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ZIMA 
zanedlouho je zde zima. Je to doba,  kdy 

příroda odpočívá a zdánlivě v ní není co  

k vidění. Ale to je opravdu jenom zdánlivé. 

Kdo se umí v přírodě chovat, najde v ní i v 

zimě mnoho zajímavého.  Protože mnohá 

zvířata při velké sněhové nadílce a velkých 

mrazech těžko shánějí potravu a některá i 

bojují o život, máme příležitost jim pomoci 

a to je pro každého opravdu krásný pocit. 

Co můžeme zažít v zimní přírodě? 

Kdo je ranní ptáče a přivstane si, může 

zahlédnout skupinku zvěře u krmelce. 

Východ zimního slunce je také zajímavý. 

První paprsky zbarví jinovatkou 

postříbřenou přírodu do růžova a do 

oranžova. Zajímavé je pozorování stop zvířat ve sněhu. To je dobrodružství, které 

se nám nenaskytne v žádné jiné roční době. Co je na pozorování stop tak 

zajímavého? Vydejme se někdy po 

nějaké stopě. Na chvíli budeme moci 

následovat zvolené zvíře po jeho tajných 

stezkách. Ze stop lze vyčíst, zda se 

pohybovalo volně nebo prchalo před 

nepřítelem či pronásledovalo kořist. Např. 

stopy veverky nám prozradí, z kterého 

stromu seběhla a kde hledala své 

zahrabané oříšky. Stopy srn a srnců nás 

zavedou ke krmelci nebo např. k seníku, 

kde si zvířata přilepšují ke svému 

chudému zimnímu jídelníčku. Máme-li 

štěstí, objevíme stopy lišky, podobné 

stopám psů. Sledování zaječích stop je 

velmi nevděčné, protože zajíci často 



kličkují a honí se v 

kruzích, takže se pak 

také ten, kdo je 

následuje, musí 

pohybovat podle nich.  

Pěkně viditelné jsou ve 

sněhu stopy ptáků. 

Velké, výrazné stopy 

labutí nebo menší stopy 

kachen s plovací blánou 

mezi prsty. Stopy 

bažantů podobné stopám slepičím. Ve městech můžeme vyčíst z ptačích stop 

drobných ptáčků, kde nacházejí potravu. Příležitost pozorovat je - mají zvláště ti, kteří 

pro ně již na podzim připravili směs chutných semínek a plodů a vyrobili pro ně 

krmítko. Pozorovatel brzy zjistí, kdo je na krmítku pánem, kdo vyhání ostatní 

drobnější ptáčky a jakou si vybírá potravu.   Krásná je i spící krajina, zabalená do 

sněhových čepic, potažená ledovým povlakem, v němž se rozkládají sluneční 

paprsky v barvy duhy. Ledové krápníky a zmrzlé vodopády na potocích, ledová tříšť 

a ledová zrcátka zmrzlých louží.  

Na zimě je krásná také možnost věnovat se zimním sportům.  

Už jste se někdy podívali na 

protější břeh rybníka nebo 

řeky, na vzdálený ostrůvek? 

Tuto příležitost máme právě 

teď v zimě, kdy je voda 

zmrzlá a cesta za jejich 

poznáním otevřená a 

bezpečná. Prosinec 

rozhodně není měsícem, v 

němž se nic zajímavého 

neděje. To může tvrdit jen 

ten, kdo se neumí dívat.  

 

 



EZOPOVY BAJKY 
 
LEV A MYŠ 

Král džungle-mocný lev odpočíval po jídle, když mu před 

nosem proběhla malá myška. Lev vymrštil tlapu a myšku 

chytil. Chtěl ji rozmačkat za to, že rušila jeho klid. Myška 

začala prosit: "Nezabíjej mně. mocný lve, někdy ti třeba 

pomůžu zase já." Lva pobavila její řeč, jak by mu malá 

liška mohla pomoci! Ale myšku přece jen pustil.  

Zanedlouho přišli do džungle 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 už svými ostrými 

zoubky hryzala síť a rychle se jí podařilo překousat několik provazů, až díra byla 

dostatečně velká a lev přes ni mohl utéci. 

Ponaučení: I slabý může pomoci silnému.  

 

CHLUBIVÝ ČLOVĚK 
Jeden chlubivý člověk vyprávěl, kde všude byl a které kraje procestoval. Byl jsem v 

Africe, tam jsem holýma rukama ulovil lva! V Americe jsem přišel na závody 

nejrychlejších lidí na světě, a když jsem s nimi 

závodil, vyhrál jsem. 

I na sněmu nejchytřejších lidí na světě jsem byl a tam 

jsem uhodl tu nejtěžší hádanku. A v daleké tramtárii, 

kde voda zatopila celou krajinu, a lidé musili jezdit na 

loďkách od domu k domu, jsem dokázal přeskakovat 

široká jezera. "Však se tam běžte zeptat", řekl 

cestovatel. A tak řečnil ještě dost dlouho, až jeden 

člověk, který ho poslouchal, řekl:" Ale přece se nemůžeme vydat tak daleko, 

abychom se na to zeptali, můžeš nám i zde ukázat,co všechno umíš, jak daleko umíš 

skákat!" Až teď na cestovatele začali všichni křičet:"Ano, ukaž nám to!" Ale 

zahanbený cestovatel už utíkal docela obyčejnými skoky pryč. 

Ponaučení: Jenom skutky mluví za tebe, netřeba se chlubit!  



ROZVRH PRO TEBE NA DRUHÉ POLOLETÍ! 

 
VYMALUJ SI OBRÁZEK! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRŽÁK NA VZKAZY "SNĚHULÁK" 
 

Potřebujeme: 

v 5ks lékařských špachtlí 

(zakoupíte v lékárně nebo v 

prodejně zdravotnických 

potřeb, i ve výtvarných 

potřebách) 

v bílou barvu vodou 

ředitelnou (balakryl) 

v černý a červený fix 

v červené zbytky mašliček 

v dřevěný kolíček na prádlo 

v magnet, nejlépe samolepící 

magnetická fólie 

v lepidlo 

 

 
Postup: 

Dvě špachtle položíme vodorovně, přes ně přilepíme tři svisle. Na prostřední špachtli 

nalepíme kolíček. Všechno poctivě natřeme bílou barvou (pamatujete na Včelí 

medvídky? Bílá bílá bílá bílá, komu by se nelíbila....) necháme dobře zaschnout. 

Fixem domalujeme k hornímu okraji tří svislých špachtlí obličejíčky sněhuláků, pod 

krkem jim uvážeme mašli. Na zadní stranu dvou vodorovných  špachtlí nalepíme 

magnetickou fólii, zastřiženou podle velikosti špachtle. Připneme na ledničku a 

držáček na vzkazy je od této chvíle připraven v plné pohotovosti sloužit svému účelu. 

 

 



ZIMNÍ BÁSNIČKY 
Sněhulák  

Tři bílé koule na sobě 

a mrkev místo nosu. 

Uhlíky – knoflíky v zásobě, 

aby se líbil i kosům. 

Teploměr 

Když je teplo, tak si troufám,  

po stupíncích vzhůru stoupám, 

když je ale mráz a led, 

pod nulu si vlezu hned. 

Rukavice  

Nasaďte si rukavice, 

přijdou velké fujavice. 

A na hlavy čepice, 

ty nám přece sluší, 

zahřejou nás velice, 

nezmrznou nám uši. 

Zima 

Cupy,  dupy, cupy, dupy,  

zima stojí u chalupy. 

Vezmeme si rukavice, 

sáně, boby a čepice, 

vyběhneme rychle ven, 

na sněhu se zahřejem. 

Prosinec 

Za prosincem končí rok, 

do nového už jen krok. 

V prosinci jsou vánoce, přesně jednou po 

roce. 

 
 



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 prosinec je: VÁNOCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


