
Téma: Společně vyženeme zimu 

Týden od 15. 3. do 19. 3. 2021 

Tento týden si společně hrou přivoláme jaro. 

Úkol: Víte, kdy je letos první jarní den? 

( sobota 20. 3. 2021) 

Úkol: Společně si přečtěte příběh Jak krtek a skřivánek přivolali jaro. Můžete vybarvit obrázek krtka. 

 

Zima letos neměla konce, a krtek byl proto stále schovaný ve svých chodbičkách v podzemí. „ Půjdu 

se dnes podívat ven, třeba už konečně vyrostla na louce tráva,“ říkal si krtek. Když ale vystrčil 

čumáček ze svého úkrytu, viděl, že všude leží ještě mnoho sněhu. „ Ach jo, ta zima snad letos vůbec 

neskončí!“ říkal si smutně a bylo mu do pláče. Už se mu stýskalo po kamarádech, kteří stále spali 

zimním spánkem. Šel kolem zajíc a když uviděl smutného krtka, zeptal se ho: „Co se ti stalo, Krtku, 

vidím, že jsi celý ustaraný.“ Ále, jak nemám být smutný a ustaraný, vždyť to vidíš sám, všude je pořád 

ještě sníh, zima snad nikdy neskončí a já už bych chtěl, aby přišlo jaro. Stýská se mi po kamarádech. A 

sám víš, že dokud bude zima, budou všichni spát zimním spánkem a nikdo se nevzbudí,“ smutnil dál 

krtek. „Víš co, krtku, já znám jedno říkadlo proti zimě, zkusím ho říct, třeba zimu zažene.“ A zajíc začal 

mávat kolem sebe tlapkami a odříkávat říkanku: 

Zimo, zimo, táhni pryč, 

Nebo na tě vezmu bič! 

Zatahám tě za pačesy, 

Za ty hory, za ty lesy,  

až se vrátím nazpátek,  

svleču zimní kabátek. 

Jenže ať zajíc mával tlapkami, jak chtěl, ať opakoval zaříkávadlo kolem dokola, nic se nedělo. Všude 

ležel stále ten studený, bílý sníh. „Achich ouvej, ta zima snad nikdy neodejde!“ bědoval nešťastný 

krtek. Letěl kolem skřivánek. Vrátil se zrovna z teplých krajů a hledal strom, na kterém by si po té 

dlouhé cestě odpočinul. „Proč pláčeš, krtku?“ ptal se skřivánek, když uslyšel krtkovo bědování. „Jak 

nemám plakat, když kolem mne je stále ta ošklivá zima. Zajíc se jí pokoušel zahnat říkankou, ale 

nepovedlo se mu to.“ „Ale vy dva mudrlanti, copak zima se zahání říkankou? Zimu zažene jen 

sluníčko, které začne víc hřát. Zima se teplého sluníčka bojí a hned před ním uteče. Víte co, já doletím 

ke sluníčku a poprosím ho, aby už začalo víc hřát a udělalo tak na zemi více tepla. Počkejte tu, za 



chvíli se vrátím,“ řekl skřivánek a odletěl vzhůru za sluníčkem. Jak přiletěl ke sluníčku, zazpíval mu 

tuto písničku: 

Hřej sluníčko, hřej, 

hory, doly krej. 

Povyskoč si výše, 

na té naší střeše, 

kolo udělej. 

Jak to sluníčko uslyšelo, otevřelo oči a podívalo se dolů na zem. „Jémine, já jsem zaspalo a dole na 

zemi je ještě sníh a první jarní den tu bude za chvíli. Musím to všechno napravit!“ A poslalo na zem ty 

nejteplejší paprsky, které mělo po ruce. Sníh začal rychle tát a pod ním se objevovaly první kytičky. A 

s tím přišlo i JARO. „ Hurá, je jaro!“ volali dole na zemi krtek se zajícem. A pak se oba chytli za tlapky a 

šli společně vzbudit ostatní zvířátka. 

Úkoly k příběhu: 

- Povídejte si o příběhu- Jaké tam vystupují postavy? Jaké bylo v příběhu počasí? Jaké máme 

teď aktuálně počasí (dítě se podívá z okna)? Jaké počasí bylo minulý týden?  

- Řekni rozdíly mezi zimou a jarem?  

- Jak chtěl zajíc zahnat zimu? Nauč se říkadlo. Potom můžeš tleskat na slabiky dle předlohy. 

Potom klidně můžeš použít kostky, vařečky, nebo lžičky a společně se doprovodit. 

  



Každý rok na první jarní den společně vyháníme zimu a neseme naší vyrobenou Morenu k řece a 

pouštíme po vodě pryč. Pamatuje si to někdo? Letos nám to společně nevýjde. 

                  

 

Úkol: 

Můžete si vytvořit z papíru a klacíků svojí malou Morenu doma, nazdobit podle sebe. Potom jí 

společně jít hodit do řeky a poslat nám fotky Moreny i loučení u řeky. 

 

 

 

 



Povídání proč Morena? 

Lidé vytvářely postavu Moreny, kterou podle tradice první jarní den pustili po vodě, někdy jí zapálí, 

nebo utopí. Morena je považována za Slovanskou bohyni smrti a přisuzuje se jí vláda nad zimou. 

Úkol: 

Společně se podívejte na pohádku- Chaloupka na vršku, Jak se Andulka bála Smrtky. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-

IATL3ioiZuJ&index=3 

 

Dál si vypracujte pracovní listy viz. další strana a splň si jarní procházku s úkoly. 

 

Nezapomeňte nám prosím posílat vaše vypracované pracovní listy, obrázky a fotky!!! 

Děkujeme a moc se na Vás těšíme. 

I+Z+M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=3


 

Vybarvi krtka. 

 

 

 



 



 


