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časopis pro předškoláky



Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. A protože je stále co vy-
lepšovat, jsme za vaše odezvy vděční. Na základě nich pak upra-
vujeme zadání, práci se symbolickým rámcem i metodikou. Je 
to rozhodně užitečné a moc vám za ně děkujeme. Za jakékoli 
nápady, postřehy a komentáře budeme velmi rádi. Napsat nám 
můžete na e-mail julie.dominika.zemanova@skaut.cz nebo 
vyplnit dotazník na adrese bit.ly/prosinec19_zpetnavazba. 

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 prosincovému číslu 
časopisu Ben Já Mína ve školním roce 2019/2020. Je to již 
sedmnáctá 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. Po-
kud 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 adre-
se skaut.cz/metodikabenjamina.

V tomto ročníku uvádíme dvě novinky. Jednou z nich je vytvo-
ření místa pro podepsání časopisu (v tomto čísle to je obláček 
nad názvem časopisu).

Další novinkou je zkrácená rubrika Fotopředstavovačka na 
jednu stránku. Druhá stránka je nyní Pracovním listem. Jed-
noduchá aktivita pro předškoláky, kterou by mohli po zadání 
zvládnout sami. Pracovní list se bude zaměřovat na grafomoto-
riku, zrakové vnímání, předmatematické představy.

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:  
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
Letošní prosincové číslo přináší vhled do světa hor, velehor 
a horolezců. Příběh začíná tím, že Mína přinese na schůzku 
časopis, ve kterém najde rozhovor s horolezcem Reinholdem 
Messnerem. Mína se zasní a představuje si, jaké by to bylo být 
jako horolezkyně – silná, statečná a odvážná, zdolávat vysoké 
hory. Ostatní děti mají mnoho otázek: Kdo to je? Co udělal? 
Kde byl? Kde jsou tak velké hory? To jsou Krkonoše? Společně 
s ostatními časopis otevřou a prohlížejí si ho. Vydejte se s nimi 
po stránkách našeho časopisu. Dále na vás čekají pokusy ve 
Vrcholcích hor, v rubrice Příroda Společně pod horami si při-
pomenete, co všechno je třeba na výlet sbalit. A nejen to! Jak 
přečkat zimu se dozvíte v následující tvořící rubrice. V rubrice 
Kuchařka pod názvem Dobrota na výšlap si vyrobíte zdravou 
sladkost. Hudebně dramatická rubrika Odvaha je cestou, jak 
název napovídá, zpracovává téma odvahy, které je platné nejen 
pro horolezce. V Místě, kde žiji se vypravíte až Na vrcholky hor 
a ve Fotopředstavovačce se vám ukáží Ostří hoši z Olomouce. 
V Deskovce můžete zdolat až Tři osmitisícovky!

A na závěr malý úkol v celém časopise – najdete Yettiho? Je na 
dvoustraně s příběhem, ale i na dalších místech v časopise. 
Pošlete nám na email benjamina@skaut.cz do konce října 
2019 seznam všech úkrytů, které jste nalezli, a my jednoho 
z vás vylosujeme a pošleme mu maličkou odměnu. 

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 · symbolický rámec · zpětná vazba

«
Ben Já Mína na Facebooku, Instagramu 
a YouTube
Najdete nás na Facebooku – kanál/stránka BEN JÁ MÍNA: 
bit.ly/BenJaMina_facebook

Také na Instagramu: instagram.com/casopis.benjamina.

Připravili jsme i video Ben a Mína se představují:

bit.ly/Ben_a_Mina_se_predstavuji.
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poznámky

1 · Silná, statečná, odvážná · příběh

Příběh začíná u Míny doma. Mína, jedna z benjamínkovské 
skupiny, čte před skautským setkáním časopis, ve kterém je 
rozhovor s Reinholdem Messnerem. Hltá každé slovo, je nad-
šená. Čas ale běží a ona už musí do klubovny. Na setkání všem 
časopis ukazuje a sálá z ní nadšení. Zasní se, představuje si, 
jaké by to bylo, kdyby byla jako Messner. Děti se ptají, kdo je ten 
člověk v časopisu, a co říká.

Společně si příběh s dětmi převyprávějte. Snažte se děti co 
nejvíce zapojit, vyslyšet všechny. Rozvíjejte nápady dětí. Hledej-
te alternativy příběhu. Rozpoutejte fantazii. Pokud je dětí víc, 
nezapomeňte si zajistit více výtisků, ať všichni vidí. Vyzkoušet 
můžete i vyprávěním s předmětem – kdo má předmět, ten 
může mluvit, ostatní jsou potichu. Kdo mluvit nechce, jen 
tiše předá. 

Najdete také Yettiho?

Tři výzvy
Na druhé straně najdete tři výzvy. Za splnění každé z nich si 
můžete vybarvit jednu horu. Námi navržené výzvy berte jako 
inspiraci. Pokud víte, že vhodnější výzvou bude něco jiného, ne-
váhejte a upravte si. Myslete přitom také na rodiče a přemýš-
lejte, co by bylo pro ně ještě v pohodě. Příp. výzvy zkonzultujte. 
Především ale myslete na děti. Jsou výzvy adekvátní? Mají děti 
šanci je splnit? Pokud se rozhodnou je neplnit, je to v pořádku. 
Po splnění výzev s dětmi reflektujte. Jak jim to šlo? Co pro ně 
bylo obtížné a co nikoli? Jak jim u toho bylo?

Součástí Příběhu jsou tentokrát i Knihy pro děti. Zadání je: 
V nakladatelství Labyrint na podzim vyšla překrásná kniha 
s názvem Everest. Vy se můžete pokusit dva výtisky knihy získat. 
Úkolem je vylézt na horu nebo kopec – stačí blízký vašemu 
domovu, který máte rádi – vyfotit se na něm a sdílet na našem 
facebooku nebo instagramu s hashtagem casopisbenjamina. 
A to do konce roku 2019. Dva z vás pak vylosujeme a výtisky 
knihy pošleme. Fotek se už nemůžeme dočkat!

Pokud byste měli potíž se sdílením na fb či instagramu, fotky 
nám pošlete na email benjamina@skaut.cz a my je nasdílíme 
za vás. Do slosování vás samozřejmě zařadíme. 

Aktivity:
• vyprávění příběhu
• tři výzvy
• zapojení do hledání – počítání Yettiů
• zapojení do soutěže

Propojení s Pracovními listy:
11. Zdravé a nezdravé 
19. Pocity 
26. Spolupráce
38. Třídění odpadu 

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 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:
hrubá a jemná motorika; grafomotorika; jazyk a řeč; rozvoj poznání, 
představivosti a fantazie; city, vůle a sebepojetí; péče o okolní prostředí



Eskymácká honička
Vedoucí začne ve sněhu dělat sněžnou stopu a ostatní cupitají 
za ním. Když jsou cesty kompletní, hra může začít. Pravidla si 
můžete i vymyslet, ale doporučujeme hrát klasickou honičku. 
PRAVIDLO Č. 1: nikdo si nesmí zkracovat cestičky, např. přesko-
čit z jedné pěšinky do druhé, aby unikl chytači.

Dále je zde úkol na spojování tyčového značení. Vysvětlete 
dětem, k čemu je. (Tyčové značení je druh značení cest určený 
pro zimní období. Podél cesty jsou v pravidelných rozestupech 
rozmístěny několik metrů vysoké dřevěné tyče, takže směr 
trasy je viditelný i při vysoké sněhové pokrývce.) Můžete se 
s dětmi bavit o tom, jak je důležité držet se na výletě pohroma-
dě, sledovat značky a čekat na pomalejší členy výpravy. 

Uprostřed pravé stránky stojí skupinka dětí, které jsou různě 
oblečené. Zkuste s dětmi najít, kdo se správně oblékl. A proč? 
Co ostatním chybí? Jak se oblékají do deště, na jaře a v létě? Co 
by si oblékli do divadla a co na výlet?

Aktivity:
• výroba šiškového krmítka
• odlévání stop ve sněhu
• zakreslování nalezené stopy
• spojování tyčového značení
• vybarvování české vlajky
• najdi tři věci, které do hor nejsou potřeba
• nakresli, co by ještě bylo potřeba do hor
• kdo je správně oblečený?
• počítání jablíček
• kde je Yetti?

Propojení s Pracovními listy:
26. Spolupráce
39. Vnímání přírody
8. Správné oblékání
24. Kam patřím
36. Neztratím se

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:
hrubá a jemná motorika;rozvoj poznání; péče o okolní prostředí

poznámky

2 · Společně pod horami · příroda

Děti se vydávají na výlet pod hory. Cestou se baví o vybavení, 
které je potřeba do hor. Také vy se můžete bavit o věcech, které 
děti nosí na schůzku/výlet. Zkuste společně vymyslet, co by 
se horolezci ještě mohlo hodit do hor. Je zde volné políčko na 
domalování či vlepení předmětu. Také můžete těžší předměty 
předkreslit, s dětmi pak můžete přemýšlet, k čemu jsou dobré, 
a vybírat, který si do políčka vlepí. 

V dolní půlce levé strany děti zdobí stromeček pro zvířátka. Ne-
používejte kovové vánoční háčky, o které by se mohla zvířátka 
zranit. Ideální je přírodní provázek, kterým pamlsky přivážete. 
Je zde i návod na výrobu šiškového krmítka. Mějte na paměti, 
že rozpuštěné sádlo, ve kterém se šiška máčí, nesmí být přepá-
lené. Můžete také pracovat se sádlem nerozpuštěným. Teplota 
rukou ve vytopené místnosti je dostatečná, aby se se sádlem 
dobře pracovalo. Na posyp šišky volte suroviny, které ptáčkům 
nevadí. Vhodná je směs na krmení ptáků, která se dá koupit 
v chovatelských potřebách. Můžete s dětmi mluvit o tom, kdo 
asi jejich připravenou svačinku na stromě sní. Jak které zvíře 
tráví zimu (jezevec v noře, veverka v dutině stromu, vlaštovka 
v teplých krajinách, atp.). 

Na pravé stránce pak najdete návod na odlévání stop ve sněhu. 
Je zde i prostor pro zakreslení stopy, kterou jste našli ve sněhu. 
Vydejte se ven a pátrejte, jaká zvířata v okolí bydlí. 

Můžete použít Pracovní listy bit.ly/pobytová_znameni, se který-
mi se dá navázat. A jakou stopu děláte ve sněhu vy? Můžete si 
zahrát eskymáckou honičku. 

http://bit.ly/pobytová_znameni


poznámky

3 · velká nadmořská výška · pokusy

Ve velké nadmořské výšce je tzv. řidší vzduch, což znamená, že 
je tam nižší koncentrace kyslíku ve vzduchu a tudíž se nám 
hůře dýchá. Kyslík není důležitý jen pro živočichy k dýchání, ale 
je potřeba k některých fyzikálním a chemickým reakcím.

Horský hřeben
Pomocí pastelky s dětmi obtáhněte horské hřebeny. Pokud to 
děti baví, můžete podobné grafomotorické cvičení dělat i na 
tabuli či velkoformátový papír nalepený na zdi.

Kyslík ve vzduchu
Jednou z výše zmiňovaných reakcí je například hoření. V tomto 
pokusu si s dětmi ukážete, jak je pro oheň kyslík důležitý. 
Společně s dětmi si zapalte svíčku, tu pak přiklopte sklenicí 
a pozorujte, co se s plamenem stane. Pokus můžete opakovat 
s různě velkými sklenicemi.

U tohoto pokusu zkuste použít badatelskou metodu, která spo-
čívá v několika postupných krocích. Nejprve si společně s dětmi 
vytvoříte otázky, na které hledáte odpovědi. Následně vytvoříte 
hypotézy (možné odpovědi na dané otázky). Naplánujete si 
postup, jak hypotézy ověříte, a pak pokusy provedete. Nakonec 
společně formulujete závěry.

Jak vznikají hory
Podoba naší Země se utvářela mnoho milionů let. Většina hor 
a pohoří na ní vznikla pohybem litosférických desek, které tvoří 
její povrch. Desky do sebe narážejí, tlačí na sebe nebo se navzá-
jem nadzvedávají. Ukažte si s dětmi, co nastane, když do sebe 
takové dvě desky narazí a tlačí proti sobě. Tlak, kterým na sebe 
vzájemně desky působí, můžete demonstrovat tak, že si děti 
ve dvojicích stoupnou proti sobě, přiloží si ruce dlaněmi k sobě 
a začnou vší silou tlačit do spoluhráče. 

Změnu povrchu si můžete ukázat pomocí pokusu znázorněné-
ho v časopise.

Vrstvy Země
Naše Země se skládá z několika vrstev: vrchní kůra, kterou tvoří 
právě litosférické desky, plášť, vnější a vnitřní jádro. S dětmi si 
můžete podle návodu v časopise vytvořit vlastní model struk-
tury Země. Děti můžou Zemi tvořit ve dvojicích a po rozkrojení 
si každý odnese svou polovinu modelu. Aby se model povedl co 
nejlépe, udělejte si s dětmi nejprve kuličku představující jádro. 
Na další vrstvu si vyválejte vždy dostatečnou placku, kterou 
kuličku postupně obalujte. Při obalování jednotlivé vrstvy 
pořádně přitlačte, aby se vám při krájení od sebe neodlepily. Na 
vrchní kůru použijte zelenou na vytvoření pevniny a modrou 
na tvorbu moře. Nechte děti, ať si vytvoří vlastní kontinenty 
podle fantazie a následně je můžou pojmenovat. U toho jim 
vysvětlete, že dnešní podoba kontinentů není původní a že se 
během miliard let měnila. Pro pobavení můžete dětem pustit 
na Youtube Ice age: Continental drift, případně využít k další-
mu bádání knihu Pod vodou, pod zemí z nakladatelství Host od 
Aleksandry a Daniela Mizielińských. 

I v této rubrice je schován Yetti, tak ho nezapomeňte hledat. 

Aktivity:
• kyslík ve vzduchu (pokus)
• horský hřeben (grafomotorické cvičení)
• jak vznikají hory (pokusy)
• vrstvy Země (rukodělka)

Propojení s Pracovními listy:
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.
1.2.5. 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 a hrubá motorika, grafomotorika; jazyk a řeč; rozvíjení poznání, 
představivosti a fantazie, vztah k přírodě a okolnímu prostředí

Zdroje:
badatele.cz/cz
bit.ly/pokusy_pro_predskolaky
bit.ly/vrstvy_zeme

http://badatele.cz/cz 
http://bit.ly/pokusy_pro_predskolaky 
http://bit.ly/vrstvy_zeme 


4 · Jak přečkat zimu · tvoření

V levém rohu vidíte ústřižek časopisu s rozhovorem s Reinhol-
dem Messnerem o stanování v přírodě. 

Jaké hory navštívil horolezec 
Povídejte si s dětmi o horách. Jaké hory už navštívily? Zkuste 
poznat hory na obrázku. Podle čeho hory poznají? Znají naše 
nejvyšší hory? Co můžou v horách dělat v létě a co v zimě?

Jak se chovat v horách
Připomeňte si, jak se na horách máme chovat – chodit jen po 
turistických značkách, nekřičet, chodit minimálně ve třech, 
nosit s sebou teplé oblečení, i když je zrovna teplo apod.

Zimování zvířat
Na obrázku nechte děti najít zvířata, která u nás žijí. Každé 
zvíře přečká zimu jiným způsobem. Může odletět do teplých 
krajin nebo strávit zimu zimním spánkem. Najdete, kde a jak 
zvířátka tráví zimu? Každé zvíře má na obrázku svůj pelíšek. 
Najdete Yettiho?

Kimova hra
Nechte děti si jednu minutu prohlížet obrázek s vybarvenými 
ptáčky. Poté obrázek zakryjte a nechte děti, aby po paměti 
vybarvily černobílý obrázek. Povedlo se jim zapamatovat si ho 
podle předlohy?

Krmítko
Nejprve si připravte pomůcky – nůžky, akrylové barvy, štětec, 
fix, prázdný obal od kefíru či mléka z tetrapaku, klacíky, tavnou 
pistoli. Fixem si rozvrhněte umístění okýnek. Nekreslete je až 
ke dnu, aby semínka později nevypadávala. Poté je nůžkami 
vystřihněte. Nyní můžete krmítko pomalovat podle vlastní 
fantazie. Nejvhodnější jsou akrylové barvy, které jsou stálé 
a nesmazávají se jako třeba temperové, jdou ale také z rukou 
i povrchů hůře dolů. Na stříšku připevněte tavnou pistolí kla-
cíky. Do horního sváru udělejte otvor na zavěšení. Do krmítka 
nasypejte různá semínka. 

Aktivity: 
• jaké hory navštívil horolezec
• Jak se chovat v horách?
• zimování zvířat
• Kimova hra
• ježci ze sena
• krmítko
• hledání Yettiho

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
8. Správné oblékání
40. Výlet

Cíle časopisu:
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.
2.1.1. 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:
Zdroje:jemná motorika, jazykové schopnosti, vztah k přírodě

poznámky

Ježci ze sena
Připravte si tvrdý karton, tužku, nůžky, provázek a seno. 
Nakreslete obrys ježka na karton a vystřihněte ho. Má tvar 
kapičky. Velikost záleží na vás, ideální je okolo 20 cm. Aby se 
ježek lépe omotával, může mít nůžkami naznačené bodliny. 
Na vystřižený tvar přiložte seno (popř. přírodní lýko – k dostání 
ve výtvarných potřebách) a omotávejte ho provázkem, dokud 
nebude ježek pořádně macatý. Nejprve z jedné strany, potom 
z druhé. Provázek tak bude lépe držet na kartonu. Z přírodnin 
nebo korálků dodělejte obličej. 



poznámky

5 · Dobrota na výšlap · Kuchařka

V rohu vidíte útržek z časopisu s rozhovorem s Reinholdem 
Messnerem, který si Mína četla (viz příběh Silná, odvážná, 
statečná!). 

Sladká tyčinka
Děti tentokrát v klubovně s vedoucí Jankou připravují sladkou 
tyčinku.

Potřebovat na ni budete: mandle, strouhaný kokos, datle 
a tři lžíce kokosového oleje, tyčový mixér a nádobu, lžíce 
a nůž. Místo datlí můžete použít datlovou pastu, mandle lze 
nahradit jinými ořechy, popř. semínky. Zjistěte si předem, zda 
všechny děti smí všechny suroviny. Pokud aktivitu chystáte 
jako program na schůzku, může být dobré zjistit, zda je pro 
rodinu v pořádku, když jí dítě později odpoledne sladké. Tyčinky 
se připravují tak, že ingredience dáte do nádoby na mixování 
a tyčovým mixérem rozmixujete (nebo koupíte hotovou 
mandlovou mouku). Směs pak napěchujete lžící do krabičky 
a necháte ztuhnout nebo dáte do mrazáku, po chvíli vyndáte 
a nakrájíte na menší kousky. V období Vánoc je možné ze směsi 
uválet kuličky. Zapojit můžete příp. i povídání o tom, v čem je 
lepší takováto tyčinka narozdíl od sladkostí plných cukrů, které 
běžně koupíte v obchodě.

Péče o moje místo
S dětmi si můžete povídat o tom, co vidí na obrázku. Tentokrát 
jsme se snažili navodit atmosféru spojenou s úklidem, péčí 
o místo, ve kterém společně trávíte čas. Jak se vy společně sta-
ráte o místo, kde se setkáváte na schůzkách? Vědí děti, co kde 
najdou? Vědí, kde běžné potřeby najdou doma? Vytyčit si mů-
žete jeden úkol, kterým společně na dané schůzce přispějete 
k péči o místo. Nebo si můžete rozdělit, o co se kdo bude starat. 

Na dvoustraně najdete i návod na výrobu domácího prostřed-
ku na mytí nádobí. Tipů na jiné složení najdete na internetu 
nebo v knihách více (Děláme si to doma sami a další). 

Aktivity:
• výroba sladké tyčinky
• povídání o péči o místo, aktivní péče
• výroba domácího prostředku na mytí nádobí
• hledání stejných misek
• kam patří hrnek
• vybarvování zeleniny a ovoce
• hledání Yettiho

Propojení s Pracovními listy:
1. Hygiena 
11. Zdravé a nezdravé 
12. Každý má rád něco jiného 
20. Rozdělím se s tebou 
22. Domácí práce 
23. Dům 
31. Co nám dává příroda 
38. Třídění odpadu 

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:
hrubá a jemná motorika; grafomotorika; jazyk a řeč; rozvoj poznání; 
péče o okolní prostředí



poznámky

6 · Odvaha je cestou · hudebně-dramatická

Pro každého je jiná hora vysoká nebo cesta složitá, ale odvaha 
je stejná.

Než se horolezec vydá na cestu, musí se pro některou rozhod-
nout. Povídejte si s dětmi: Co je pro mne jednoduché a z čeho 
mám strach? Co mi pomůže, abych se nebál/a?

Tvary skal
Cestou mezi skalami se probouzí fantazie... co vám skály  
připomínají? 

Sochy – na tlesknutí ze sebe děti vytvoří různé skály/ tvary 
a jeden vždycky prochází a povídá, co mu skály připomínají. 

Jak vypadají skály, když stojím a jak, když si lehnu? 

Vyzkoušejte si pozorování skal i v přírodě. 

Na jednom laně
Na cestě k vrcholu se horolezci musí spolehnout jeden na 
druhého, hlídat si lano, aby se jim nezamotalo. Na zem rozložte 
lano nebo provaz, různě stočené (můžete vyzkoušet jednodu-
chý uzel), vyzvěte děti, ať se každý někde chytí, a bez toho, aniž 
by se pustily, lano rozmotejte. 

Cestou necestou
Horolezci se musí spoléhat na své zkušenosti při pohybu 
v horách. Jaké počasí je bezpečné pro výstup na vrchol? A jaké 
počasí nás čeká na dalším výletě? Je zima, teplo, prší nebo je 
sníh? Co budu potřebovat na sebe a s sebou?

Vyvolávání Yettiho
Odvěká otázka všech, kteří se vydají do nejvyšších hor světa 
Himalájí. Uvidíme Yettiho? 

Zkusíme ho přivolat, ale povede se to jen tehdy, když se nikdo 
nezasměje. 

Bráhmaputra himalaja, cim cum cim cum cam (opakuje se 
dvakrát), nakim takim nakim takim cim cum cim cum cam 
(opakuje se dvakrát), uááááááá. 

Aktivity:
• odvaha je cestou
• tvary skal
• na jednom laně
• cestou necestou
• vyvolávání Yettiho

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
8. Správné oblékání
19. Pocity
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.
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.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika; jazyk a řeč; rozvíjení fantazie a představivosti 



poznámky

7 · Na vrcholku hory · místo, kde žiji

Reinhold Messner v článku vzpomíná, že své první cesty na vy-
soké kopce zažil doma v Itálii se sourozenci a otcem. Povídejte 
si s dětmi o tom, jaká je země, odkud Messner pocházel, ukažte 
si na mapě, kde Itálie leží, že zde najdeme vysoké hory, kopce, 
ale i nížiny a moře. Podívejte se, jakou má Itálie vlajku. 

A jakou vlajku má naše země? Jak to vypadá u nás? 

Ben nad článkem přemýšlí, že Messner byl tak velký, jako je teď 
Ben, když už rád lezl na kopce. Povídejte si s dětmi o tom, co 
ony rádi dělají? A co by chtěly dělat, až budou velké?

Nejvyšší hora České republiky a hledání rozdílů
Mína vyrazila v létě s rodiči na výlet na Sněžku. Povídejte si, 
jestli děti nejvyšší horu České republiky znají, jestli na ní byly, 
případně jestli vědí, kde se nachází?

Ptejte se dětí, kde trávily prázdniny a na jaký zajímavý výlet si 
vzpomínají. Pro některé už to může být hodně dávno. Mohou 
ale vymýšlet i jiné zajímavé výlety, které si pamatují.

V rubrice Mína ukazuje dva pohledy, které jsou si velmi podob-
né, ale nejsou stejné. Hledejte na nich osm rozdílů. Jsou to: 
na ceduli Krkonošského národního parku je jiná barva hořce 
tolitového, na cedulce je jiný nápis, věž budovy na Sněžce, keř, 
kámen u cesty, tyč podél cesty, pták na nebi, zvíře za keříkem.

Povídejte si s dětmi, kde nejvyšší horu České repubilky najdou 
a v kolika metrech nad mořem leží. Co to vlastně znamená, 
že vrchol Sněžky je v nadmořské výšce 1603,3 m n. m. (metrů 
nad mořem)? (Nadmořská výška (udávaná v m n. m.) je svislá 
vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na zemi k hladině 
některého moře (obvykle nejbližšího). Zdroj: wikipedie)

V kolika metrech nad mořem leží místo, kde žijete? A kolik měří 
vysoké kopce v okolí vaší klubovny nebo vaší obce?

Bobovací schůzka 
Benjamínci vyrazili na schůzce ven a užívají si zasněžené 
přírody. Koukněte, jaké mají děti na sobě oblečení, a hledejte, 
kdo má některou část oblečení žluté reflexní barvy. Přemýšlejte, 
k čemu je dobré nosit reflexní oblečení a při jakých příležitos-
tech je vhodné je mít na sobě? 

Na obrázku v rubrice můžete najít celkem pět holých keřů a 
sedm dětí má na kulichu zelenou barvu. 

Také se nám tu někde opět schoval Yetti! 

Kudy jel kluk s modrou čepicí
Mezi dětmi na kopci jsou vidět stopy těch, kteří už sjely dolů. 
Mezi nimi i kluk s modrou čepicí. Který to je a kterou cestou se 
dostal dolů? Cestu obtáhněte prstem i pastelkou. Na jakých 
věcech sáňkujete a bobujete vy? Zkuste sjíždět kopec na pyt-
lích, jako dřív, nebo na lopatách, v lavorech nebo pekáčích!

Tvary kopců 
Benjamínci pozorují tvary, které se rýsují nahoře u oblohy. Při-
pomínají jim různé bytosti i věci. Povídejte si, jaké tvary vidí na 
obrázku vaše děti. Hledejte tvary kopců, o kterých mluví Janka. 
Vyražte na průzkum do kopců v okolí vašeho místa a zkoumej-
te, jaké tvary mají. Nechte rozehrát vaši fantazii! Uvidíte, jaké 
různé zajímavé tvary objevíte. Kopce můžete i společně malo-
vat nebo modelovat z hlíny nebo modelíny.

Aktivity: 
• jak se jmenuje země, odkud pocházím
• jak vypadají vlajky
• jaká je nejvyšší hora ČR
• hledání rozdílů
• bobování
• hledání žlutého reflexního oblečení
• sledování trasy kluzky
• hledání tvarů kopců
• co mi připomínají různé tvary
• malování a modelování kopců 
• počítání holých keřů 
• počítání kulichů zelené barvy

Propojení s Pracovními listy:
5. Nebezpečné
6. Prostorová představivost
8. Správné oblékání
12. Každý má rád něco jiného
13. Kolik mi je let
28. Povolání
37. Roční období
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.
1.2.4. 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:
hrubá motorika; grafomotorika; jazyk a řeč; rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie; péče o okolní prostředí



poznámky

8 · Ostří hoši z Olomouce · fotopředstavovačka

Horolezci musí mít dobrou fyzickou kondici a být ostražití, le-
zení po horách a skalách je náročné. Ovšem když vyšplháte na 
vrchol, vaše úsilí se vám odmění nádherným výhledem, třeba 
na východ slunce.

Bezpečnost především!
Víte, jak se jmenuje horolezecký materiál, který používají 
horolezci k zabránění zranění nebo pádu? Vytiskněte si obrázky 
a zkuste s dětmi přiřadit názvy (lano, karabina, cepín, přilba). 
Jaké oblečení byste si oblékli, kdybyste byli horolezci? 

Odolnost proti větru
Ve větších výškách docela fouká, zkuste si cvičení odolávání vět-
ru s pomocí dětského padáku (pomůcka pro děti z padákoviny). 

Jedno dítě z družinky si lehne nebo sedne doprostřed padáku, 
zbytek dětí klečí a drží poutka. Klečící děti představují větříky, 
postupně mohou přidávat na síle. Zbylé děti drží padák v úrov-
ni boků a tomu, kdo leží či sedí, vytváří vítr. 

Provazochodci
Na podlahu v místnosti nebo v klubovně položíme dlouhé lano 
a děti po něm přecházejí, nejlépe na boso.

Horská poezie
Zkuste s dětmi vymyslet pohyb nebo melodii ke každému verši 
níže uvedené básně. Klidně můžete část předvést pantomimic-
ky a část melodicky.

Vrcholky hor krásné jsou,

splývají až s oblohou.

Jejich vršky bělavé,

v oblacích jsou schované.

Když se na ně zadíváš,

část promění svoji tvář.

Někdy smutně zadumanou,

jindy slunkem rozjasněnou.

Déšť a vítr do skal bije,

nikdo se v nich neukryje.

Potom ticho nastane,

mlha z deště povstane.

Choulí se a rozpíná,

celé hory objímá.

Až se mlha vypaří,

vše kolem rozzáří.

Pahorky již z dálky svítí,

probouzí se horské kvítí.

Vládce hor se svrchu dívá,

hory naše stále hlídá.

Zdroj: bit.ly/horskapeozie

Aktivity:
• Bezpečnost především!
• odolnost proti větru
• provazochodci
• horská poezie

Propojení s Pracovními listy:
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.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
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, psychologická, environmentální 
 

 

http://bit.ly/horskapeozie


Tři osmitisícovky · deskovka

Jednodušší varianta na zadní straně časopisu
Úkolem horolezců je vystoupat na všechny tři osmitisícovky 
a vrátit se zpět do základního tábora. Cestou mohou narazit na 
pole s obálkou, které když poprvé přejdou (nemusí se na něm 
zastavit), tak musí splnit úkol. 

Složitější varianta
Hru může hrát více horolezců (hráčů) najednou:

• Každý den zdolá každý horolezec tolik políček, kolik hodí na 
dvou kostkách. (Speciální políčka – obálku s úkolem, cepín 
a spícího medvěda – považujte za normální políčka.)

• Léto v Himalájích trvá jen chvilku, pro výstup na hory 
budete mít pouze 10 dní (pro počítání využijte praporky 
na obrázku dole vlevo, umístěte speciální figurku na žlutý 
praporek a po každém hodu ji posuňte doprava, když se 
dostane na červený, hra skončila).

• Hory mohou být zrádné a nebezpečné. Je dobré si rozvrh-
nout síly a myslet i na sestup. Zdoláte dvě osmitisícovky 
naráz? Nebo dokonce všechny tři? Kdo nedorazí včas do cíle, 
toho musí zachránit šerpové.

Hru lze hrát s dětmi opakovaně, aby přišly na to, že někdy uspě-
jí s výstupem na více hor a někdy ne. Mohou také odhalit, že 
si mohou dovolit zdolat více hor, když se jim v prvních hodech 
daří, a naopak, pokud na začátku hodí jen malá čísla, že tento-
krát bude lepší nemít tak smělé plány. 

Trocha matematiky na závěr:
• Výstup na všechny hory vyžaduje projít 78 políček, matema-

tická šance na úspěch je 16%.
• Výstup na Mt. Everest a Lhotse (66 políček) má šanci 72%.
• Výstup na Mt. Everest a Makalu (62 políček) má šanci 86%.
• Výstup na Lhotse a Makalu (54 políček) má šanci 98%.

KARTY
Horolezec a jak
Jedno dítě je horolezec (honič) a další dítě je jak (kořist). Ostat-
ní stojí ve dvojicích, spojí ruce nad hlavami a vytvářejí hory. 
Mezi nimi běhá horolezec, který říká Upeču, upeču. Jak před 
ním utíká a říká Uteču, uteču. Jak se zachrání tím, že vystřídá 
stojící dítě. Honička pak pokračuje znovu s novým jakem. Do-
mluvte si střídání horolezce.

Zkus zavázat uzel jako správný horolezec
Děti zkouší s pomocí dospělého udělat uzel, liščí smyčku 
a mašličku.

Zraněná noha
Povídejte si s dětmi, co je třeba udělat, když se někdo zraní, 
např. na noze. Jak si nohu ošetří? Co k tomu potřebují? Děti by 
měly vědět, že o zranění řeknou dospělému.

Jako šerpové
Děti stojí v řadě za sebou a pod nohama si podávají míč. Když 
je míč u posledního dítěte, dítě přebíhá dopředu a začíná 
podávat míč. Vyznačte dětem trasu.

Co děláme v zimě
Děti předvádějí činnosti, které děláme v zimě. Předvádět 
mohou samostatně nebo ve skupině – dle preferencí dětí. 
Vymyslete společně s dětmi vlastní systém střídání. Aktivitu 
časově ohraničte. 

Zdravý talíř, nezdravý talíř
Zeptejte se dětí, co by měl horolezec jíst. Jaké jídlo je na obráz-
ku karty zdravé a jaké nezdravé?

Bez dechu
Vyzkoušejte s dětmi, na jak dlouho zadrží dech. Povídejte si, že 
každý má jinou kapacitu plic, a tak každý dokáže zadržet dech 
na jinou dobu. Děti měří zádrž i vedoucím.

Mrzne
Jedno z dětí je Mrazík. Pomalu se blíží k vybranému dítěti. To se 
před mrazem zachrání vyslovením slova, které asociuje teplo, 
např. kamna, oheň, kabát, rukavice, čaj apod.

Aktivity:
• honička Horolezec a jak
• zavazování tkaničky
• Co dělat při poranění?
• předávaná
• pantomima
• zdravý, nezdravý talíř
• zádrž dechu
• hra Mrzne

Propojení s Pracovními listy:
4. Na koho se obrátím
9. Tkanička Anička
11. Zdravé a nezdravé

Cíle časopisu:
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.
1.2.3. 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, sebeobsluha, poznání, já a druzí,  
svět kolem nás

Zdroje:
DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybem a hrou  
rozvíjíme osobnost dítěte.  
Portál, Praha, 2002.



Název rubriky Úkol v časopise Pohybovka Tvoření Pokusy Tipy na ven Povídání S hudbou Vaření
Silná, statečná, odvážná! Vyprávění příběhu

Výzvy Výzvy Výzvy Výzvy, vyprávění příběhu

Hledání Yettiů

Hledání odpadků na obrázku, třídění

Společně pod horami Výroba šiškového krmítka Vyrábění šiškového krmítka Odlévání stop ve sněhu Zdobení stromečku pro zvěř Jaké vybavení se hodí do hor

Odlévání stop ve sněhu Zakreslování nalezené stopy Odlévání stop ve sněhu Jak se správně obléci do zimy

Spojování tyčového značení Vybarvování české vlajky Co je to tyčové značení

Vybarvování české vlajky

Zakreslování nalezené stopy

Kdo je správně oblečen do zimy?

Vysoká nadmořská výška Horský hřeben Vrstvy Země Kyslík ve vzduchu Kyslík ve vzduchu

Kyslík ve vzduchu Jak vznikají hory Jak vznikají hory

Jak vznikají hory Vrstvy Země

Vrstvy Země

Tvoření Jaké hory navštívil horolezec Znáte naše hory

Jak se v horách chovat Jak se správně chovat

Zimování zvířat

Kimova hra

Ježci ze sena Výroba ježků ze sena

Krmítko Výroba krmítka z tetrapaku

Dobrota na výšlap Výroba sladké tyčinky Výroba sladké tyčinky

Výroba domácího prostředku na mytí nádobí Kam patří co v kuchyni

Povídání o péči o místo, aktivní péče Povídání o péči o místo, aktivní péče

Hledání stejných misek

Kam patří co v kuchyni

Vybarvování ovoce a zeleniny Vybarvování ovoce a zeleniny

Hledání Yettiho

Odvaha je cestou Porovnávání výšky hor Tvary skal Tvary skal Tvary skal Odvaha je cestou Vyvolávání Yettiho

Dokreslování/dolepování mé hory Na jednom laně Cestou necestou

Tvary skal Vyvolávání Yettiho

Vyvolávání Yettiho

Vybírání správného uzlu

Dokreslování cesty

Vybírání dobrého počasí 

Na vrcholku hory Hledání rozdílů Bobování Bobování Země, odkud pocházím

Sledování stopy, kudy jel kluk Pozorování tvarů kopců Co rád dělám

Hledání žlutého reflexního oblečení Co bych chtěl dělat, až budu dospělý

Hledání tvarů kopců Nejvyšší hora ČR

Počítání holých keřů Reflexní oblečení

Počítní kulichů zelené barvy Tvary kopců v našem okolí

přehled aktivit



Sekce PL Název Pracovního listu Silná, statečná, 
odvážná!

Příroda Vysoká nadmořská výška Tvoření Dobrota na výšlap Odvaha je cestou Na vrcholku hory Ostří hoši 
z Olomouce

pracovní list Knihy 
pro děti

Tři osmitisícov-
ky – karty

Co umím 
a znám

1 Hygiena (Vím, kdy si čistíme zuby, kdy si 
myjeme ruce.)

Mytí rukou  
před přípravou jídla

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

Zraněná noha

5 Nebezpečné (Dokážu rozlišit bezpečné a nebez-
pečné, nebezpečnému se vyhýbám.)

Jak se chovat 
v horách

Cestou necestou Když chci lézt  
po skalách

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

Tvary skal Tvary kopců Tvorba společné 
skály, provlékání

8 Správné oblékání (Umím se obléci podle 
počasí.)

Kdo je správně 
oblečený

Jak se oblék-
nout do hor

Cestou necestou Oblečení v zimě

9 Tkanička Anička (Zavážu si tkaničku.) Zkus zavázat 
uzel jako správ-
ný horolezec

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

hledání odpadků  
na obrázku, třídění

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

Výroba tyčinky Zdravý talíř, 
nezdravý talíř

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

Výroba tyčinky Co bych chtěl dělat,  
až budu dospělý?

13 Kolik mi je let (Vím, kolik mi je let) Co si přeji dělat nyní?

Můj 
kamarád

19 Pocity (Popíšu slovy, co cítím.) Výzvy Odvaha je cestou

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

Výroba tyčinky

Můj 
domov

22 Domácí práce (Pomáhám doma rodičům.) Povídání o péči o místo, 
aktivní péče

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

26 Spolupráce (Jsem schopen pracovat ve 
skupině.)

Vyprávění příběhu Společná tvorba horského 
hřebene a modelu Země

Na jednom laně Hraní deskovky

Svět okolo 
nás

28 Povolání (Chápu potřebnost jednotlivých 
povolání.)

Co bych chtěl dělat,  
až budu dospělý?

Příroda 
kolem nás

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

Výroba tyčinky, výroba 
prostředku na mytí nádobí

33 Kde žijí zvířata (Vím, kam patří různá zvířata.) Odlévání stop 
ve sněhu

36 Neztratím se (Vím, že mohu zabloudit.) Kyslík ve vzduchu  
– pokus se svíčkou,  
vznik horských hřebenů

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

Kdo je správně 
oblečený

Zimní oblečení

38 Třídění odpadu (Vím, jak se třídí odpad.) Hledání odpadků 
na obrázku, třídění

Péče o místo

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

Bobovací schůzka

PRopojení s Pracovními listy




