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Zpravodaj 33 

Podzim 2020 

Milí přátelé,  

i přes opětovné uzavření škol a nutnost využít online vyučování, věříme, že někdy pomyslíte i na náš 

projekt. My na vás myslíme moc! Přikládáme proto několik úkolů, se kterými si můžete přiblížit 

letošní téma Děti.  Doufáme, že se brzy budeme opět těšit z vašich zpráv i osobních setkání s vámi. 

A.Sch. + M. M.+ L.J.  

 

I. Pro žáky 

Děti a hry 

Děti a hry tvoří neodmyslitelnou dvojici. Hry se však v průběhu let mění. Najdeš 

dětské hry na obrázku? Umíš tyto hry pojmenovat? Zahrej si s někým z rodiny 

hry podle obrázku. 
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Většinu her doprovázela říkadla, popěvky a písně. Jako třeba tuto: 

 

Hra na Kucababu 

Kucababo, kam tě vedem? 

Do kouta. 

Co v tom koutě? 

Kohouta. 

Co v tom kohoutu? 

Zlaté klubko. 

Co v tom klubku? 

Zlatá niť. 

Tedy si nás, Kucababo, chyť! 

(Říkej si a hraj, Karel Jaromír Erben – z Prostonárodních českých písní a říkadel vybral Ondřej Sekora, 

Praha, 1986) 

 

Hrát si děti dokázaly se vším, co našly doma i v přírodě. Například s fazolemi. 

Vyzkoušíš některou hru?  

 

Na šprtanca 

Dva hráči sedí proti sobě a každý má před sebou fazoli. Na střídačku „šprtají“ 

ukazováčkem svou fazoli do protihráčové. Kdo se trefí, bere spoluhráčovu fazoli. 

 

Na sudolicho 

Jeden hráč sevře v ruce několik fazolí a zeptá se druhého, zda drží sudý nebo 

lichý počet fazolí. Pokud druhý hráč uhodne, bere všechny fazole. Pokud 

neuhodne, musí stejný počet odevzdat protivníkovi.  

(Lidové tradice, Dagmar Šottnerová, Olomouc: Rubico, 2009. ISBN 978-80-7346-096- 
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II. Pro učitele 

Využíváte ve výuce pracovních listů poskytovaných muzei a galeriemi? Pokud ano, nalezli jste některé, 

které jste využili i v rámci našeho projektu? My vám jeden takový přikládáme na následující webové 

adrese. Je o modrotisku a vytvořili ho v Muzeu luhačovického Zálesí.  

http://www.muzeum-

zlin.cz/data/docs/2020/Modra_pracovni_list.pdf?fbclid=IwAR1n6w_uJ7x1cJaQTaEjGb7XOYqKzfuDhbqS

USTGV2YOPN1_D2FqtcWrPAo 

 

S výrobou modrotisku může žáky seznámit také ilustrovaná kniha: Apolenka z modrotisku. 

 

III. Pro povzbuzení 

 

Dej mi, prosím, humor, Pane, 

a milost chápat vtip, 

ať mám radost ze života 

a umím druhé potěšit. 

    Jiří Reinsberg 
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