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Krásné radostné dětství a šťastné období
v mateřské školce za kolektiv Mateřské školy
září s. r. o. v Liberci
přeje Jana Bradáčová.
Ředitelka MŠ září
„Nám se na tom světě líbí, ještě si dovedeme
hrát.“
Milé děti,
rády bychom vám vysvětlily, kde se vlastně naši
skřítci vzali. Někdo na skřítky věří, a někdo
nevěří. První tvrdí, ţe skřítky i vidí a povídají si
s nimi. Druzí tvrdí, ţe si první vymýšlejí. My
jsme si, ale skřítky moc přály. A tak jsme si je
nechaly vyrobit u naší babičky, která (jak uţ si
začínáme myslet) umí všechno na světě.
Pokud chcete, můţete se s nimi vydat za
dobrodruţstvím i vy.
V knize najdete dopisy od skřítků a popis, o čem
si jednotliví skřítci s dětmi ve školce povídají,
s čím si hrají, a krátké úkoly. Některé zvládnete
děti samy, u jiných potřebujete pomoc třeba od
maminky.
Hodně zábavy, poučení a hlavně radosti.
Vaše paní učitelky z MŠ září.
MŠ ZÁŘÍ
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Věnováno všem dětem, jejich rodičům
skřítkům, aby se nám společně krásně ţilo.

a

V knize byly pouţity příběhy nebo myšlenky
z knihy:
Respektovat a být respektován: Pavel Kopřiva,
Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana
Kopřivová
Anastasia: Vladimír Megre
Ezopovy Bajky
Ekozahrady: Jaroslav Svoboda
Písničky:
Svítí, svítí slunce
Jiří Korn
Kde domov můj
Není nutno
Jaroslav Svěrák a Jaroslav Uhlíř
MŠ ZÁŘÍ
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Milé děti,
Moc jsme si přáli tuto kníţku tvořit společně
s vámi. Dlouho jsme přemýšleli, jak to udělat,
aby ji kaţdý z vás mohl sám ještě dopisovat,
domalovávat a dokreslovat, zkrátka dotvořit tak,
aby byla opravdu jen jeho. Měl v ní přesně to, co
ho zajímá a co ho baví. Děda Honza přišel na to,
ţe bychom mohli naše dopisy i úkoly vţdy psát
jen na jednu stranu a druhou nechat prázdnou pro
vás. Dědův nápad se nám všem opravdu moc
líbil, a tak jsme to tak nakonec všichni udělali.
V celé kníţce je tedy dost místa na tvé dopisy,
obrázky nebo třeba fotky. Pěvně věříme, ţe tě
dotváření tvé vlastní kníţky bude bavit stejně,
jako to bavilo nás. Přejeme, ti ať se ti dílo daří a
těšíme se na společně proţitý čas ať uţ s kníţkou
nebo ve školce na elipse. Měj se moc hezky.
Skřítci z mateřské školky září
SKŘÍTČÍ PRAVIDLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CHOVÁME SE K SOBĚ HEZKY
VŠICHNI JSME KAMARÁDI
POMÁHÁME SI
MLUVÍME PRAVDU
SVÉ VĚCI MÁME V POŘÁDKU
UKLÍZÍME SI PO SOBĚ
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SKŘÍTČÍ RADY:
1. CELÝ DEN SE USMÍVEJ, DOBROU
NÁLADU MĚJ.
2. KAŢDÉ RÁNO VŠECHNY POZDRAV
A POPŘEJ HEZKÝ DEN.
3. STAREJ SE O SVOU KVĚTINKUZALEJ JI NEBO POHLAĎ.
4. MYSLI NA TY, CO MÁŠ RÁD.
5. DĚLEJ VĚCI SOBĚ PRO RADOST,
TŘEBA SI NAMALUJ OBRÁZEK,
ZAZPÍVEJ PÍSNIČKU…
6. UDĚLEJ KAŢDÝ DEN TAKÉ NĚCO
PRO DRUHÉ.
7. HEZKY SE STAREJ O NAŠÍ
MATIČKU ZEM. SEPARUJ ODPAD,
UKLIĎ TŘEBA PARK…
8. KAŢDÝ DEN JDI ALESPOŇ NA
CHVILKU VEN.
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7

SKŘÍTČÍ HOLČIČKA KAČENKA

MŠ ZÁŘÍ
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Pěkný den děti,
Já jsem skřítčí holčička Kačenka. Jsem velká
poţitkářka.
Podle vůně trefím z lesa domů i se zavřenýma
očima. Podle čuchu poznám, co budeme mít
k obědu hned, co dá maminka jídlo do hrnce.
Moc mě baví vše vyzkoušet, ochutnat a uţít si to.
Jó a vůbec nejraději mám palačinky mojí bábinky
Bylinky.
Do mísy dáš hrneček mléka, přidáš jedno vajíčko
od slepičky, lţíci tatínkového rumu, tři lţíce
třtinového cukru a tři čtvrtě hrnečku bílé mouky.
Vše pořádně zamícháš a na pánvičce, potom
usmaţíš výborné palačinky. Uţ teď se olizuji.
Určitě si je doma také udělejte. Naše bábinka je
chutí na vrch ještě pampeliškovým sirupem a
zdobí kvítky sedmikrásek, fialek nebo
maceškami.
Jsem ráda, ţe budete mými novými kamarády.
Budeme se scházet vţdy jednou týdně, co půjde
ochutnat, ochutnáme, co půjde očuchat,
očucháme, co půjde osahat, osaháme. Uţijeme si
zkrátka svět všemi smysly. Budeme spolu
proţívat hudbu, cvičit jógu a hrát si elipsovou hru
ticha.
Moc se těším. Vaše Kačka.
MŠ ZÁŘÍ
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Tak tuhle písničku prostě musíš umět
Svítí, svítí slunce
Jiří Korn
Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.
Svítí, aţ kraj se zelená.
V tom zpívá les i louka,
kdo jen trochu správně kouká,
uvidí, co krásy tahle země má.
Slunce sype zlato do polí, do polí.
Cítím uţ buchty z pekáčů.
A zvu všechny, co mám rád, k plným mísám.
Copak sním sám tolik koláčů?
Rozhlídnu se kolem sebe,
k tomu oči mám.
Proč mám jinde hledat nebe,
kdyţ to svoje znám?
Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.
Svítí aţ kraj se zelená.
V tom zpívá les i louka,
kdo jen trochu správně kouká,
uvidí, co krásy tahle země má.
MŠ ZÁŘÍ
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Na tuto stránku si namaluj obrázek jen tak pro
radost.

MŠ ZÁŘÍ
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Do jednotlivých balónků napiš jména
nejoblíbenějších písniček, nejoblíbenější vůně a
nejoblíbenější jídla.

MŠ ZÁŘÍ
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SKŘÍTČÍ TETIČKA ČEŠTINKA

MŠ ZÁŘÍ
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Ahoj děti,
já jsem skřítčí tetička Češtinka. Budu s Vámi
lovit písmenka v písmenkovém potůčku, a potom
z nich skládat různá slovíčka, věty a celé příběhy.
Samy poznáte, jak moc je fajn, znát písmenka,
umět číst a psát.
… A malá pohádka pro radost.
Kdysi dávno lidé ještě neuměli mluvit, číst ani
psát. Zato znali přírodu s veškerými jejími
tajemstvími a zákony. V té krásné době si jedna
malá holčička Maruška sedla pod vysoký strom a
objala ho. Měla velké přání, moc si přála vydávat
nějaké zvuky a s nimi se dorozumívat, tak jak to
viděla u zvířátek. Uměla si sice s ostatními lidmi
vyměňovat a číst myšlenky, tvořit krásné obrazy,
přesto moc touţila po zvuku. Ráda se procházela
přírodou a poslouchala její zvuky. Byla vţdy
očarována tím, jak šumí les, bublá potůček nebo
zpívají ptáčci. Objímala mohutnou lípu a touţila
po vlastním zvuku. Zvuku, který by vydávali
pouze lidé. Síla jejího přání probudila
stromového skřítka Lipánka. A Lipánek hned
pochopil. Vzal holčičku za ruku a zavedl ji
vysoko do skal, kde pramenil písmenkový
potůček. Společně lovili písmenka a skřítek učil
Marušku mluvit, psát i číst. Vţdy, kdyţ se
Maruška vracela od Lipánka, byla velice šťastná.
MŠ ZÁŘÍ
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To co ji ten den Lipánek naučil, učila potom
večer všechny lidi z vesnice. A tak svou pílí, a
také trochu díky Lipánkovi lidé získali dar řeči a
ovládli dovednost psaní a čtení. A zazvonil
zvonec a naší malé pohádky je konec. A jestli jiţ
umíš číst, tak si můţeš zalézt do pelíšku, vzít si
kníţku a o téhle krásné době, kdy lidé tolik
rozuměli přírodě, ţe znali i všechny její
zákonitosti a tajemství, si díky Lipánkovi a
Marušce můţeš číst.
A my se dětičky budeme spolu scházet vţdy
jednou týdně. A co budeme společně dělat?
Procvičovat si jazýčky, aby se nám při mluvení
nemotaly.
Trénovat si prstíčky a malovat do pískovničky.
Kaţdý týden vám představím jedno písmenko,
budeme si s ním hrát, malovat ho, nebo třeba
modelovat. Hrát si s ním na schovávanou, nebo
ho skákat jako panáka.
Budeme si číst zajímavé příběhy nejen o
zvířátkách,
hrát si divadlo, někdy vy mě, a někdy zase já
vám.
Určitě také společně vyrazíme do knihovny.
Budeme chodit do divadla a do kina.

MŠ ZÁŘÍ
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Bude nám spolu moc fajn. Uţ teď se na vás zase
těším, tak další týden zase nashledanou Vaše
Češtinka.
Krátký úkol pro tebe
V této básničce zakrouţkuj všechny samohláskytj.
písmenka A, E, I, O, U
A PÍSMENO PRO TEBE,
ANDĚL LETÍ DO NEBE.
ANDĚLKA MU ŠTĚSTÍ PŘÁLA
A ŠÁTEČKEM ZAMÁVALA,
ABY NEULÉTL A VRÁTIL SE ZPĚT.

MŠ ZÁŘÍ

16

Zde si můţeš sám psát nebo malovat písmenka,
která jiţ znáš.

MŠ ZÁŘÍ
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Balónek, který jiţ ovládáš, si sám vybarvi.
DRŢÍM
UMÍM SE
POZNÁM
SPRÁVNĚ PODEPSAT
RÝM
TUŢKU
ZNÁM
MALÁ
ZNÁM
PÍSMENA
VELKÁ
PÍSMENA

PÍŠU

TVOŘÍM
RÝM

NAJDU
HRAJI
PÍSMENO DIVADLO
VE SLOVĚ

ROZUMÍM
ČTENÉMU
TEXTU
VYPRÁVÍM
PODLE
OBRÁZKU

UMÍM
SPRÁVNĚ
ČTU
VYTLESK
TŘI
VYSLOVUJI VELKÁ
VÁM
BÁSNIČKY
PÍSMENKA PÍSMENA
SLOVA

MŠ ZÁŘÍ
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SKŘÍTČÍ RODINKA – SKŘÍTEČEK
JAROUŠEK

MŠ ZÁŘÍ
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Ahoj já jsem skříteček Jaroušek.
A tady je moje celá skřítčí rodinka. Tatínek
Jarka, maminka Janinka a v kočárku je můj
bráška Jakoubek. Jó a taky vám prozradím velké
tajemství. Máme ještě jedno miminko. Zatím je
hodně maličké a je u maminky v bříšku. Bude to
trvat ještě půl roku, neţ se narodí. Ale uţ teď se
moc všichni těšíme. I kdyţ to tak na začátku
nebylo. Kdyţ se mi měl narodit můj první bráška
Jakoubek, byl jsem moc smutný a taky jsem
všechny hodně zlobil. Bál jsem se totiţ, ţe aţ se
Jakoubek narodí, tak uţ mě maminka a tatínek
nebudou mít tolik rádi. Vţdyť budou mít nové
miminko! Moc, ale opravdu moc jsem se trápil.
Babička Markétka poznala, ţe mě něco trápí. Tak
jsem ji vyprávěl o tom, jaký veliký mám strach,
ţe do maminčiného a tatínkového srdíčka se jiţ
další miminko nevejde. Ale babička si mě vzala
na klín, půjčila si mou červenou pastelku a začala
malovat. Díky babičce jiţ nyní vím, ţe rodičům
s kaţdým dalším miminkem jejich srdíčko
vyroste. Teď uţ se na další miminko moc těším.
Mít sourozence je vlastně moc príma. Můţete si
spolu hrát, vyprávět tajnosti a uţít si hodně
legrace. Uţ se těším, aţ můj bráška Jakoubek
vyroste a budeme si spolu hrát na indiány a
piráty. Moc ti přeji, aby i tys měl svého
MŠ ZÁŘÍ
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sourozence jako nejlepšího kamaráda. Měj se
moc hezky.
Tvůj nový kamarád skříteček
Jaroušek s bráškou Jakoubkem a s maminkou a
tatínkem. Představ si, ţe se spolu budeme vídat
pravidelně vţdy jednou týdně. Budeme hodně
vyrábět, poznávat přírodu a poslouchat
Vyprávění starého stromu.
Tak zatím ahoj, tvůj Jaroušek.
Tady máš návod, jak si můţeš s mamkou, tátou,
babičkou nebo dědou vyrobit opravdu létajícího
draka.
Ať se můţeme potkat na podzim při jejich
pouštění. Nevím jak ty, ale já pouštím draka moc
rád.
Pouţitý materiál: pevný papír, 2 dřevěné laťky na
kostru draka, 30 m (a více) provazu, lepidlo,
pruhy krepového papíru.
Pouţité nástroje: pravítko, nůţky, provázek, nůţ.

Postup:
1.Uřízneme dvě dřevěné laťky o délkách 40 a 60
cm. (Tyto laťky pouţijeme na vytvoření kostry
MŠ ZÁŘÍ
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draka.)
2.Pomocí pravítka si naměříme polovinu délky
kratší laťky a dvě třetiny délky delší laťky.
Tuţkou si tyto délky na laťkách označíme.
3.Laťky přes sebe překříţíme tak, aby tvořily
pravý úhel a značky na nich zakreslené se
vzájemně překrývaly. V místě, kde se laťky
kříţí, je sváţeme pevným tenkým provázkem.
Uděláme pevný uzel a přebytečný provázek
odstřihneme nebo odřízneme.
4.Na koncích obou latěk uděláme noţem zářezy
tak, abychom do nich následně mohli upevnit
provázek, který nám dá tvar draka. Jako
výchozí si zvolíme vrchní zářez. Do něj
umístíme provázek, který omotáme kolem
laťky. Poté provázek natáhneme k sousední
laťce, napneme ho, umístíme do zářezu a
omotáme kolem laťky. Tak budeme
pokračovat, aţ dosáhneme opět výchozího
zářezu. Tady provázek znovu omotáme a pevně
uváţeme na uzel.
5.Zhotovenou konstrukci poloţíme na připravený
papír tak, aby ji překrýval. Konstrukce nám
MŠ ZÁŘÍ
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poslouţí jako šablona. Papír podél ní ořízneme
nebo obstřihneme, ale přitom si jako rezervu
ponecháme
asi
1-2cm
papíru
navíc.

6.Na okraje papíru podél provázku naneseme
lepidlo. Papír přehneme, překryjeme jím
provázek a přilepíme k sobě. Lepidla musíme
nanést dostatečné mnoţství, aby slepení bylo
pevné. Jako pomocníka můţeme pouţít kolíčky
na prádlo, které nám zajistí pevné spojení
během
lepení.

MŠ ZÁŘÍ
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7.Přiváţeme provázek k oběma koncům kratší
laťky. Vedeme ho po přední straně konstrukce
(vítr opírající se do draka papír tlačí na
konstrukci) a nenapneme jej. Délka provázku
musí přesahovat délku kratší laťky. Totéţ
provedeme i v případě delší laťky.
8.Jednou rukou chytneme oba uvázané provázky
a najdeme bod, ve kterém se překrývají. V
tomto bodě sváţeme provázky k sobě. Zde také
naváţeme vodící provaz namotaný na cívce.
9.Nakonec na spodní část draka pomocí silného
lepidla pečlivě připevníme ocas draka. Ocas se
vyrobí z kousku špagátku (asi 1m), na který
naváţeme po celé délce mašličky nebo jiné
ozdoby. Ačkoli se zdá být výroba ocasu
jednoduchá a nepodstatná, věnujte jí velkou
pozornost. Ocas má velký vliv na stabilitu
draka při létání.
Převzato ze stránek: http://www.domacidilna.cz

MŠ ZÁŘÍ
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Do jednotlivých balónků napiš nebo namaluj
svou rodinku.

MŠ ZÁŘÍ

25

Ty balónky, které jiţ ovládáš, si sám vybarvi.
UKLIZÍM SI
PO SOBĚ
SÁM SE
OBLÉKÁM

UMÍM SI
ZAVAZOVAT
TKANIČKU SÁM SI
ČISTÍM
ZUBY

UMÍM
SE
OBOUVAT
UMÍM
KOTRMELEC
UMÍM
KRÁJET
OSTRÝM
NOŢEM

ZNÁM
JEZDÍM
BARVY NA KOLE

UMÍM
STŘÍHAT

MŠ ZÁŘÍ

DRŢÍM
SPRÁVNĚ
TUŢKU

ZNÁM
DNY V
TÝDNU

ZNÁM
HODINY

ZNÁM
MĚSÍCE

PŘECHÁZÍM
SÁM PŘES
ULICI
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SKŘÍTČÍ STRÝČEK POČTÁŘEK

MŠ ZÁŘÍ
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Zdravím Vás, děti!
Já jsem skřítčí strýček Počtářek. Strašně rád něco
počítám, měřím, porovnávám a vůbec vymýšlím.
To vám je děti taková zábava! Jdu třeba do lesa
na procházku a cestou vidím tolik věcí, které se
dají počítat, začnu třeba počítat stromy, potom
kamínky. No to mi ani nebudete věřit, tuhle jsem
počítal mravence a dočista jsem zapomněl přijít
na oběd i na večeři. Jo, jó, já bych vám mohl
vyprávět, jaká můţe být s matematikou zábava.
A víte co? Já mám malého kamaráda Filípka a
ten má matematiku rád stejně jako já. Dáváme si
různé úkoly a příklady, uţijeme si opravdu s čísly
hodně legrace a zábavy. Zrovna včera mi řekl
tuto hádanku: V lese stál strom a ten měl pět
ţaludů, jednou zafoukal vítr a ţaludy spadly do
mechu. Jednoho ţaludu si všimla veverka a
snědla ho. Dva ţaludy objevil kanec a naráz je
spolkl. Kolik ţaludů bys tedy mohl najít v mechu
ty, Počtářku?
Chvíli jsem se drbal na hlavě, a hned jsem věděl
správný výsledek. Víš ho taky?
Umět zkrátka čísla, počítání, sčítání a spravedlivé
dělení je moc fajn.
Na internetových stránkách:
www.celysvet.cz/matematicke-pohadky.php
MŠ ZÁŘÍ
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najdeš dokonce i celé matematické pohádky plné
čísel, počítání i legrace. Ale pro tebe jsou ještě
dost těţké, je potřeba seznamovat se
s matematikou pěkně od začátku, abys všemu
rozuměl.
Proto se spolu budeme dětičky scházet vţdy
jednou týdně. A co budeme společně dělat?
Naučíme se rozlišovat tvary těles. Hrát si s nimi
na schovávanou.
Naučíme se porovnávat velikosti, zjistíme, kdo je
z vás nejmenší, nebo největší.
Budeme počítat.
Poznávat tvary čísel, malovat je, psát a hrát si
s nimi na schovávanou.
Zkusíme věci i spravedlivě rozdělovat.
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Malý úkol pro tebe
Nejmenší list zakrouţkuj.
Kolik je tu ţaludů?
Kolik je tu listů?
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Sem si můţeš malovat nebo psát čísla, která jiţ
umíš.
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Balónek, který jiţ ovládáš, si sám vybarvi.
UMÍM
VYPRÁVĚT
VTIPY

POZNÁM
PLOŠNÉ
GEOMETRICKÉ
TVARY

UMÍM
SYMBOLY
ČÍSEL DO
DVACETI
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UMÍM
SČÍTAT
UMÍM
SYMBOLY
ČÍSEL DO
DESETI

UMÍM
POČÍTAT
DO PĚTI

UMÍM
UMÍM
TOŘIT
POČÍTAT MNOŢINY
DO DESETI

UMÍM
POČÍTAT
DO
UMÍM
SYMBOLY DVACETI
ČÍSEL DO
PĚTI
UMÍM

POZNÁM
CO JE
VĚTŠÍ A
MENŠÍ

ODČÍTAT
UMÍM
SPRAVEDLIVĚ
UMÍM
ROZDĚLOVAT ODPOČÍTÁ
VAT OD
DESETI

POZNÁM
PROSTOROVÉ
GEOMETRI
CKÉ
TVARY
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SKŘÍTČÍ MUDRC A HVĚZDÁŘ EDUARD
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Zdravím vás, dětičky!
Já jsem skřítčí mudrc hvězdář Eduard. Celé noci
nespím, pozoruji noční oblohu. Počítám hvězdy,
a hledám začátek a konec vesmíru. Ještě jsem ho
neviděl, moţná, ţe vesmír začátek ani konec
nemá. Ale, děti, těch hvězdiček je fakt spousta.
Některá je veliká, a svítí jasně, jiná je úplně
maličká, a sotva vidět. Můj táta mi vyprávěl
příběh o tom, jak se na nebi rozsvítí nová hvězda.
Ten příběh mám moc rád a rozhodl jsem se, ţe
mu budu věřit. Potichu se uvelebte nejlépe do
peřinek. Já vám ten příběh mého tatínka budu
vyprávět.
Nejsilnější energie na světě je energie Lásky,
Edíku. Na zemi, ani ve vesmíru není nic
silnějšího, ani mocnějšího neţ je skutečná láska.
Kdyţ má člověk někoho opravdu upřímně rád a
ten druhý člověk má zase rád jeho, jejich
vzájemná láska na nebi rozsvítí novou hvězdičku.
Kdyţ jsem poprvé, Edíku, uviděl tvou maminku,
samou láskou se mi zatočila hlava. Ještě nikdy
jsem neviděl nikoho tak krásného, něţného a
laskavého. Na tvářích se mi hned objevil
ruměnec a já cítil, jak ztrácím pevnou půdu pod
nohama. Tvá maminka Radka se také do mě
zamilovala a naše láska rozsvítila támhle tu
hvězdičku. Říkáme jí s maminkou Milenka. A
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vedle naší Milenky je další hvězdička, která se na
obloze objevila, kdyţ ses narodil.
Je to uţ desítky let, co mi tatínek Jindra tento
příběh o mamince a o hvězdičce vyprávěl. Moţná
právě díky tomuto příběhu se tak strašně rád
dívám na nebe. Dívám se na nebe a mám velikou
radost, kolik je lásky mezi lidmi.
Milé lidičky, opatrujte své hvězdičky, vaţte si, ţe
k vám láska přišla, a nedopusťte, aby zase
odešla! Nezapomeňte, ţe kaţdá láska potřebuje
k ţivotu úctu a respekt.
Uţ se na vás moc těším, společně si budeme
povídat o nebi, o hvězdách, o sluneční soustavě,
o raketách a kosmonautech. Myslím, ţe se máme
na co těšit. Tak se mějte hezky a mějte se rádi!
Váš hvězdář Eduard.
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Úkol pro tebe 
Prohlédni si noční oblohu a namaluj si na další
stránku souhvězdí. Tak jak jsem to udělal já.

MŠ ZÁŘÍ

36

Do jednotlivých balónků napiš nebo namaluj
planety, které znáš.

MŠ ZÁŘÍ

37

CESTOVATEL ADÁMEK
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Uţ jsem tady, milé děti.
Jsem cestovatel Adámek. Procestoval jsem svět
snad kříţem kráţem.
V Africe jsem obdivoval nejdelší řeku tohoto
kontinentu.
V Severní Americe jsem se vykoupal v jejich
nejslavnějších vodopádech.
V Austrálii jsem skákal se zvířátkem, co má
kapsu na bříšku.
V Asii jsem vyšplhal na nejvyšší horu světa.
V Evropě jsem obdivoval zasněţené vrcholky
jejich nejvyšších hor.
Na Antarktidě jsem dobyl pól.
A teď jsem, děti, tady. Právě včas, abych vám o
všem stihl vyprávět. Celý měsíc s vámi budu
cestovat po světě a vyprávět neuvěřitelné, a
přesto pravdivé příběhy o naší kulaťoučké zemi.
Moc se na to těším, Váš Adámek.
Abych nezapomněl, víš?:
1) Jak se jmenuje ta nejdelší řeka v Africe?
2) V jakých vodopádech jsem se vlastně
koupal?
3) Co je to za skákavé zvířátko s kapsou na
bříšku?
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4) Jak se jmenuje nejvyšší hora světa, která
je v Asii?
5) Jak se jmenuje v Evropě nejrozsáhlejší
pohoří, které jsem obdivoval?
6) Jaký jsem vlastně dobyl na té Antarktidě
pól?
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Na tyto stránky si můţeš nalepit fotky nebo
namalovat obrázky z míst, která jsi s rodiči
procestoval ty.
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Do jednotlivých balónků napiš nebo namaluj
modře země, které jsi navštívil a červeně místa,
která tě zajímají a rád by ses tam někdy podíval.
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SKŘÍTEK MARIÁNEK
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Pěkný den, děti!
Já jsem skřítek Mariánek. Miluji tuhle vlast.
Čechy jsou moc krásné, kdyţ se umíš dívat.
Určitě musíš navštívit civilizací nedotčenou
přírodu na Šumavě, Luţní lesy v Luţických
horách, krásné romantické hrady a zámky, které
jsou po celé naší České republice, nebo spoustu
rybníků v Jiţních Čechách, či největší propast,
jeţ leţí na Jiţní Moravě. Na internetu jsou krásné
stránky: www.kudyznudy.cz, kde je spousta tipů
na výlety po Čechách. Já osobně, hned co u nás
roztaje sníh, si vezmu batoh na záda a vyráţím na
výlety. Moţná se někde potkáme.
Určitě se však budeme celý měsíc pravidelně
potkávat ve školce. Budeme si vyprávět třeba o
tom, kde jsi byl na výletě ty. Nebo kde bydlí
tvoje babička. O místech, která máš rád, která se
ti líbí, zkrátka o všem, co stojí za to navštívit. A
víte co? Vezmeme si do batůţku svačinky a já
vás vezmu na výlet na „ moje tajné místečko“,
které mám moc rád.
Tak brzy na viděnou, váš Mariánek.
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Pár úkolů pro tebe
1) Víš, jak se jmenuje ta propast na Jiţní
Moravě?
2) Znáš nějaký hrad a zámek?
3) Nakresli a vybarvi naší státní vlajku.
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Na tuto stránku můţeš sbírat turistická razítka ze
svých výletů.
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Jó a znáš naší národní hymnu?

Česká hymna
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!
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Na tuto stránku si můţeš nalepit fotku nebo
namalovat obrázek svého tajného místečka.
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Do balónku napiš tipy na výlet, který bys
ostatním doporučil, protoţe se ti tam opravdu
líbilo.
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SKŘÍTEK LIBEREČÁK LUDĚK
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Pěkný den, děti!
Já jsem skřítek Liberce. Jmenuji se Luděk, ale
všichni mi říkají Luďa. Za celý ţivot jsem
nevystrčil nos z tohoto krásného města a stále je
ještě co objevovat. Kdyţ je hezky, chodím na
výlety. Třeba na Ještěd nebo jezdím na kole po
Bedřichově. Kdyţ prší, zajdu si do knihovny pro
krásnou knihu. V zimě lyţuji, uţ sjedu i Černou
sjezdovku. Zatím tu je pořád dost stromů, takţe
je moţné vidět často na okrajových čtvrtích
města i zatoulané srnky. Trochu si však dělám
starosti s neustálou výstavbou nových a nových
obchodních domů. Kdyţ jsem byl malý skřítek,
všude v parku, na ulici, na lesním koupališti i
v Lidových sadech byl v sobotu dopoledne vţdy
slyšet dětský smích. Nyní ho je slyšet míň a míň.
Od svého kamaráda skřítka Obchoďáčka jsem
slyšel, ţe většina dětí tráví soboty právě
v obchodních domech. Je mi to moc líto. Prosím
vás, děti, rodičové, babičky, dědové, strejdové i
tety, vraťme spolu výlety sobotám. Lesy, louky,
parky, zámky i hrady čekají právě na vás. Určitě
se spolu někde na výletě potkáme. Já si s vámi
budu celý měsíc ve školce povídat o krásách
Liberecka.Společně navštívíme radnici, hasiče a
tramvajové depo. Moc se na vás těším, Váš
skřítek Luďa z Liberce.
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Sem si můţeš namalovat váš domeček. Můţeš
napsat i svou adresu.
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Do jednotlivých balónků napiš nebo namaluj
místa, která v Liberci navštěvuješ .
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TULÁK KAMIL
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Milé děti,
já jsem skřítčí tulák Kamil. Ze všeho nejraději
mám zvířátka. Vypravuji se za nimi na všechna
moţná i nemoţná místečka. Pozoruji, jak ţijí,
čím se ţiví, kolik mají mláďat….. Velice rád si o
zvířátkách i čtu. A vůbec nejraději mám tuto
bajku:
Lev a myš.
Král dţungle-mocný lev odpočíval po jídle, kdyţ
mu před nosem proběhla malá myška. Lev
vymrštil tlapu a myšku chytil. Chtěl ji rozmačkat
za to, ţe rušila jeho klid. Myška začala prosit:
"Nezabíjej mě, mocný lve, někdy ti třeba pomůţu
zase já." Lva pobavila její řeč, jak by mu malá
myška mohla pomoci! Ale myšku přece jen
pustil.
Zanedlouho přišli do dţungle lovci a chytili lva
do sítě. Bezmocný lev se svíjel v síti na zemi.
Zatímco lovci poodešli, potichu přišla malá
myška a řekla lvovi: „Neboj se, já ti pomohu,
jsem ti přece zavázána.“ Lev si jen smutně
povzdechl, nevěřil jí. Ale myška uţ svými
ostrými zoubky hryzala síť a rychle se jí podařilo
překousat několik provazů, aţ díra byla
dostatečně
velká
a
lev
mohl
utéci.
Ponaučení: I slabý můţe pomoci silnému.
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A co nás společně čeká? Celý měsíc se budeme
spolu scházet a vyprávět si o zvířátkách, číst si o
nich zajímavé příběhy, malovat je, navštívíme
farmu i zoologickou zahradu. Budeme pozorovat
zvířátka v přírodě. Moc se na vás těším, váš
Kamil.
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Úkol pro tebe
Najdi k mamince správné mládě.
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Sem si namaluj zvířátko, které máš doma, nebo
které bys rád doma měl.
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Do jednotlivých balónků si namaluj nebo napiš
zvířátka, která jsi viděl na farmě.
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SKŘÍTČÍ BÁBINKA BYLINKA KVĚTINKA
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Dobrý den, děti,
já jsem Bylinka Květinka.
Jsem skřítčí
bylinkářka bábinka. Znám všechny květinky
celým svým jménem. Často si s nimi povídám,
zpívám jim, a nebo o ně pečuji, hladím je a
zalévám. Kaţdá květinka je totiţ, děti, ţivá a má
v sobě ukryté léčivé účinky. Některá tě nasytí,
kdyţ máš hlad, jiná vyléčí bolavou hlavu, krk
nebo bříško. Po jedné omládneš, jiná tě navoní.
Ráda vás některé květinky naučím pouţívat.
Kaţdý skřítek má svoji vlastní květinku, která je
jen jemu pro radost. Mrzí mě, ţe většina z vás
ţije ve městě a květinek si tolik neuţije. Napadlo
mě, ţe by bylo moc fajn, kdyby si kaţdý z vás
vysadil ze semínka svůj vlastní stromeček do
květináčku, a aţ by stromek potřeboval více
místa, můţete ho přesadit třeba k babičce do
sadu.
Vy, lidičky, máte zvláštní zvyk, jak pěstovat
jablůňky. Zapomněli jste na sílu stromů, a tak
roubujete. Malý stromeček uříznete a na tyto
kořínky přiváţete rouby (větvičky) z jiné
jablůňky. Podaří se vám sice vypěstovat veliká
jablíčka, ale strom jablůňka rychle stárne. Kdyţ
zasadíte jablůňku po skřítkovsku, nebudete mít
asi velká jablka, moţná budou i trošku kyselejší.
Ale z vašeho stromečku jablůňky se určitě budou
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radovat a těšit i vaše pravnoučátka. Tak se
mějte hezky, přeji vám voňavou cestičku
ţivotem. A my se spolu budeme vídat celý měsíc.
Společně budeme poznávat a sušit bylinky. Vázat
voňavé kytičky a pít léčivé čajíčky. Společně
vyrazíme do Botanické zahrady, na louky i
stráně. Vaše bábinka Bylinka Květinka.
Co to slyším, ţe prý babinky vyprávějí pohádky?
Tak dobrá, pohodlně se posaďte. Budu vám
vyprávět pohádku o jedné krásně kytičce a o
jedné krásně princezně. Asi ji uţ znáte, ale já ji
mám moc ráda.
…. Před dávnými a dávnými časy ţil král a
královna, kteří si moc přáli děťátko. Jejich velké
přání se jim splnilo. Do roka se jim narodila
krásná dcerka. Konaly se velkolepé křtiny, na
které pan král pozval kromě všech hostů také
sudičky, které měly dítěti přinést do vínku
rozličné ctnosti a nadání. Sudiček bylo však
třináctero do počtu, král měl však jen dvanáct
zlatých talířů, na kterých měly jíst, a tak jednu
nepozval. Křtiny byly slaveny ve vší nádheře, a
kdyţ se chýlila slavnost ke konci, jaly se sudičky
dítě obdarovávat podivuhodnými dary; jedna mu
věnovala ctnost, druhá krásu, třetí bohatství; a tak
dále. Prostě vším, co si lze na světě přát. Kdyţ
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pronesla své přání jedenáctá sudička, tu vpadla
do sálu ta třináctá. Chtěla se pomstít za to, ţe
nebyla pozvána. Přistoupila k dítěti a zvolala
silným hlasem: "Královská dcera se v den svých
18. narozenin píchne o růţi a zemře!" A poté
zmizela. Tu předstoupila před kolébku dvanáctá
sudička, která své přání ještě nepronesla.
„Neumřeš, milé dítě, jen do té doby budeš spát,
neţ někdo bude ti chtít svou lásku dát. Víc
nemohu ti přát.“ Po těchto slovech zmizely i
ostatní sudičky. Král hned vydal rozkaz, zničit
všechny růţe v celé zemi. A tak tam, děti,
nerostla ani jedna šípková růţička, po které měla
princeznička tak hezké jméno. Ale protoţe
v království chyběla tak uţitečná bylinka, lidé
v tom království často stonali. Děti nepily v zimě
šípkový čajíček proti nachlazení. A z království
se postupně vytrácela radost. To víte, děti, kaţdý
brouček i kaţdá květinka je pro přírodu stejně
důleţitá a ničím jiným nejde nahradit. Jak to ale
dopadlo s princeznou? Tak poslouchejte.
Růţenka byla opravdu tak krásná, ctnostná,
přátelská i moudrá, ţe kaţdý, kdo ji viděl, ji
musel milovat. Přesto Růţenku něco trápilo,
něco ji prostě chybělo. Ano, byla to květinka,
která se jmenuje stejně jako ona. Chyběla ji
šípková růţička. Ale to naše Růţenka nevěděla.
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V den svých osmnáctých narozenin se probudila
hned se svítáním. Něco ji nutilo jít k jedné staré
věţi. Vystoupala úzkým točitým schodištěm
vzhůru a dorazila k malým dvířkům. Ze zámku
trčel zrezivělý klíč. Kdyţ jím otočila, dveře
odskočily a za nimi byla komůrka, která krásně
voněla. Dívenka se rozhlédla po komůrce, co zde
tak krásně voní. Tu si všimla ve vázičce šípkové
růţičky. Růţence se štěstím zamotala hlava,
vzala tolik chybějící květinku do rukou, aby si
přivoněla. V tu chvíli se však píchla do prstu o
její trn. Klesla na zem a upadla do hlubokého
spánku. A s ní usnulo celé království. I vítr se
utišil. Na stromech kolem zámku se nepohnul ani
lísteček. Okolo zámku začala růst houština
šípkových růţí, které do té doby tolik
v království chyběly! Čas plynul a o spícím
království a krásné Šípkové Růţence se zemí
šířila uţ jen pověst. Po mnoha a mnoha letech
přišel do tohoto království mladý a krásný princ.
Kdyţ slyšel o krásné princezně Růţence, která
spí spolu s celým zámkem a čeká na někoho, kdo
ji obdaruje opravdovou láskou, jeho srdce se
rozhořelo touhou onu krásku alespoň spatřit.
Vydal se tedy do zámku. Kdyţ se princ se srdcem
plným touhy přiblíţil k růţové houštině, tu se
sama od sebe rozestoupila a nechala jej
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nezraněného projít. A za ním se zase zavřela v
neproniknutelné houští. Na zámeckém dvoře
viděl leţet a spát koně a strakaté lovecké psy…. I
v celém zámku všechno spalo, dokonce na trůnu
spal král i královna. Vše tu bylo tak tiché, ţe
slyšel svůj vlastní dech. Jeho srdce ho vedlo aţ
do věţe, otevřel dveře zapomenuté komůrky a
v tom uviděl překrásnou, ale spící Šípkovou
Růţenku. Osmělil se, sklonil se k ní a políbil ji.
Jakmile se jí dotknul svými rty, Šípková Růţenka
se probudila a do krásného prince se také hned
zamilovala:) A byla, děti, veliká svatba. A víte,
co se na té svatbě pilo? Děti pily šípkovou
limonádu a dospělí si pochutnávali na výborném
šípkovém vínu.
A zazvonil zvonec a naší voňavé pohádky je
konec. A jestli jste dostali chuť na šípkový čaj,
tak si ho běţte honem uvařit. Je lahodný a plný
vitamínu C.
Tak a teď uţ se s vámi opravdu loučím. Těším se
na náš společný voňavý měsíc mezi květinkami.
Vaše bábinka Bylinka Květinka.
Na tuto stránku si můţeš namalovat louku plnou
květin.
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Do jednotlivých balónků si namaluj nebo napiš
květinku, kterou poznáš, která se ti líbí nebo
kterou máš rád .

MŠ ZÁŘÍ

69

SKŘÍTČÍ DĚDA HONZA
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Zdravím vás, děti!
Já jsem skřítčí děda Jan, ale všichni mi říkají
Honza. Mám strašně rád lidi. Toulám se světem a
vţdy se tajně ubytuji v nějaké domácnosti. Kdyţ
se tam k sobě lidičky chovají krásně, tak mi vám
je po celém těle takové teplíčko, ţe se mi vůbec
nechce dál a chvíli se u nich zdrţím. Představte
si, na co jsem přišel. Většina hádek a slaných
slziček je úplně zbytečná. Jsou jenom proto, ţe
lidi mluví bez rozmyslu, jako kdyţ voda teče. A
vůbec netuší, jak moc můţe slovo bolet. Uţ mě
hodněkrát napadlo, ţe by se to měl člověk učit ve
škole. Kdyţ třeba někdo z vás, děti, u oběda
rozlije limonádu, jistě vás stačí jen poţádat,
abyste ji utřely. Určitě se vám nemusí nadávat
do nešiků. (Mám pravdu?) Nebo kdyţ maminka
křičí na synka, protoţe se opozdil, místo aby mu
řekla, proč jí pozdní příchod vadí. Synek si můţe
její hněv vysvětlit po svém. Ţe je k ničemu a ţe
ho maminka třeba nemá uţ ráda. Přitom přeci
kaţdá maminka svoji holčičku či chlapečka
miluje, zlobí se vlastně většinou jen proto, ţe se o
ně bojí. Nebo proto, ţe chce, aby se naučilo dělat
věci dobře. …Jo, jo, je to věda. Hodně jsem
přemýšlel, aţ se mi objevily další šedivé vlasy.
Ale stejně jsem s tím nehnul. Aţ jednou náhoda
tomu chtěla, a nebo osud? Kdo ví? Ubytoval
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jsem se vám v jedné rodině v nočním stolku.
Byla na něm rozečtená kníţka. V noci bylo
chladno, tak jsem se s ní přikryl. Ráno jsem se
vám do té knihy začetl, aţ jsem ji úplně přečetl.
A ono se tam psalo právě o tom, co mne trápilo jak spolu mluvit, aby nám bylo spolu dobře, ale
také, aby se věci dělaly správně. Všem
maminkám a tatínkům radím to samé. Tak
abych nezapomněl, kníţka se jmenuje
„Respektovat a být respektován“. Kdo ţe ji
napsal? No, na obalu kníţky jsem zjistil, ţe jí
psali aţ čtyři lidé – paní Nováčková, paní
Nevolová a manţelé Kopřivovi. Ono není divu.
Takovou knihu napsat, to je opravdu moc práce.
Ale přečíst si ji a ţít podle ní, to je skoro stejně
tak těţké. Tak já uţ nezdrţuji, ať můţete číst.
Váš děda Jan
Abych nezapomněl, mám moc rád tuto písničku o
přátelství. Můţete se ji také s mamkou s taťkou
nebo třeba s paní učitelkou také naučit.
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Není nutno
text: Jaroslav Svěrák a Jaroslav Uhlíř
Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno,
natoţ aby se brečelo.
Chceš-li, trap se, ţe ti v kapse
zlaté mince nechřestí,
nemít ţádné kamarády,
tomu já říkám neštěstí.
Nemít prachy - nevadí,
nemít srdce - vadí,
zaţít krachy - nevadí,
zaţít nudu - jó to vadí, to vadí.
Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno,
natoţ aby se brečelo.
Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno,
natoţ aby se brečelo.
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Do jednotlivých balónků napiš nebo namaluj své
kamarády.
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SKŘÍTEK ALEX
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Ahoj děti,
já jsem skřítek Alex a pocházím z Anglie. Jsem
vášnivý cestovatel a rád navštěvuju skřítky
z jiných zemí. Do Francie jezdím za skřítčí
slečnou Klárkou. Spolu ochutnáváme výborné
víno a bavíme se francouzsky. V Holandsku mám
zase kamaráda Míšu, vţdycky si pochutnáme na
vynikajícím sýru a bavíme se nizozemštinou.
Sem do České republiky jsem přijel za skřítčí
holčičkou Veroničkou.
Moc jsme si padli do oka. Vţdycky si
s Verunkou hezky popovídáme, protoţe ona umí
mluvit česky i anglicky. Říká se, kolik řečí znáš,
tolikrát jsi člověkem. A já vám můţu potvrdit, ţe
tohle platí i u nás u skřítků. Verunka mi
vyprávěla, ţe vy se učíte anglicky uţ ve školce.
To je fajn. Aţ se uvidíme, můţeme si spolu
popovídat. Uţ se těším, Váš Alex. Jo, a abych
nezapomněl. Ten, kdo bude chodit na krouţek
angličtiny, se bude se mnou vídat kaţdou středu.
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Hello children,
I am Alex a dwarf and I come from England. I
am a passionate traveller and I like visiting
dwarfs of other countries. I go to France to visit a
dwarf lady Klárka. Together we taste delicious
wine and we speak French. I have a friend Míša
in Holland, we always enjoy excellent cheese and
we speak Dutch. Here to the Czech Republic I
came to the little dwarf girl Veronička.
I like her very much. We always talk very nice to
each other because she can speak Czech and
English. It is said “the more languages you know
the more you are the human being”. And I can
confirm you that this is valid in dwarf world too.
Verunka told me that you learn English already
in kindergarten. This is nice. When we see each
other we can have a chat. I already look forward
seeing you, your Alex.
Oh, I can´t forget, the ones who will attend the
English lessons will see me every Wednesday.
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Do jednotlivých balónků napiš nebo namaluj,co
jiţ umíš anglicky
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