
Distanční vzdělávání- třída Hvězdiček 29. 3. 2021- 2. 4. 2021 

Integrovaný blok: Cesta vzájemné pomoci se Zuzanou Pospíšilovou 

 

Téma:  “Domeček pro šneka Palmáce”  

 

 Domečky pro Palmáce 

 

Milé děti, minulý týden jsme se dozvěděli, že šnekovi Palmácovi se rozbila ulita. 

Šnek z toho byl nešťastný a hledal si nový domov. Naštěstí potkal spoustu 

kamarádů, kteří mu chtěli ochotně pomoci. 

 

 Nejprve potkal berušku Věrušku, ta mu poradila, aby si udělal domek z 

jahody. Šnekovi se nápad líbil, ale časem dostal na jahodu chuť a snědl jí. 

 Pak potkal housenku Boženku, ta mu nabídla zelený hrachový lusk místo 

domečku. Palmác byl nejprve rád, jenže si pak špaček spletl šneka s 

hráškem a málem ho ukloval. 

 Motýl Emil mu udělal voňavý domek z lučního zvonku, ten ale ten do 

večera uvadl. 

 Střevlík Pavlík pro Palmáce vybral krásnou makovici. Byla moc hezká, ale 

ta při každém kroku chrastila tak, že šnek málem ohluchl, a navíc se mu 

všichni smáli, jak chrastí. 

 Myška Eliška vymyslela houbový domeček. Palmác byl z něho nadšený, 

jenže slunce ho dočista vysušilo, takže z krásného hříbkového kloboučku 

zbyla jen suchá placka. 

 Tchoř Řehoř mu daroval vaječnou skořápku. Ale slepice si myslela, že šnek 

se skořápkou na zádech je kuře a že se ještě nevylíhl. Chtěla mu pomoci, 

ale místo toho mu domeček rozbila. 

 Veverka Esterka mu donesla ze zahrady obrovský vlašský ořech. Palmác 

byl za tak kvalitní domek vděčný, jenže ho rozkloval pták Ořešák. 

 Krtek Artek Palmácovi uplácal ulitu přesně podle jeho představ, aby byl 

spokojený, ale začalo pršet a z domečku zbyla jen hromádka bláta. 



 Masařka Mařka mu poradila, ať si vezme na záda místo ulity kokon, který 

ležel v trávě. Jenže z kokonu se vylíhla hromada strašně protivných a 

hlučných pavouků. 

 Žížala Natálka našla v pískovišti pro Palmáce formičku želvičky. Palmác si 

jí oblíbil, ale moc si jí neužil, protože formičku viděl malý chlapec a hned 

si jí vzal na hraní. 

 Nakonec mu pomohla straka Klárka, která ho vzala do svého hnízda. 

Palmác tam obdivoval nádherné třpytivé vzácnosti. Tolik krásy 

pohromadě ještě neviděl. Vybrala mu nádhernou blyštící se mořskou 

mušli, která měla perleťovou barvu, byla mnohem prostornější a 

vyzdobená pravidelnými výčnělky a zvlněným lemem. Palmác měl krásný 

a pohodlný domeček, o jakém se mu ani ve snu nezdálo. Samou radostí 

mu ukápla slza. Všichni jeho šnečí kamarádi mu ulitu obdivovali a všem 

musel vyprávět celý příběh. Ze šneka Palmáce se stal nejkrásnější 

hlemýžď, ale nebojte se, Palmác nezpychl. Naopak. Vážil si přátelství a 

pomoci druhých. Všem zvířátkům, kteří mu pomáhali, napsal dopis, kde 

jim poděkoval. A když někdo něco potřeboval, byl Palmác mezi prvními, 

kteří spěchali na pomoc.   

 

Zpívejte si radostně s Palmácem: melodii si vymyslete 

 

Já jsem šťastný Palmác, 

mám na zádech palác! 

Je pro mě jak drahokam 

a jedině já ho mám! 

Teď si zpívám tuhle svou  

píseň krásně veselou. 

 

Otázky k  textu: 

1. Vzpomenete si na nějaká zvířátka, která se snažila Palmácovi pomoci? 

2. Pokuste vyjmenovat nějaké domky, které dostal. 



3. Myslíte si, že byl Palmác rád, když mu zvířátka pomáhala? 

4. Pomohli jste někdy někomu? A s čím? 

5. Pláče se ze smutku, nebo i z radosti? 

6. Víte, jak nakonec ještě Palmác všem zvířátkům poděkoval? 

7. Dokážete taky za pomoc hezky poděkovat? 

 

Pracovní listy: 

Vyberte si, které zvládnete: 

 Pracovní list č.1.: Obtáhněte přerušovanou čáru na ulitě tužkou a pak jí 

nádherně vyzdobte, aby z něj byl ten nejkrásnější hlemýžď. Můžete kreslit, 

malovat štětcem, lepit papírky, ale i různé materiály. Nebojte se zkusit 

něco nového. Přilepit se dá i písek, kůra, jehličí, kousek šišky, tráva, mech, 

dřevěná hoblina, knoflík, látka, čočka, těstovina, semínka atd.  

 Pracovní list č. 2.:  Palmác měl spoustu šnečích kamarádů. Dokreslete 

všem šnekům ulity tak, aby si byli co nejvíce podobné. 

 Pracovní list č.3.: Dokreslete přírodu, kterou měl Palmác kolem sebe. Dle 

vyznačení spojte přerušovanou čáru u včeliček, květin a šneků. 

 Pracovní list č. 4.: Motýl Emil dal Palmácovi domek v podobě lučního 

zvonku a když se to malí šnečci od Palmáce dozvěděli, domluvili 

dobrodružnou výpravu a šli ho hledat. Jestli jste ho také našli, hezky si ho 

vybarvěte. 
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