nesou balík či psaní, příjemce též pozdraví a podě-
kuje, zároveň sdělí kurýrovi, zda mu doručil správnou zásilku

.
Také můžete vyzkoušet vámi vyrobené poštovní známky nale-
pit na správné místo dopisu nebo balíku.

Prohlídka čistoty
Stejně jako před sto lety, i dnes se na táborech stále provádí 
prohlídka čistoty. Co to je? Je to kontrola toho, že mají děti 

řádně uklizený stan. Vlastně je to taková obdoba toho, když se 
rodiče dívají k vám do pokojíčku, zda jsou všechny hračky na 
správném místě. Co myslíte, že se může v takovém skautském 
stanu všechno bodovat? Dokážete říct, proč děti obvykle nesmí 
mít ve stanu nic sladkého? 

Aktivity:
• Hledání rozdílů
• Kresba vlastní poštovní známky
• Doručování dopisů a balíčků
• Prohlídka čistoty

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost 
10. Úklid v dětském pokoji 
28. Povolání 
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 schůz-

ky, 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 pra-
covní 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 Benjamínků 
(vhodnou formou), seznamuje se skautským hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
hrubá, jemná motorika, sociální, environmentální

poznámky



Knihy pro děti
V říjnu soutěžíme o čerstvou novinku (září 2018) od naklada-
telství Albatros a jmenuje se 100 let Československa v komiksu. 
Autorem je Zdeněk Ležák, ilustroval ji Jakub Dušek. Kniha je 
koncipovaná tak, že obsahuje vždy komiksovou část a po ní 
následuje krátký text o tom, co se v dané době dělo. Text může 
být pro dospělé průvodce dětí dobrým pomocníkem a komik-
sová část zase může dětem více přiblížit naší nedávnou historii, 
kterou si obvykle ve věku benjamínků těžko představují. Kniha 
je určená starším dětem, ale s vhodným doprovodem dospě-
lých může fungovat i pro menší děti.

Ke knize se váže i soutěžní úkol: Odpovězte nám na otázku, na 
jakém místě se vyobrazená situace odehrává a k jaké události 
se asi váže. Odpovědi očekáváme do 28. října 2018. Několik 
z vás vylosujeme a odměníme výtiskem knihy. Při hledání 
odpovědí doporučujeme vyprávět dětem příběh o založení 
Československa a k tomu jim ukazovat různá místa, která se 
k události vázala. Jedno z míst pak bude i právě to vyobrazené. 
Nebo je nechejte místo v nějaké knize hledat. Oceníme i snahu 
dětí místo najít, i když třeba nebude úplně správné. 

K tématu založení Československa si můžete pustit i krátký díl 
seriálu Dějiny udatného českého národa, který byl natočen na 
základě stejnojmenné knihy Lucie Seifertové. 

K tématu se vám může hodit i jiná kniha z nakladatelství Al-
batros a tou je Obrázky z československých dějin nebo též kniha 
z nakladatelství Portál Po stopách stoleté dámy či kniha Cesty 
dětí do staletí 3 aneb Běla a Kuba v době naší první republiky 
z nakladatelství Slovart. Letos v dubnu též vyšla kniha Vznik 
ČSR 1918, která vyšla v nakladatelství Grada a je ze série knih 
o české historii. A v říjnu 2018 vyjde v nakladatelství Host kniha 
1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo. Vztáhnout 
se můžete i k prvnímu Československému prezidentovi skrze 
knihu Tomáš Garrigue Masaryk, kterou napsala a ilustrovala Re-
náta Fučíková. Kniha se pohybuje na hranici ilustrované knihy 
a komiksu. A i když je též určená pro starší děti, malé by mohla 
díky přístupným a krásným ilustracím bavit. Výborný článek 
k tématu oslav svátku 28. října napsala na svém blogu pesleří… 
Veronika Peslerová – http://pesleri.blogspot.com/2017/10/dv-slavi-
me-28-rijna.html. Její blog ostatně doporučujeme jako velikou 
studnici inspirace k mnoha dalším tématům. 

Vřele též doporučujeme sledovat, co se ve vaší obci nebo nej-
bližším větším městě bude ke stoletému výročí založení Čes-
koslovenska dít. V mnoha městech se chystají zajímavé akce. 
My bychom rádi doporučili alespoň jednu z nich, které se koná 
celorepublikově a tou je Lípy republiky 1918–2018 – https://li-
pyrepubliky.cz. Jejím cílem je vytvořit databázi stromů republiky, 
poskytnout návod, jak postupovat při výsadbě jubilejních lip 
a jak o stromy dále pečovat. 

Zapojit se můžete i do druhé soutěže o knihu Jak maminka 
vyprávěla o 20. století z nakladatelství Verzone, ve které je úko-
lem: Pusťte si českou hymnu a tu doprovoďte vlastní ilustrací 
a pošlete k nám do redakce do 30. listopadu 2018. O hymně 
a dalších českých symbolech najdete celou řadu zajímavých 
informací na webu Můj stát: http://www.mujstat.cz. Existuje 
i stejnojmenná kniha, která by se vám mohla hodit. 

Aktivity:
• zapojení se do soutěží
• prohlédnutí si knih s tématikou 100. výročí založení  

republiky či stoleté historie Československa
• zapojení se do projektu Lípy republiky
• poslech hymny

Propojení s Pracovními listy:
4. Na koho se obrátím
24. Kam patřím
26. Spolupráce
27. Autority
28. Povolání

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

ky, 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 důrazem 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 pra-
covní 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, předsta-
vivosti a fantazie

Zdroje: 
Dějiny udatného českého národa – https://www.ceskatelevi-
ze.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/
211543116230095-vznik-ceskoslovenska/video
Projekt Lípy republiky – https://lipyrepubliky.cz
Web Můj stát – http://www.mujstat.cz

poznámky
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/video/
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https://lipyrepubliky.cz
http://www.mujstat.cz


10. Zpátky za dědečkem
Karta č. 1
Začněte s jednoduchými kombinacemi, např. Jak se jmenuje 
vaše babička/sestra/strýc/tatínek apod. Pak přejděte k dalším 
kombinacím a názvům rodinných příslušníků.

Karta č. 2
Děti stojí, upaží a roztáčejí se na místě dokola. Motivujte je, 
aby se točily co nejrychleji: „Káča se točí a točí, točí se jak nej-
rychleji může... a teď se zastavila! Stojí, ani se nehne.“ Počkejte 
chvíli, dokud se dětem nepřestane točit hlava a potom se káča 
může točit nazpátek.

Všímejte si, zda děti nemají problémy s udržením rovnováhy 
po zastavení. Nechte je točit pouze krátce. Zjistíte, jak zvládají 
udržet osu těla při otáčení.

Karta č. 3
Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský – chůze v kruhu.
Kolo se nám polámalo – běh v kruhu.
Mnoho škody nadělalo, udělalo bác… – pád do lehu na zádech. 
Rozšlapeme kolo nohama (jako na kole), roztočíme kolo ruka-
ma (v lehu točíme rukama), roztočíme ruce i nohy najednou.
Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku – v kleku 
naznačujeme opravu kola.
Až to kolo spravíme, tak se zatočíme – vyskočit, zatočit se, zaská-
kat si.

Pro zpestření můžete si zahrát Kolo, kolo mlýnský s padákem 
(nebo prostěradlem/dekou):
po celou dobu písničky se děti drží za okraj padáku. Na konci 
zvednou padák a všechny se pod ním schovají;
jako a) jen se doprostřed padáku přidá míč. Děti se snaží, aby 
míč nevypadl a vyskočil až na konci po zvednutí padáku. Podle 
šikovnosti dětí přidávejte další míče;
některé děti sedí na padáku a vedoucí s ostatními dětmi je 

„vezou“. Zajistěte, aby se všechny děti svezly.

Karta č. 4
Píseň byla údajně nejoblíbenější písní T. G. Masaryka. Není to 
však 100% jisté, viz článek https://cs.wikipedia.org/wiki/Ach_syn-
ku,_synku.

Text písně Ach synku, synku (každý verš 2x opakovat)
Ach synku, synku, 
doma-li jsi?
Tatíček se ptá, oral-li jsi.

Oral jsem, oral, ale málo.
Kolečko se mi polámalo.

Když se ti zlámalo, dej ho spravit.
Nauč se synečku hospodařit.

Jak se mám naučit hospodařit,
Když se mi dílečko nechce dařit.

Karta č. 5
Mějte připravený dostatek slov pro děti ke slabikování. Nikdy 
nevíte, jak dlouho je slabikování může bavit. Děti si mohou 
pomáhat tleskáním.

Karta č. 7
Na obrázcích je kostel, škola, radnice, a divadlo. Které z nich 
jsou ve vašem městě? Na které další s vzpomenete?

Karta č. 8
Na obrázku je 1. československý prezident T. G. Masaryk. Na-
rodil se ještě za Rakouska-Uherska ve znamení Ryb a měřil 
168 cm.
http://www.panovnici.cz/tomas-garrigue-masaryk#cv

Aktivity:
• jak se jmenují různí členové rodiny
• pohybová hra na káču
• pohybová písnička Kolo, kolo mlýnský
• píseň Ach synku, synku
• rozdělování slov na slabiky
• jmenování různých druhů ovoce
• poznávání budov ve městě
• kdo byl T. G. Masaryk

Propojení s Pracovními listy:
11. Zdravé a nezdravé
24. Kam patřím
26. Spolupráce
27. Autority

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

ky, 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 pra-
covní 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, interpersonální, spole-
čenská, environmentální

Zdroje:
Dvořáková, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítětě. Portál: 
Praha, 2002.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ach_synku,_synku
http://www.panovnici.cz/tomas-garrigue-masaryk#cv

poznámky
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Kdo je maminka vaší babičky? 
A kdo bratr vaší maminky?  
A sestra vašeho tatínka?  
Jak se jmenují?  
Vymýšlejte další kombinace. ... jako káča. ... kolo, kolo, mlýnský.

Slova pomocí tleskání 
rozdělte na slabiky.  
Např. ko-čí, bram-bo-ry apod. ... 10 druhů ovoce.

... budovy na obrázcích? Které 
z nich jsou ve vašem městě? ... kdo to byl a co dělal?



Název rubriky Úkol v časopise Pohybovka Tvoření Pokusy Tipy na ven Povídání S hudbou Vaření

Rodinné album Moji blízcí

Na venkově Ptáci Houby Venkov dřív a venkov nyní Ovoce

Ovoce

Houby Brambory

Začátek velkého pokroku Kočky a psi Skákání panáka Vyrob si svou 
káču

Pouštění draka Jak děti trávily čas venku

Prkna na vratech Hra s káčou Házení do důlku

Kluk s obručí Cvrnkání kuliček

Počítání kuliček Skákání panáka

Drakův ocas Hra s káčou

Dopravní prostředky Honění obruče

S rodinou u stolu Hledání rozdílů Co jedli lidé před 100 lety? Domácí máslo

Co na stůl nepatří? Poznej svého farmáře Společná hostina

Ozdob ubrus Křížaly

Hostina jako na statku Rozhuda

Škubánky

Hračky naší prababičky Dokreslete dřevěná prkna Panenka ze 
šustí

Podzimní plody Krabice na voze

Razítkování náhrdelníků Mašinka z kra-
biček

Teď a dřív 

Plody na stromech u cesty Náhrdelník 
z jeřabin 
a brambor

Na svatbě Nejkratší a nejdelší stuha Zavazování mašle 
s říkankou

Vyrobte si 
vozembouch

Slavnostní kytice 
z lučního kvítí

Svatební tanec

Dokresli vozembouch

Výstava naše město Hledání na fotografiích Jak vypadalo město dřív 
a jaké je nyní?

Obecní úřad 

Spoj dvojice věcí, které 
k sobě patří

Karty – Zpátky za dědečkem Točím se jako káča Rodinní příslušníci Ach synku, synku

Kolo kolo mlýnský Slabikujeme slova

Poznáváme budovy ve 
městě

Kdo byl T. G. Masaryk

přehled aktivit



Sekce Název Pracovního listu Rodinné 
album

Na venkově Začátek velkého pokroku S rodinou u stolu Hračky naší 
prababičky

Na svatbě Výstava naše město Medvíďata z Poli-
ce nad Metují

100 let Česko-
slovenska

Jak maminka vyprá-
věla o 20. století

Co umím 
a znám

4 Na koho se obrátím (Umím si říct 
dospělému o pomoc.)

Řešení soutěž-
ního úkolu

Řešení soutěžního 
úkolu

6 Prostorová představivost (Řeším 
jednoduché úkoly vyžadujícící 
prostorovou představivost.)

Povídání, co je na obrázku Zjisti jak jsme si hráli venku a za-
hraj si také, Spočítej kočky a psy na 
obrázku, Najdi dopravní prostředky

Razítkování, 
mašinka 
z krabiček

Skautská poštovní 
známka

9 Tkanička Anička (Zavážu si 
tkaničku.)

Navlékání 
korálků

Slavnostní 
kytice

10 Úklid v dětském pokoji (Umím si 
uklidit rozházené hračky.)

Prohlídka čistoty

11 Zdravé a nezdravé (Znám zákla-
dy ochrany zdraví, co mi škodí 
a prospívá.)

Ochutnávka ovoce, produktů 
ze šípků

„určování, co se dříve jedlo a ne-
jedlo, dobové recepty, projekt 
Poznej svého farmáře “

Kdo jsem 12 Každý má rád něco jiného (Chá-
pu, že každému se může líbit 
něco jiného.)

Moji blízcí Porovnávání ovoce dle chuti „určování, co se dříve jedlo 
a nejedlo dobové recepty“

13 Kolik mi je let (Vím, kolik mi 
je let)

100. výročí 
a můj věk

Můj 
kamarád

19 Pocity (Popíšu slovy, co cítím.) Moji blízcí

20 Rozdělím se s tebou (Dovedu se 
s ostatními rozdělit.)

Vyrábění a ochutnávka jídel Slavnostní 
kytice

21 Mám vás rád (Umím řícti blíz-
kým lidem, že je mám rád.)

Moji blízcí Slavnostní 
kytice

Můj 
domov

22 Domácí práce (Pomáhám doma 
rodičům.)

Příprava jídel podle receptu, 
prostírání stolu

Spojovačka domácí činnosti.

23 Dům (Vím, kde bydlím./Znám 
svou rodinu.)

Moji blízcí Jak vypadalo moje město dřív 
a jaké je nyní. 

24 Kam patřím (Dokážu popsat 
skupiny, kterých jsem členem.)

Moji blízcí Moje rodina, místo, kde 
bydlím, moje školka/la.

Prohlížení 
knih, povídání 
o národnosti

Prohlížení knih, 
povídání si o ná-
rodnosti

26 Spolupráce (Jsem schopen 
pracovat ve skupině.)

Vyprávění 
příběhu

„Hledání rozdílů, určování, co 
se dříve jedlo a nejedlo, výroba 
másla, chleba a sýru, prostírání 
stolu“

Svět okolo 
nás

27 Autority (Respektuji autority 
a mám důvěru ve své blízké.)

Prohlížení kni-
hy o T.G.M.

28 Povolání (Chápu potřebnost 
jednotlivých povolání.)

Moji blízcí Kdo pečuje o krajinu, hospo-
dářství, úrodu

x-povídání o názvech obchodů 
a o tom kde co lze koupit

Projekt Poznej svého farmáře Kdo je to starosta a co je jeho 
práce? Co je obecní rada?

Kurýrní služba Povídání 
o státnících

Povídání o stát-
nících

29 Společenská právidla (Dodržuji 
základní společenská pravidla.)

Kurýrní služba

30 Společné rysy (Uvědomuji si, co 
mám s ostatními dětmi společ-
ného a v čem se liším.)

Moji blízcí

Příroda 
kolem 
nás

31 Co nám dává příroda (Jsem si 
vědom provázanosti vztahu 
člověka a přírody.)

Popis krajiny, pokus s houba-
mi, bramborami, ochutnávka 
ovoce a produktů ze šípků

Projekt Poznej svého farmáře, 
výroba másla, chleba a sýru

Panenky ze 
šustí

32 Co nepatří do lesa (Vím, že 
odpadky patří do koše.)

Popis krajiny

33 Kde žijí zvířata (Vím, kam patří 
různá zvířata.)

Která zvířata by v krajině 
mohla být, která vidím na 
obrázku

34 Lesní plody (Vím, že nemohu jíst 
neznámé plody a houby, znám 
běžné lesní plody.)

Popis krajiny, pokus s houba-
mi, bramborami, ochutnávka 
ovoce a produktů ze šípků

Spoj plody 
se stromy

37 Roční období (Vnímám rozdíl-
nost přírody v různých ročních 
obdobích.)

Popis podzimní krajiny, jak se 
liší od jiných ročních dob

39 Vnímání přírody (Vnímám 
přírodu různými smysly.)

Vnímání skrze chuť – ochut-
návka

40 Výlet (Jsem rád v přírodě a 
umím se v ní přiměřeně chovat.)

Výprava do přírody a sběr 
jablek

PRopojení s Pracovními listy


