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Pozor! Toto číslo obsahuje speciální hry a hádanky, 
 které se týkají nadcházejících Velikonoc!!! 

 
 

Jarní říkanka 
Pletu, pletu pomlázku, 
bez nití a provázků. 
Až pomlázku upletu, 
zavolám si na tetu.  
Teta pošle strejce,  
aby přines vejce.  
Až ty vejce přinese,  
teta košem zatřese, 
dá mi vejce červený, 
dá mi vejce zelený,  
dá mi vejce modrý, 
Každý bude dobrý. 

 

 



PSÍ MÝTY 
O psech se toho říká mnoho. O věrnosti, dokonalém čichu nebo o radosti, kterou 

svým páníčkům přinášejí… jistě nelze pochybovat. Nicméně mnoho dalších věcí, 

které se o psech vyprávějí, není založeno na pravdě. Zkusme tedy oddělit pravdu od 

omylů. 

 
Mýtus číslo 4: Když pes žere trávu, je nemocný. 

Většina psů sice žere trávu ve chvíli, kdy 

trpí slabou žaludeční nevolností nebo 

gastritidou, tráva v žaludku jim pomůže 

obalit žaludeční šťávy a vyvrátit je. Mnoho 

psů však žere trávu pravidelně, někteří 

pak z relativně pošetilých důvodů, jako je 

snaha zbavit se pachuti z podaného léku 

nebo snaha upozornit na nutnost změnit 

potravu. Povídání o tom, že když pes žere 

trávu, bude pršet, je potom zcela 

nesmyslné.  

 

 

Janička psala s maminkou pohledy a dělala i jiné 

věci, které patří k Velikonocům. A co u vás doma 
děláte na Velikonoce? 

Vyber správnou odpověď: 

 

MALUJEME KRASLICE 

STROJÍME STROMEČEK 

PLETEME POMLÁZKY 

JÍME KAPRA 

PEČEME BERÁNKA 

HLEDÁME ZAJÍČKY 

 



Vyškrtejte z osmisměrky všechna anglická slovíčka.  

Pak se je můžete naučit nazpaměť! 

 
 

Slovíčka k naučení:  

BASKET = KOŠÍK      BUNNY = ZAJÍČEK 
CHICK = KUŘÁTKO     CHOCOLATE = ČOKOLÁDA 
CRACKING = PRASKÁNÍ     CUDDLY = PLYŠOVÝ 
DUCKY = KACHŇÁTKO     DYED = OBARVENÝ 
EASTER = VELIKONOCE     EGGS = VAJÍČKA 
MARSHMALLOW = ŽELATINOVÝ BONBON  PAINTING = KRESBA 
PASTEL = PASTELKA     QUACK = KVÁKAT (KACHNA) 
RABBIT = KRÁLÍK      SPRING = JARO 
TREATS = DÁRKY      YUMMY = BÁJEČNÝ VTIP 
 



 

Já jdu na pomlázku, 
nohy bosý mám,  
posaďte mě na lavici, 
ať se zvohřejvám! 
Pomlázky mě dejte,  
nic se mi nesmějte,  
ať jdu zas jinam! 
        Z Podkrkonoší 
 
 
 
Pomlázka se čepejří,  
panímáma nevěří,  
poženem se do dveří  
a ze dveří do kuchyně 
a z kuchyně šup do síně, 

tam ji hodně vyšupáme. 
Dáme-li se do toho, 
budem šlohat kdekoho. 
        Z Turnovska 
 
 
Moje zlatá panímámo, 
vejce na mě kouká samo,  
nechť je bílý neb strakatý,  
třeba bylo holoubatý, 
jen prosím, ať je kulatý. 
Z Čech 
 
 
 



Vyškrtejte z osmisměrky všechna anglická slovíčka.  

Pak se je můžete naučit nazpaměť! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovíčka k naučení: 
 
BASKET = KOŠÍK     BUNNY = ZAJÍČEK 

CHOCOLATE = ČOKOLÁDA   SPRING = JARO 

TREATS = DÁRKY     YUMMI = BÁJEČNÝ VTIP 
 
 

 



Malované kraslice - snadno a rychle  

Pokud se vám nechce barvit vajíčka nebo nemáte doma barvy, ani tak se nemusíte bát 

výroby kraslic. Mají i tu výhodu, že je zvládnou skutečně i ti nejmíň šikovní. Potřebujete 

jenom vajíčka (nejraději vařená) a konturovací samolepky na 

sklo - aršíky mají různou cenu, od 10 do 26 Kč, ale na jedno 

vajíčko určitě celý aršík nespotřebujete.  V obchodě si 

vybírejte menší motivy, snadněji se budou lepit, protože 

vajíčko není rovné. Pokud chceme, můžeme před zdobením 

vajíčko ještě obarvit tmavší barvou, ale i bílá vypadají dobře. 

 

Vzory pomocí octa  

Malování vajíček se mohou zúčastnit i ti nejmenší.  Ti nejmenší 

dostanou již obarvené vajíčko - ti šikovnější si jej obarví sami. Bude 

asi trošku flekaté, ale to nevadí, hlavně aby barva byla pěkně sytá. 

Když je vajíčko pěkně suché, tak vezmeme špejli, namočenou v 

obyčejném octě - a tam, kde chceme nějakou ozdobu, barvu 

jednoduše otřeme. Vzniknou zajímavé otisky nebo i vzory.  

 

 
 

 
ŠKOLA V KOCOURKOVĚ 

 

Nebylo jak v Kocourkově! Tam děti nemusely 

chodit do školy, protože už jejich dědečkové školu 

zbourali. Mysleli si, že už jsou dost chytří, a 

k čemu škola! Knih se nenajíš a klobásou se psát 

nedá! Když tak byli dlouhá léta bez školy, napadlo 

jednou toho nejchytřejšího z nich, že by si přece 

jen tu školu měli znovu postavit, ne pro sebe, ale 

pro jiné z ostatních vesnic a měst, aby se mohli učit kocourkovským chytrostem. A tak se 

tedy rozhodli, že si školu znovu postaví a budou učit lidi z daleka široka. 



Jednoho dne po ránu se sešli všichni 

kocourkovští pantatíci a začali stavět! Ale 

považte, jak chytře! Začali rovnou od střechy. 

Stavěli, stavěli, ale střecha nechtěla v  té výšce 

držet. Pořád jim padala. Postavili ji tedy na zemi, 

však to nějak dopadne! 

Když byla střecha hotová,začali přistavovat zdi. 

Jenže cihly samy nechtěly pod střechu 

naskákat. Ti nejsilnější museli střechu nadzvednout, a ostatní stavěli zeď pod ní .. Dlouho 

však střechu nemohli ani ti nejsilnější udržet! Drželi ji stále níž a níž a zeď pod ní byla jen 

nízká. Řekli si, k čemu vysoká škola, žáci v ní 

stejně mají sedět!  

 Když dostavěli, chtěli se do školy podívat. Ale jak 

do ní vstoupit! Chodili kolem dokola a nepodařilo se 

jim to. Až ten nejchytřejší z nich přišel na to, že 

škola nemá dveře! Vybourali tedy kousek zdi, ale 

zjistili, že dveře do ní nevejdou, protože střecha 

byla příliš nízko. Nevadí, řekli si, vždyť se tam dá 

vlézt po čtyřech! Jeden za druhým slavnostně vlezli po čtyřech do školy.  

Ale co to? 

Ale, co to! Uvnitř byla tma! Jak je to možné, když 

venku je jasný den! 

A opět ten nejchytřejší z nich přišel na to, že 

uvnitř chybí světlo! Nevadí, nanosíme si ho 

dovnitř, venku je přece světla dost. A tak si 

všichni vzali pytle a nosili, nosili, a divili se, kolik 

ta škola potřebuje světla. A zase to byl ten 

nejchytřejší z nich, který přišel na to, že pytle jsou 

z řídké látky, světlo jimi snadno vypadne, a že je musí nosit v hrncích s pokličkami. A tak 

nosili, nosili, nosili světlo v hrncích s pokličkami, a snad je nosí dodnes. 

Od té doby, když se řekne: " Je to jako Kocourkov", 

znamená to, že tam mnoho rozumu nenajdete! 

 

 

 

 
 



Chceš, aby Tvůj obrázek visel na nástěnce v knihovně?  
Není nic jednoduššího! 
Namaluj svůj obrázek do rámečku, připiš svoje jméno, příjmení a věk, 
a odevzdej obrázek při své příští návštěvě v knihovně. 
 
Téma obrázku na měsíc duben je: VELIKONOCE (VELIKONOČNÍ VAJÍČKO, 
BERÁNEK, KUŘÁTKO…. COKOLIV CO SE TÝKÁ VELIKONOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


