
Milé děti, dobrý den rodičové 

 

Dneska vás seznámíme s knihou Daniely Krolupperové a Miloše Kratochvíla 

„Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě“ 
S podtitulem:  „Základy slušného chování pro malé děti v krátkých pohádkách a verších“ 

 

 

 

Čeká na vás deset veselých příběhů a otázky pro rodiče, jak mají své děti učit a vést k dobrému 

chování. Za každým hezkým příběhem je pěkná a úsměvná básnička od Miloše Kratochvíla.  

V jednotlivých pohádkách se učí děti slušně zdravit, prosit i děkovat, uklízet po sobě, neničit 

věci, dělit se s ostatními a nebýt lhostejní ke svému okolí. 

Prostřednictvím jednoduchých příběhů se budeme společně učit, jak se máme slušně chovat. 

 

 

Co dělají hračky, když děti ani rodiče nejsou doma? No to opravdu budete všichni koukat.! 

Všechny hračky – autíčka, vláček, plyšová zvířátka, panenky. ožívají, pokud zůstanou doma 

samy a umí si spolu pěkně hrát. Slušné chování je pro hračky velice důležité, mluví spolu vlídně 

a zdvořile. Samozřejmě si s nimi hrají i děti, ale je důležité, aby se k nim hezky chovaly, aby je 

uklízely na svá místa. 

Z každé pohádky se děti něco naučíte a všem bude spolu dobře a hezky 

Hurá do pohádek. 

 

 

 

Čekají na vás nové pracovní listy a vy určitě víte, jak se máte chovat. 

Umíme se navzájem pozdravit ? – pracovní list č. 1 

Uklízíme po sobě? – pracovní list č. 2 

Pomáháme ostatním?  -  pracovní list č.3 

Kde bychom měli být potichu? -  pracovní list č. 4 

Pohrajeme si s čarovnou tužkou – pracovní list č. 5 

V barevném světě nakresli barevné ohrádky – pracovní list č.6 

Čeká vás hravé počítání a vybarvování – pracovní list č. 7 

Tento pracovní list č. 8 je hodně těžký, přemýšlej, počítej a procvičuj vpravo, vlevo, nahoru, 

dolů.... 

 



                                                                           

 



 



                                                                                                                                        



 



                                                             

                                                        



 



 

 

 

     Milé děti, poslední duben je zpravidla oslavován čarodějnicemi. Pálení čarodějnic patří 

dosud k velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen bývala jednou z 

magických nocí, kdy měly zlé síly moc škodit lidem a mohly se najít poklady. V povětří 

poletovalo spousta čarodějnic a této noci se říká noc čarodějnic“. Čarodějnice tančily pozpátku, 

jídla vypadala lákavě, ale byla bez chuti a nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako 

nádoby s jedy.  

Na sletu čarodějnic si navzájem vyprávěly, co všechno zlého dělaly lidem. 

Některé čarodějnice byly i hodné, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny pomocí 

bylinek (bylinkářky ) - vyznaly se v tajích přírody, znaly působení hub, kamenů, kovů, 

drahokamů, ale i barev a vůní 

 

OTÁZKY:     

 

JAK ČARODĚJNICE VYPADALA? 

 

(svou postavou připomínala stařenku, zvláštní znamení – má velký nos s bradavicemi, čnějící 

zuby, rozcuchané vlasy, šátek na hlavě, létá na koštěti......  ) 

 

Podle své fantazie si ji můžeš nakreslit i s nějakým zvířátkem 

 

V JAKÝCH POHÁDKÁCH SE OJEVUJÍ ČARODĚJNICE, JEŽIBABY? 

 

( „Perníková chaloupka“, „Dívka na koštěti“ – Saxana, „O princezně Jasněnce“,  „Princezna ze 

mlýna“,  

„Malá čarodějnice“…) 

 

 

JAKÉ ZVÍŘECÍ KAMARÁDY MÁ ČARODĚJNICE? 

                  

VYMÝŠLEJTE JMÉNA PRO ČARODĚJNICE 

 

Zaklínadlo:  ABRAKA,  DABRAKA, POKLICE NA DRAKA, TŘI, ČTYŘI  

                    BUKVICE, REZAVÉ PALICE! 

  

Ještě vás čeká 1 pracovní list  

 

Mějte se krásně, pomáhejte mamince a tatínkovi a buďte HODNĚ ZDRAVÍ! 

 

                                                                                             vaše paní učitelky 
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                                                                      Krok do školy s barvičkou   

 

 

  



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

   

 

 

 

 


