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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/
forms/d/e/1FAIpQLScMMVKkfM7pNiYIFzy1b2Tcq-emgOf8_zBmutR_
w87vUr7VNQ/viewform?usp=sf_link

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

Nabízíme vám metodickou přílohu k červnovému číslu časopi-
su Ben Já Mína ve školním roce 2018/2019. Je to již patnáctá 
metodika od začátku vydání časopisu (nejen) pro skautské 
předškoláky – benjamínky. Přílohu si můžete vytisknout nebo 
přečíst online, vedoucím benjamínkovských skupin 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 meto-
dické 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://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesinky.  
Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes e-shop na 
adrese: www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
Závěrečné předprázdninové číslo tohoto školního roku od-
kazuje k příběhu spisovatele, malíře a letce Antoina de Saint 
Exupéryho a inspirované je krásnou knihou od Petra Síse Pilot 
a Malý princ, kterou vydalo nakladatelství Labyrint. Ústředním 
tématem je vzduch a vše, co s ním souvisí: létání, dopravní 
prostředky, daleké a exotické končiny, pokusy se vzduchem.

V úvodní rubrice Příběhu začíná výlet benjamínků, jejich 
rodičů a vedoucí Janky, na kterém je provází Antoine de Saint 
Exupéry. Ostatní rubriky v časopise jej představují jako zlato-
vlasého chlapce a pak již mladého muže i staršího pána, který 
díky lásce k létání zažil spoustu dobrodružství, učil se číst poča-
sí, zkoušel, co všechno vzduch a vítr dokáže, naučil se sestrojit 
a opravit letadlo. Z cest si přivezl exotické plodiny a obohatil 
svou evropskou domácí kuchyni.

Novinka tohoto roku – vystřihovánka –  přináší (jak jinak) leta-
dlo. Věříme, že si před prázdninami, ale i o prázdninách užijete 
s BEN JÁ MÍNOU spoustu zábavy a legrace.

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. 

Časopis Ben Já Mína chodí předškolákům registrovaným 
v Junáku dohromady pro celý oddíl vedoucí/mu oddílu (spo-
lečně s touto metodikou). První číslo dítěti nově přidanému do 
skautISu mu ale přijde vždy domů – je k němu přibalena Bro-
žura pro rodiče nováčků, která rodiče seznamuje se základními 
informacemi, jak to v Junáku funguje. Další čísla pak už budou 
chodit v balíku s ostatními (leda byste se rozhodli jinak a ve 
skautISu nastavili zasílání individuální dětem domů).

«
Ben Já Mína na Facebooku
Najdete nás na Facebooku – kanál/stránka BEN JÁ 
MÍNA: http://bit.ly/BenJaMina_facebook
a Instagramu: instagram.com/casopis.benjamina.

Připravili jsme i video Ben a Mína se představují:
http://bit.ly/Ben_a_Mina_se_predstavuji.

úvod · symbolický rámec · zpětná vazba

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

Děkujeme!
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poznámky

Ben s Mínou a dětmi a vedoucí Jankou vyrazili na výlet. 
Jsou s nimi i jejich rodiče, aby se všichni lépe poznali. Jejich 
průvodce, Antoine de Saint Exupéry, jim o sobě a svých dob-
rodružstvích vypráví. V první rubrice – v Příběhu – se dozvíte 
především o jeho narození, trochu o době, kdy žil, i jeho největ-
ším snu – létání. Příběh si společně převyprávějte. 

Spisovatel–letec na přelomu století
Antoine se narodil roku 1900 ve Francii. Na mapce si můžete 
ukázat, kde je Francie, kde je Česká republika, mluvit o tom, 
jak jsou asi vzdálené od sebe, kolik hodin by tam trvala cesta 
autem, kolik letadlem. Můžete se dětí zeptat, zda někdy byly 
ve Francii a zda s ní mají něco spojeného. S dětmi si můžete 
povídat i o době kolem roku 1900, době velkých očekávání 
i závratných objevů. Některé z nich jsou vyobrazené v komik-
su – krevní skupiny, bakelit, létací stroj, dioda, auto Präsident. 
Můžete si říct nebo ukázat jednotlivé objevy na obrázcích, 
povídat si o tom, co znamenaly pro tehdejší svět. Antoine 
toužil již od malička létat. Překonával různé překážky. Povídat 
si s dětmi můžete o tom, po čem touží ony. Jaké cesty k tomu 
asi povedou. To přímo vyzývá k výtvarné či jiné tvorbě. Jedno 
okénko je prázdné, úkolem je doplnit, co Antoine z letadla asi 
tak může vidět. Fantazii se meze nekladou. Pokud máte ve 
skupince malé děti, prostor jim pravděpodobně nebude stačit, 
nabídněte jim i větší formát. 

Sny a přání
Druhá strana rubriky klade za úkol otázky i tvoření – Co byste 
chtěli v létě zažít? Co k tomu bude potřeba? Máte s ostatními 
z benjamínkovské skupiny nějaké sny a plány společné? Sny 
a společné plány si můžete také někam (např. pomocí obrázků) 
zaznamenat a vyvěsit v klubovně, školce či doma, vracet se 
k nim a postupně je plnit. 

Celé číslo časopisu bude o vzduchu, létání, povídat si tedy 
můžete i o něm. Uprostřed časopisu najdete vystřihovánku 
jednoduchého letadla, které si můžete vytvořit. S ním se pak 
dá létat nad mapou a ukazovat si jednotlivé státy nebo města 
(např. kde už děti byly apod.). 

Aktivity:
• převyprávění komiksu
• povídání na vybraná témata
• prohlížení obrázků objevů
• ztvárnění snů a tužeb
• ztvárnění letních plánů
• létání letadýlkem z vystřihovánky nad mapou

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
12. Každý má rád něco jiného 
19. Pocity 
26. Spolupráce 
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 a hrubá motorika, grafomotorika; jazyk a řeč; rozvíjení poznání, 
představivosti a fantazie, vztah k přírodě a okolnímu prostředí

1. Létat



Antoine, hlavní hrdina celého čísla inspirovaného spisovatelem, 
malířem a letcem Antoinem de Saint Exupérym, dobře ví, že 
aby mohl úspěšně létat, je potřeba se naučit vyznat se v počasí 
a jeho změnách.

Výroba korouhvičky
Levá stránka rubriky se proto věnuje výrobě kohoutí korouhvič-
ky, kterou zvládnou i malí objevitelé. Nejprve se vystřihnou 
dva kohoutci. Abyste si nemuseli rozstříhat časopis, můžete 
si pomoci pauzovacím papírem, který koupíte snad téměř 
v každém papírnictví. Když budete mít oba kohoutky, vybarvíte 
si je dle libosti a k jednomu pak přilepíte přebývající staré víčko 
od fixy (věříme, že takové budete mít). Druhého kohoutka pak 
přilepíte k tomu s víčkem. Ideální na to bude disperzní lepidlo 
(např. Herkules), pokud bude potřeba, pomozte si lepící páskou. 
Kohoutka pak už jen zasunete do tyčky, staré pletací jehlice 
nebo špejle (ideálně silnější) a píchnete do země. A pak už jen 
sledujete, kudy fouká vítr. Námět a tvorba jsou inspirované 
projektem Učíme se venku. 

Oblaky, oblaka
Druhá strana se věnuje mrakům, chcete-li být přesní, pak obla-
kům (správný název pro mraky). Děti můžete nechat spojovat 
ty, které jsou stejné a patří k sobě. Pak můžete kouknout do 
nebe a zakroužkovat si ty, které vidíte na obloze. Porovnejte 
mezi sebou – viděli jste stejné? Oblaka budí fantazii a vyzývají 
k tvorbě. Vidíte v nich nějaké známé tvary a obrázky? Pokud 
ano, nakreslete si je. Buď k tomu můžete využít časopis, nebo 
můžete kreslit podle toho, co jste viděli na obloze anebo si vzít 
fotografie oblaků a třeba přes průhlednou fólii (nebo klidně 
i bez ní) obtahovat fixou, co zajímavého vidíte navíc. 

Poslední úkol se věnuje barvám oblak. Pokud máte možnost, 
udělejte pozorování oblak dvakrát po sobě – jakou barvu mají 
oblaka, která vidíte teď na obloze? A jakou barvu mají druhý 
den (popř. za týden, až se zase uvidíte se skupinkou)? Zakrouž-
kujte barvu nebo domalujte vlastní namíchanou. Tématu se 
věnuje mimo časopis i projekt Jděte ven, který vytvořil krásný 
Můj atlas mraků – ke stažení na webu. 

Aktivity:
• tvorba kohoutí korouhvičky
• spojovačka stejných oblak
• tvorba – co vidím v oblacích za známé tvary
• barva oblak
• Můj atlas mraků

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost 
31. Co nám dává příroda 
39. Vnímání přírody 

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

a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (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.
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 a grafomorika, vztah k přírodě

Zdroje:
Můj atlas mraků: https://jdeteven.cz/games/cz/muj-atlas-mraku. 
Kohoutek: http://ucimesevenku.cz

poznámky

2. Číst počasí

https://jdeteven.cz/games/cz/muj-atlas-mraku


Od dob Antoina de Saint-Exupéryho uběhlo mnoho času 
a lidé za tu dobu vymysleli spoustu možností, jak se dostat do 
vzduchu a pozorovat svět z ptačí perspektivy. V časopise máte 
několik těchto vynálezů zobrazených, zkuste s dětmi jednotlivé 
vynálezy pojmenovat. Zeptejte se dětí, jestli znají ještě něja-
ké další.

Na letišti
Když se chceme pohybovat vzduchem, tak většinou začínáme 
na letišti. Prohlédněte si s dětmi, jak takové malé letiště vypa-
dá; zeptejte se jich, jestli už na nějakém letišti byly; pokud byly 
na velkém dopravním letišti, tak se zeptejte, v čem se lišilo od 
toho na obrázku.

Na žádném letišti nesmí chybět vzletová (přistávací) dráha, 
popojížděcí dráha, hangár, řídící věž, větrný rukáv. Najděte vše 
na obrázku a povídejte si s dětmi, k čemu tyto věci slouží.

Naše letiště v časopise slouží mimo jiné sportovním para-
šutistům. Tři z nich se právě chystají na přistání. Obtáhněte 
pastelkami jejich přistávací dráhy.

Balónková raketa
Na výrobu balónkové rakety budete potřebovat: provázek (mi-
nimálně 3 m), izolepu, brčko, nafukovací balónek, nůžky. Nejpr-
ve si ustřihněte kousek brčka (cca 5 cm). Nafoukněte balónek 
a zavažte ho na kličku, tak aby šel jednoduše rozvázat. Brčko 
přilepte pomocí izolepy na balónek a následně ho navlékněte 
na jeden konec provázku. Provázek držte natažený mezi dvěma 
dětmi a rozvažte kličku na balónku. Vzduch proudící z balónku 
svou silou bude hnát balónek po provázku směrem k druhému 
dítěti. Zkuste si pokus zopakovat s různě nafouklými balónky. 
Jak daleko vám různě nafouklé balónky doletěly, můžete 
zaznamenat na provázku v časopise. Pokud budete mít chuť, 
můžete si na nafouklý balónek nalepit izolepou křídla, či si ho 
pomalovat, ať je raketa dokonalá.

Horkovzdušný balón
Tento pokus vám ukáže princip horkovzdušného balónu. Bu-
dete na něj potřebovat: nafukovací balónek, skleněnou láhev, 
gumičku, hrnec a horkou vodu. Na hrdlo láhve nasaďte vyfouk-

lý balónek a zagumičkujte ho. Horkou vodu nalejte do hrnce. 
Pozor, nenechávejte lít vodu děti bez dozoru. Skleněnou láhev 
postavte do hrnce s horkou vodou. Hrnec by měl být natolik 
hluboký, aby se v něm schovala skoro celá láhev. Horká voda 
bude postupně zahřívat vzduch v lahvi, ten se bude rozpínat 
a tím postupně nafukovat balónek. Jak hodně se vám podařilo 
balónek nafouknout, můžete zakreslit přímo do časopisu.

Aktivity:
• Hledání vynálezů na obrázku – prostorová představivost
• Povídání o létajících vynálezech a letišti
• Přistávací dráhy parašutistů – grafomotorika
• Balónková raketa
• Horkovzdušný balón

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
28. Povolání

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.
1.2.5. 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, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie, vztah k přírodě

Zdroje:
bit.ly/fyzikahrouvzduch

 

3. Vzduch plný vynálezů

poznámky

http://bit.ly/fyzikahrouvzduch


Ben a Mína si na let letadlem netroufli, ale zkusili výlet 
balónem. Taky se jim povedlo zažít zajímavé divadelní 
představení – se stíny. V této rubrice si můžete vše vyzkoušet.

Co vše létá
Jak zajímavý je pohled svrchu. Ne každému se ale možná už 
podařilo tento pohled zažít. Povídejte si s dětmi, jak se můžete 
dostat do vzduchu. Letěl už někdo letadlem? Byl někdo už na 
rozhledně? Co vše můžeme na obloze spatřit? Kdo pracuje 
v oblacích?

Létající balón 
Připravte si nafukovací balónek, brčka, kelímek od jogurtu 
a izolepu. Nejprve nafoukněte balónek a zavažte. Poté přilepte 
izolepou brčka ze čtyř stran ke kelímku od jogurtu. Kelímek 
ozdobte washi páskami, popř. barevnými izolepami. Pokud by 
byly pro vás těžké sehnat, mohou děti použít barevné papíry 
a lepidlo herkules – je to však náročnější a špinavější varianta. 
Poslední krok bude nejtěžší. Druhé konce brček přilepte opatr-
ně na nafouknutý balónek.

Stínohra
Na bílou čtvrtku si nakreslete postavičky z pohádek, nebo si 
můžete vymyslet postavy vlastní. Opatrně vystřihněte obrysy 
a nalepte je na špejle. Počkejte do večera na tmu a rozsviťte 
žárovku třeba v lampičce. Pohybujte před lampičkou postavič-
kami a na stěnu se budou promítat zvětšené stíny figurek.
Inspiraci můžete najít zde:
http://bit.ly/stinohra1
http://bit.ly/royal_theatre_shadowplay
http://bit.ly/the_chinese_zodiac_shadowplay
http://bit.ly/forest_animals_shadowplay

Prstová stínohra
Stínohru si můžete zahrát i bez postaviček. Stačí správně po-
skládat prsty a ty vytvoří různá zvířátka. Spoustu nápadů, jak 
prsty poskládat, najdete na internetu nebo v knize od Sophie 
Collins.

Najdi stín ke správné věci
Pozorně se podívejte na všechny věci na obloze a na stíny, které 
vrhají. Podaří se vám přiřadit ke každé věci správný stín? Jeden 

stín je tu navíc, najdete ho?
Je to malý mráček. 

Těžší x lehčí
Každá věc je jinak těžká. Na balónu jsou přivázané pytle s pís-
kem jako závaží. Každý je jinak velký. Který bude nejtěžší? Je to 
ten největší pytel.
Zkuste zvážit věci kolem sebe a tipnout si, která bude nejtěžší.

Geometrické tvary
Matematika je všude kolem nás. Můžeme ji najít i ve věcech, 
kde bychom ji nečekali. Najdete geometrické tvary i ve věcech 
na obloze? Které věci vyrobil člověk a co příroda?

Aktivity:
• výroba létajícího balónu
• stínohra – pohádka
• stínohra s prsty
• najdi stín ke správné věci
• těžší x lehčí
• co vše létá
• geometrické tvary

Propojení s Pracovními listy:
15. Pohádkové postavy
6. Prostorová představivost

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.
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, představivost, 
Zdroje: COLLINS, Sophie. Stínohra. Slovart, Praha 2012.

4. Na nebi

poznámky

http://bit.ly/stinohra1
http://bit.ly/royal_theatre_shadowplay
http://bit.ly/the_chinese_zodiac_shadowplay
http://bit.ly/forest_animals_shadowplay


Z malého zlatovlasého chlapce vyrostl mladý muž. Letadla ho 
nepřestala fascinovat a stal se pilotem. Uhodnete, co si veze 
z cest? Který kontinent právě navštívil?

Ochutnávka kakaových bobů
Pražené kakaové boby k ochutnání seženete ve zdravé výživě. 
Dětem asi chutnat nebudou, jsou hořké. Povídejte si, jaké další 
potraviny jsou hořké. Jaké chutnají nejvíce dětem? Jak to, že 
jim čokoláda chutná? Udělejte si ochutnávku všech čtyř chutí. 
Pozvěte také rodiče.

Přiřazování slov k obrázkům
Aktivita je určena starším dětem, které už čtou. Nečtenáři 
mohou obrázky pojmenovat.

Horká čokoláda se šlehačkou
Místo ručního šlehače je možné použít i šlehač elektrický.
Namísto v rendlíku s nepřilnavým povrchem (např. teflon, ti-
tan) je čokoládu s mlékem také možné rozpustit ve vodní lázni. 
Záleží, co vám více vyhovuje nebo s čím máte lepší zkušenost. 
Dbejte na bezpečí dětí v obou případech!

Co odkud pochází
Nechte děti přemýšlet a spojovat. Neexistuje jen naše navrho-
vané řešení. Každé odůvodněné rozhodnutí je správné. Aktivita 
navazuje na téma předchozího čísla časopisu „Odkud se 
berou“. Pokud děti bude povídání bavit, vzpomínejte na další 
výrobky, odkud pocházejí. Zahrajte si pantomimu apod.

Možné řešení: datle – sirup, bavlna – tričko, košile; jablka 
– štrúdl, džus; len – košile, tričko; citrusy – džus, čaj; rajčata – 
kečup, džus; rooibos – čaj, heřmánek – čaj, švestky – povidla

Afrika: bavlna, citrusy, rajčata, datle, rooibos
ČR: jablka, len, rajčata, heřmánek, švestky

Bílá místa v obrázcích mohou děti vybarvit.

Aktivity:
• hádání a odhadování
• třídění dle velikosti a pojmenovávání  

(předmatematické představy)
• ochutnávka
• příprava horké čokolády se šlehačkou
• spojovačka
• omalovánky

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

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

a její poznávání.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností (pomáhám s ...).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské schůz-

ky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
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 a hrubá motorika, grafomotorika, rozvoj poznání, rozvoj smyslů, 
spolupráce ve skupině, vztah ke světu a k okolnímu prostředí

Zdroje:
http://bit.ly/vyroba_cokolady2
http://bit.ly/rooibos2

5. Tajemný náklad

poznámky

http://bit.ly/vyroba_cokolady2
http://bit.ly/rooibos2


Rozmary počasí k přírodě patří. Koho kromě pilotů mohou 
ovlivnit? Jak vnímají vítr a déšť děti? Námětů k diskuzi je 
mnoho...

Hra Modely letadel
Děti se pohybují prostorem (mohou třeba létat jako ptáci, 
plout jako mraky, ...) dokud vedoucí nezvolá číslovku. Poté je 
potřeba, aby děti utvořily co nejrychleji model letadel podle 
příslušné číslovky a podle nákresu v časopise. Pokud nějaké 
dítě zbude, může si vyměnit úlohu s vedoucím, nebo může 
utvořit letadélko samo. Také lze vyzvat „přebytečné“ děti, aby 
se snažily žádoucí počet zachovat, mohou si tak podle fantazie 
přibrat do hry třeba plyšáky, hračky apod. Nechte jim prostor, 
aby na řešení přišly pokud možno samy. Připravte se, že to 
chvilku potrvá. Poté se děti opět pustí a pobíhají prostorem, 
dokud vedoucí nezvolá další číslovku.

Hru můžete na konci ozvláštnit a postavit překážkovou dráhu 
(třeba slalom), kterou děti v jednotlivých modelech od jednot-
livců až po trojice proletí. Kdy se jim nejlépe pohybovalo? Když 
byly samy nebo s někým? Proč?

Od vánku k vichru
Zahrajte si hru na to, jaké to je, být unášen větrem. Vedoucí 
může vystupovat v roli Krále/Královny větru. Děti si zvolí, jak 
těžkým předmětem se stanou. K inspiraci slouží obrázky v ča-
sopise. Vedoucí v roli začne foukat (nebo třeba určovat intenzi-
tu větru Orffovými nástroji) a podle síly foukání se děti mohou 
rozpohybovat, jakoby byly předměty unášené větrem.

Hra na tělo
Pokud jste venku ve větrném počasí nebo dešti, zavřete oči 
a zaposlouchejte se do okolních zvuků. Zkuste je poté napo-
dobit hrou na tělo – nápadům se meze nekladou, časopis na 
obrázcích nabízí několik tipů. Děti mají také moc rády, pokud 
to pojmete jako hru – můžete jim oznámit, že začíná pršet 
(i když jste třeba uvnitř) a utíkejte se schovat, třeba pod stůl. 
Začněte na své tělo hrát zvuky deště od těch nejjemnějších, 
děti vás začnou spontánně napodobovat. Postupně přidávejte 
na intenzitě, a přes zvuk lijáku se vraťte až ke kapání a nakonec 
k tichu. 

Výroba deštné hole
Pomůcky: tvrdá papírová trubka/tubus (čím delší, tím lepší) 

– např. od alobalu, igelitových sáčků, apod., papírová lepící 
páska, kladívko, hodně krátkých hřebíčků (nesmějí být delší 
než je průměr trubky, množství se odvíjí od délky trubky), rýže 
(nebo pro dosažení jiného zvuku hole jiný sypký materiál jako 
čočka, hrách, minikorálky...), nůžky, látka, akrylové barvy nebo 
jiný zdobící materiál.

Postup: Do trubky zatlučte hřebíčky, které budou posléze slou-
žit jako překážka rýži, která se uvnitř bude přesýpat. Můžete 
na trubku předkreslit spirálu, na kterou např. vždy po 2cm 
uděláte puntík. Dítě tak bude vědět, kam má hřebíčky zatlou-
kat. Po umístění hřebíčků omotejte celou trubku papírovou 
páskou, aby se hlavičky hřebíků zafixovaly. Na kousek látky 
obkreslete konec trubky, přidejte cca 5 cm okraj a poté vystři-
hněte. Vznikne vám uzávěr trubky, který páskou k jednomu 
konci hole připevněte. Otevřeným koncem do hole nasypejte 
libovolné množství rýže – pokud vám při zkušebním přesýpání 
zvuk vyhovuje, uzavřete vystřiženou látkou i druhý konec hole. 
Nakonec hůl pomalujte, na závěr ideálně nalakujte. Můžete 
třeba natřít jen základní barvu a pak zdobit samolepkami 
nebo washi páskami. 

Aktivity:
• překážková dráha v časopise
• hra Modely letadel
• dramatická hra Od vánku k vichru
• hra na tělo
• výroba deštné hole

Propojení s Pracovními listy: 
14. Naslouchání okolí
26. Spolupráce
39. Vnímání přírody

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.
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 – velké pohyby, jemná motorika, grafomotorika, rozvoj 
představivosti, spolupráce se skupinou, vztah k přírodě a prostředí

poznámky

6. Unášeni větrem



Pohled z výšky na svět kolem nás je hlavní součástí této 
dvojstrany, kde se vždy věnujeme místům kolem nás, kde 
žijeme. Antoine, jako starší pán, ukazuje do kraje a vysvětluje 
mladému chlapci, co pro něj bylo na jeho cestách důležité: 

„Než jsem poprvé vzlétl, můj dobrý přítel mě naučil, že se ne vždy 
mohu spolehnout na mapu, ale je potřeba umět číst i ve tváři 
krajiny, která se oproti mapě mění. Umět rozpoznat města, pole, 
louky, lesy a vodní toky pouhým pohledem dolů může někdy 
zachránit i život.“

I my se v dalších aktivitách věnujeme mapám a krajině kolem 
nás. Během letních výletů se nám řada věcí bude jistě hodit. 

Rozhledna Krásenský vrch, 777 m/n/m
Nejprve vybarvěte kameny na rozhledně podle symbolů 
a barev, jak jsou navržené na tabuli pod rozhlednou. A potom 
se zamyslete, kterých kamenů je nejvíce. K určení počtu slouží 
nakreslené kameny v bublině u chlapce, můžete je např. 
kroužkovat nebo škrtat. O rozhledně Krásenský vrch, která je 
předlohou naší rozhledně, se více dozvíte zde: 
http://bit.ly/KrásenskýVrch.

Tabule zajímavostí
Na obrázku vedle mapy jsou vyobrazeny obrázky hradu, sovy, 
datla, květiny, stromu a lišky. Všechny tyto obrázky naleznete 
také v krajině této rubriky. Tak vzhůru do hledání. Podobné 
zadání hledačky si s dětmi můžete zahrát i na schůzce nebo 
výpravě. Máme pro vás tip na letní hledačku http://bit.ly/LetníH-
ledačka a hledačku na cesty: http://bit.ly/HledačkaDoAuta.

Na informační tabuli a rozhledně najdete turistické označení 
pro rozhlednu. Další značky vhodné pro orientaci v mapě 
najdete zde: http://bit.ly/MapoveZnacky. Můžete si z nich vytvořit 
i další hry, např. pexeso nebo vlastní malování map. Na stro-
mech si také můžete všimnout turistických značek. Řekněte si, 
k čemu slouží.

Opravujeme rozhledny
Na kopcích v naší rubrice jsou i další rozhledny, které výtvar-
nice nakreslila podle reálných známých rozhleden v České 
republice, více informací o nich se dozvíte v odkazech.

Dřevěná rozhledna Boubín, 1362 m n m, http://bit.ly/Boubin. 
Železná rozhledna Vartovna, 635 m n m, http://www.vartovna.cz/.
Kamenná rozhledna Štěpánka, 959 m n m, https://stepanka.
ceskehory.cz/.

Úkolem je najít cestu, kudy se vydají nákladní auta, která 
vezou materiál na opravu rozhleden. Vyznačte správnou cestu 
a povídejte si o rozhlednách. Proč a kde se staví a z jakých ma-
teriálů mohou být postaveny?

Místo, které jste navštívili
Vyrazte společně na blízké místo, odkud bude pěkný rozhled 
nebo přímo na některou z rozhleden poblíž místa, kde žijete. 
Většinu rozhleden najdete například zde: http://bit.ly/MapaRoz-
hleden. Co můžeme z vysokých míst vidět? Jak daleko vidíme 
a jak vypadají věci, když je vidíme z dálky? Jak se cítíme, když 
jsme vysoko? 

Nalepte si do časopisu pamětní kartičku, nechte si natisknout 
razítko nebo si nakreslete výhled, který jste z místa viděli. 

Aktivity: 
• vybarvování rozhledny podle symbolů
•  počítání kamenů
• vyhledávání zajímavostí z informační tabule
• mapové značky
• z čeho jsou postavené rozhledny
• místo, které jste navštívili

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
19. Pocity
31. Co nám dává příroda
34. Lesní plody
36. Neztratím se
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.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
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 motorika, grafomotorika, rozvíjení poznání, vztah k přírodě 
a prostředí, ve kterém žiji 

Zdroje: 
http://www.na-rozhledny.cz/

7. Na vrcholu

poznámky

http://bit.ly/Kr%C3%A1sensk%C3%BDVrch
http://bit.ly/Letn%C3%ADHleda%C4%8Dka
http://bit.ly/Letn%C3%ADHleda%C4%8Dka
http://bit.ly/Hleda%C4%8DkaDoAuta
http://bit.ly/MapoveZnacky
http://bit.ly/Boubin
http://www.vartovna.cz/
https://stepanka.ceskehory.cz/
https://stepanka.ceskehory.cz/
http://bit.ly/MapaRozhleden
http://bit.ly/MapaRozhleden
http://www.na-rozhledny.cz/


Stavba iglú
Koťátka si během svého výletu vyzkoušela stavbu iglú stanu. 
Zkusíte to také? Nejprve se zeptejte dětí, jestli už někdy stavěly 
stan. Na jakém místě je dobré ho postavit (ne na šiškách, do 
kopce, velmi blízko vody, apod.)? Poté ho spolu s dětmi postav-
te a vyzkoušejte si, jaké to je v něm ležet. Také můžete stan 
umístit na zmiňované šišky, aby si děti prakticky vyzkoušely, 
jaké to je ležet na rovném povrchu a jaké na šiškách. Po vyzkou-
šení stanu ho opět společně sbalte.

Balení na výlet
Před každým výletem je zapotřebí si řádně zabalit. Doneste si 
s sebou na družinovku různá zavazadla (kufr, malý batůžek, 
tašku přes rameno, krosnu) a různé věci (šátek na hry, svačinku, 
láhev s pitím, papír, tužku, plyšáka, pláštěnku, nafukovací 
kruh, mobil, ručník, apod.). Řekněte dětem, že si mají zabalit 
na jednodenní výlet a nechte na nich, které zavazadlo a věci 
si s sebou vyberou. Následně se společně s nimi podívejte, co 
si sbalily a popovídejte si o tom, zda je daná věc a zavazadlo 
vhodné s sebou na výlet, či nikoliv. K této aktivitě můžete 
přidat i povídání o oblékání do různého počasí. Třeba tak, 
že nakreslíte různé oblečení (rukavice, šála, bunda, kraťasy, 
sandály, mikina, tílko, apod.) nebo je vystřihnete z časopisů. 
Můžete využít i materiály z předchozí metodické přílohy, kde 
naleznete dvě oblékací panenky (holku a kluka) i se sadou oble-
čení: http://bit.ly/B7_metodika_Za_polarnim_kruhem

Následně dětem můžete oblečení ukazovat a ony budou říkat, 
do jakého ročního období by se takto oblékly.

Zakroužkujte věci na stránce s Fotopředstavovačkou, které byste 
si zabalili na výlet a udělejte křížek u těch, které byste si nevzali.

Vzduch, vítr a vichřice
Vedoucí hraje na bubínek a děti běhají venku nebo v budově 
poskakují v rytmu bubínku. Když vedoucí ťukne do bubínku 
pořádně, tak řekne jedno z následujících slov: vzduch, vítr, 
vichřice. Každé slovo má určitý pohyb (vzduch – leh na břichu, 
vítr – všechny děti jdou na určené místo, vichřice – leh na 
zádech a zvednuté všechny končetiny). Poté, co vedoucí vysloví 
jedno z uvedených slov, tak děti udělají určitý pohyb.

Aktivity:
• stavba iglú
• balení na výlet
• pohybová hra Vzduch, vítr, vichřice

Propojení s Pracovními listy:
40. Výlet
37. Roční období
26. Spolupráce

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.
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:
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, 
představivosti a fantazie, vztah k přírodě

8. Koťátka z Jalubí

poznámky

http://bit.ly/B7_metodika_Za_polarnim_kruhem


poznámkyCelé číslo časopisu je tentokrát inspirované právě knihou, která 
se se jmenuje Pilot a Malý princ. Autorem je Petr Sís a vydalo ji 
nakladatelství Labyrint. Je o životě Antoina de Saint Exupéryho. 
Je opravdu půvabná, děti i dospělí se v ní mohou dozvědět 
spoustu nových informací a zároveň si užít krásnou a propra-
covanou výtvarnou podobu ztvárněnou Petrem Sísem. Zadání 
soutěžního úkolu je: Doba, ve které se Saint Exupéry narodil, 
byla i dobou nových objevů a vynálezů. Pokuste se i vy o nějaký. 
Stačit bude jeho model, resp. k nám můžete poslat pouze jeho 
fotografii. K té bude potřeba ještě poslat popisek, o jaký vyná-
lez se jedná a k čemu se používá. Fantazii se meze nekladou! To 
vše do konce července 2019 na benjamina@skaut.cz. Ačkoli se 
zadání jeví jako náročné, povzbuďte děti k tvorbě, oceníme rádi 
všechny nápady. 

S dětmi si pak můžete prohlédnout a přečíst další Sísovy knihy. 
U nás je vydává nakladatelství Labyrint a vyšlo jich už několik – 
Tibet, Ptačí sněm, Robinson, Hrej, Mozarte, hrej a několik dalších. 
Podívat se můžete i na Malého prince. Kromě klasického pro-
vedení vyšla v nakladatelství Albatros i pop-up verze. Mívají ji 
i v knihovnách.

Aktivity:
• prohlížení knih Petra Síse a Antoina de Saint-Exupéryho
• zapojení do soutěže

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost 
26. Spolupráce 

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 a grafomotorika; rozvoj poznání, představivosti a fan-
tazie; jazyk a řeč

Knihy pro děti



10. Antoinovy cesty

Závěrečná desková hra vychází ze životopisu autora Malého 
prince Antoina de Saint-Exupéryho: Celým jménem Antoine-Je-
an-Babtiste-Marie-Roger de Saint-Exupéry, narodil se v Lyonu 
a tragicky zahynul v létě 1944, patrně sestřelen německým 
letadlem v prostoru Korsiky nebo nad Alpami. Jako pilot byl 
zaměstnán u vícero leteckých společností a létal na různých 
linkách. Exotická prostředí, v nichž se ocitají jeho letečtí hrdinové, 
důvěrně znal, neboť se pohyboval na linkách Toulouse – Dakar, 
Casablanca – Timbuktu, Buenos Aires – Ohňová země; pokusil se 
i o rekordní lety a několikrát havaroval. Po vypuknutí 2. světové 
války si doslova vynutil vstup do řad válečných pilotů, který mu 
byl pro jeho věk odpírán. Jeho dvacetiletou leteckou dráhu zavr-
šila tragická smrt, která jeho život i dílo korunovala heroickou 
slávou. Ukažte si v atlase světa, kudy Exupéry cestoval.

Karta č. 2
Pohybová hra, kdy děti stojí v kruhu. Jedno z dětí obíhá vně 
kruhu. Po nějaké chvíli se postaví za dítě, které stojí v kruhu. To 
poté vybíhá místo původního „obíhače“. Po chvíli si opět vybere 
jiné dítě, za které se postaví a hra takto pokračuje, dokud 
děti baví. 
Až děti pochopí princip, můžete označit více „obíhačů“. Určete 
jeden směr, kterým budou děti obíhat, aby se nesrazily.
Vyzkoušeno se skupinou asi 30 předškolních dětí (4–6 let). 

Karta č. 3
Pozdrav slunci najdete naskenovaný na konci metodické přílohy 
nebo si vymyslete svůj vlastní. Můžete jej doprovodit i slovně.
Další inspiraci najdete v metodické příloze 1. ročníku a 5. čísla 
Ve vesmíru: http://bit.ly/B5_metodika_Ve_vesmiru

Karta č. 6
Jak vnímám vzduch, jeho pohyb (vítr)? Vítr vnímám ve vlasech, 
holkám létají sukně, létá papírový drak, pluje plachetnice na 
potoce. Vzduch vnímám i tak, že mohu dýchat. Dýchám celým 
tělem, každým pórem svého těla, dýchám kůží. Vzduch vnímám 
taky nosem, cítím vůni čerstvého pečiva, kvítí na louce, nebo 
i když něco smrdí (popelnice).

Karta č. 7
Video http://bit.ly/j_nohavica_africancata_youtube

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, rozvoj poznání, rozvoj 
řeči, rozvoj mezilidských vztahů, dodržování pravidel, vztah 
k přírodě a okolí

Zdroje:
http://bit.ly/zivitopis_Antoine_de_Saint_Exupery
Video a text k písni http://bit.ly/j_nohavica_africancata_youtube
DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. 
Portál, Praha 2002.
SCHREIBEROVÁ, Kateřina, KUKAČKOVÁ Michaela (ed.). Vzduch – 
energie větru. Projekt pro lesní mateřskou školu. Praha 2013.

Jaromír Nohavica: Afričančata
V Africe, tam žijou sloni a podobná zvířata,
Mezi stromy je tam honí Afričančata,
Načančané Afričanče jako uhel černé je,
Ráno skočí na saranče a jede do Guineje.
Děvčata tam honí kluky a kluci zase děvčata,
K nám to mají trochu z ruky, Afričančata,
Přes moře a přes potoky,
Dva tisíce šest set mil,
Na kole tak dva–tři roky,
No a pěšky ještě dýl.
Průšvih je, když Afričanče
Černé jak mé boty
Narodí se naší Anče
Od nás z Dolní Lhoty,
Ale narodí či nenarodí, vždyť je to vlastně putna,
Hlavně, že nám nemarodí a že mu u nás chutná, na na na ...

Aktivity:
• kde jsem se narodil,  

kde bydlím – moje adresa
• pohybová obíhací hra
• pozdrav slunci
• závody prstem (grafomotorika)
• dopravní prostředky
• vzduch všemi smysly
• píseň J. Nohavici Afričančata
• diskuze Co je černá skříňka

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.
1.2.2. 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.

Propojení  
s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco 
jiného
23. Dům
26. Spolupráce
28. Povolání
30. Společné rysy
39. Vnímání přírody

• stoj; obloukem 
vzhůru vzpažit,
protažený mírný 
záklon, nádech

• předklon, dotknout 
se rukama země 
a vytáhnou se za 
pánví nahoru, 
výdech

• klek na všechny 
čtyři, prohnout 
záda, hlava naho-
ru, nádech

• klek na všechny 
čtyři, vyhrbit, hlava 
volně visí, výdech

• leh na břiše, mír-
ně zapažit a mírně 
zvednout nohy, 
protáhnout do 
délky, nádech

• dlaně položit 
na zem kolem 
ramen

• zvednout 
pánev, hrudník 
protáhnout 
k zemi, 
výdech i nádech

• předklon, dotk-
nout se rukama 
země a vytáhnou 
se za pánví 
nahoru, výdech

• posunem po 
rukou předklon, 
výdech

• postupně 
vzpřím, vzpažit 
a protáhnout se 
do délky, nádech

• stoj, připažit, 
klidně dýchat, 
třeba i na chvíli 
zavřít oči

Pozdrav slunci

http://bit.ly/B5_metodika_Ve_vesmiru
http://bit.ly/j_nohavica_africancata_youtube
http://bit.ly/zivitopis_Antoine_de_Saint_Exupery
http://bit.ly/j_nohavica_africancata_youtube


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

Létat Převyprávět příběh Převyprávět příběh
Dokreslit nebo domalovat, co vidí Antoine 
z letadla

Dokreslit nebo domalovat, 
co vidí Antoine z letadla

O létání, cestování, o zemích, o snech 
a plánech, povoláních

Namalovat svoje plány na léto Namalovat svoje plány 
na léto

Číst počasí Tvorba kohoutí kohouhvičky Tvorba kohoutí kohouhvičky Tvorba kohoutí ko-
houhvičky

Spojovačka stejných oblak Tvorba – co vidím v oblacích 
za známé tvary

Tvorba – co vidím 
v oblacích za známé 
tvary

Tvorba – co vidím v oblacích za známé tvary Barva oblak Barva oblak

Barva oblak Můj atlas mraků

Můj atlas mraků

Vzduch plný vynálezů Hledání vynálezů Balónkova raketa Balónkova raketa Hledání vynálezů

Obtáhnutí přistávací dráhy parašutistů Horkovzdušný balón

Balónková raketa

Horkovzdušný balón

Na nebi Co létá Co létá

Výroba balonu Výroba balonu

Stínohra Výroba stínoherních loutek Stínoherní 
divadlo

Najdi stín

Těžší x lehčí

Geometrické tvary

Tajemný náklad Odhadování, odkud pilot letí a co veze Zdobení horké čokolády Ochutnávka
Co nám chutná? Proč je čokoláda 
sladká, když jsou kakaové boby hořké? 
Jaké máme chutě?

Příprava horké 
čokolády

Přiřazování názvů ingrediencí k obrázkům 
(čtenáři), pojmenování obrázků (nečtenáři)

Kroužkouvání, co je z Afriky a ČR

Přiřazování surovin k výrobku

Unášeni větrem Překážková dráha pro letadlo Hra na tělo Deštná hůl Deštná hůl

Od vánku k vichru – kroužkování Modely letadel

Od vánku k vichru

Na vrcholu Vybarvování kamenů podle symbolů Mapové značky O rozhlednách

Počítání kamenů a zaznamenání výsledku Turistické značky O pohledu z výšky

Hledání zajímavostí z informační tabule Výlet na místo dalekého rozhledu

Hledání cesty kudy pojedou vozy s nákladem 

Zaznamenání místa, které jste navštívili

Koťátka z Jalubí Stavba iglů Stavba iglů Balení na výlet

Vzduch, vítr a vichřice

Knihy pro děti Zapojení do soutěže Zapojení do soutěže Prohlížení a čtení knihy Pilot a Malý 
princ

Prohlížení a čtení knihy Pilot a Malý princ

Deskovka – Antoinovy cesty Projíždění dráhy letadla prstem Ralley Toulouse – Dakar Vytvoření dráhy deskovky venku Co je černá skříňka a k čemu slouží?
Píseň Jaromíra 
Nohavici 
Afričančata

Vyjmenujte dopravní prostředky ve vzduchu Pozdrav slunci Jak se jemnuje město, kde jste se 
narodili? Znáte vaši adresu?

Vytvoření dráhy deskovky venku Vzduch všemi smysly

přehled aktivit



Sekce Název Pracovního listu Létat Číst počasí Vzduch plný 
vynálezů

Na nebi Tajemný náklad Unášeni větrem Na vrcholu Koťátka z Jalubí Knihy pro děti Deskovka – Antoinovy cesty

Co umím 
a znám

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

Létání letadýlkem Tvorba kohoutí 
korouhvičky

Hledání vynálezů Stíny Pohled do dálky. Tvorba modelu

11 Zdravé a nezdravé (Znám základy ochrany 
zdraví, co mi škodí a prospívá.)

Horká čokoláda, 
ochutnávka, 
diskuze

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

Ztvárnění snů Ochutnávka Jak vnímám vzduch

14 Naslouchání okolí (Dokážu se zavřenýma očima 
naslouchat zvukům okolí.)

Hra na tělo, 
deštná hůl

15 Pohádkové postavy (Rozumím pohádkám 
a principu boje dobra a zla, dovedu odhalit 
statečnost.)

Stínohra

Můj 
kamarád

19 Pocity (Popíšu slovy, co cítím.) Ztvárnění snů Jak se cítím, když 
jsem vysoko?

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

Rozdělení připrave-
né horké čokolády 
se šlehačkou

Můj 
domov

22 Domácí práce (Pomáhám doma rodičům.) Příprava receptu

23 Dům (Vím, kde bydlím./Znám svou rodinu.) Znám svou adresu; Vím, 
kde jsem se narodil/a; píseň 
Afričančata

26 Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve skupině.) Modely letadel Stavba iglů, hra 
s bubínkem

Tvorba modelu Obíhací hra

Svět kolem 
nás

28 Povolání (Chápu potřebnost jednotlivých 
povolání.)

Ztvárnění snů Na letišti Povolání pilota/
letce, který létá 
mezinárodní linky

Povolání pilota

Příroda 
kolem nás

31 Co nám dává příroda (Jsem si vědom prováza-
nosti vztahu člověka a přírody.)

Oblaka Kakaové boby, 
Odkud se, co bere

Zajímavosti 
z informační 
tabule.

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

Pozorování 
krajiny.

36 Neztratím se (Vím, že mohu zabloudit.) Mapové značky.

37 Roční období (Vnímám rozdílnost přírody 
v různých ročních obdobích.)

Balení na výlet

39 Vnímání přírody (Vnímám přírodu různými 
smysly.)

Oblaka, vítr, 
kohoutí ko-
rouhvička

Hra na tělo Jak vnímám vzduch

40 Výlet (Jsem rád v přírodě a umím se v ní přimě-
řeně chovat.)

Místo, odkud je 
vidět daleko.

Uspořádání výletu

PRopojení s Pracovními listy




