
Vážení a milí rodiče,

posílám Vám další inspiraci, jak zabavit Vaše nejmenší nejenom doma, ale opět i v přírodě při 
pohybových aktivitách!
Věřím, že každý z Vás zde najde něco, co Vás bude inspirrovat a bavit! Budu moc ráda, když mi 
pošlete třeba fotografii, nebo mi napíšete z Vašeho čertího  tvoření, jak jste si to všichni užili!

Čertoviny aneb my se čerta nebojíme! (23.11. - 27.11.)

Úvod: Svátek svatého Mikuláše

Za necelé dva týdny oslavíme svátek svatého Mikuláše.
V České republice a na Slovensku je Mikuláš zobrazen jako muž s bílýmí dlouhými vousy, oděn do 
biskupského oděvu a s sebou si při nadílce vždy bere anděla a čerta. Andělé spolu s Mikulášem 
rozdávají dětem dárky, čert má za úkol strašit a symbolicky trestat zlobivé děti. Mikuláš se slaví v 
noci z 5. na 6. prosince. Obvykle dostávají děti čokoládu, pamlsky, ale také pomeranče, banány, 
brambory, nebo uhlí.

Dříve bylo ovoce, stejně tak jako čokoláda, oříšky, nebo sušené plody, vzácností, a tak je nosil 
hodným dětem a lidem Mikuláš.



Kdo byl Mikuláš?

Narodil se přibližně před rokem 270 v městě Patra v malé Asii, kázal křesťanství, pomáhal chudým 
a věřícím. Zemřel 6. prosince přibližně v polovině čtvrtého století n.l. a pohřben byl v Myře. K jeho
osobě se váže plno příběhů a zvěstí, které v podání různých zdrojů v některých detailech rozchází a 
jejich pravdivost není podložena.

Znázorněn je jako biskup, který v ruce drží knihu Písma svatého a u něj jsou zobrazena tři jablka, 
nebo zlaté koule. Tyto tři zlaté koule symbolizují jeden z příběhů, které se o Mikuláši vyprávějí a 
sice, že zachránil tři sestry díky finančnímu daru před znesvěcením, které připravoval jejich 
zadlužený otec.

Pranostiky:

Na svatého mikuláše už je zima celá naše.

Prší-li na Mikuláše, nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá)

O svatém Mikuláši snížek často práší.

Svatý mikuláš deštivý, zimě se ještě protivý.

Zelený Mikuláš – bílý leden

Na svatého Mikuláše jihne, nebo pršívá, málokdy zima držívá.



Pohybové aktivity:

– LOKOMOCE podle karet
– Čert řekl – obdoba Kuba řekl...např.: lehni si, skoč, udělej dřep...
– Čert ztratil čepičku, měla barvu, barvičku – dítě hledá po okolí barvy...světle zelená, tmavě 

modrá, zlatá....
– jízda na kole, koloběžce...
– Čertí taneček – hraje hudba, čerti tancují, na stopnutí hudby musí čerti okamžitě zastavit a 

být, jako čertí sochy.

Smyslové hry:

Co zmizelo? Inspirace, co čert strká do pytle.

Položte na stůl 5 drobných předmětů a zavolejte dítě. Dovolte mu, aby si vystavené předměty 
minutu prohlíželo. Pak mu řekněte, aby zavřelo oči a přikryl si je dlaněmi. Vezměte jeden předmět a
uschovejte jej.
Na Váš pokyn si dítě znovu začne předměty prohlížet na stole ( v lese na zemi...). Musí určit, který 
předmět chybí – CO ZMIZELO? Pokuď určí správně, dostává 1 bod, opakujte 5 krát. Za každý 
uhodnutý předmět dítě získá 1 bod. Po ukončení hry sečtěte body a slovně ohodnoťte. 5 bodů – 
výborně, 4 body- chvalitebně, 3 body – dobré....

Básničky: vytleskávání v rytmu, určování prvního písmene ve slově: čer-tí- ka -se- ne-bo- jí-me...

Čertík

Čertíka se nebojíme,
protože my nezlobíme.
Když tak jenom trošinku,
tatínka a maminku.

Babka

Kolíbala bába čerta na peřízku dubovím,
hajej, dadej můj čertíku,
však já na tě nepovím.

Čerte!

Čerte, čerte, nechoď k nám,
nemysli si, já Tě znám!
Čerte, čerte, ty mě zlobíš,
vím, že dětem uhlí nosíš.
A kdyby nám anděl něco dal,
ty bys nám to čerte všechno vzal.



Rozpočítávadlo:

Ententýky, dva špalíky,
čert vyletěl z elektriky,
bez klobouku bos, 
natloukl si nos.
Boule byla veliká,
jako celá Afrika!

Výtvarná práce:

Čertí řetěz:

Co budeme potřebovat: 

- barevný papír – černá a červená
- lepidlo
- nůžky

Postup:
– z barevného papíru po kratší straně si nastříháme proužky o šířce cca 1,5 – 2 cm
– vytvoříme kolečko a slepíme
– kolečkem protáhnem další pruh papíru a opět slepíme v kolečko
– pravidelně střídáme červenou a černou barvu
– čím delší, tím lepší

A znáte čerty ze Schladmingu?

Čertí průvody jsou totiž nahlédnutím přímo do horoucích pekel, při kterém leckdy tuhne krev v 
žilách i těm nejotrlejším!
Jen ten, kdo pozná zlého čerta, může si vážit hodného Mikuláše.
V Rakousku byla postava čerta hojně rozšířena až do dob inkvizice, za které bylo pod trestem smrti 
zakázáno se převlékat za ďábelské postavy. Tento pradávný zvyk byl v Rakousku i přes zákaz 
nadále praktikován v odlehlých a těžko dostupných oblastech. Dnes kráčí pekelníci hrdě středem 
města v několikasethlavovém davu.



Průvod čertů ve Schladmingu, přes 1000 pekelníků!!!!



 

 





Omalovánky:













Pracovní list:



Puzzle:



Přejeme vám děti a vašim rodičům, opět krásný týden plný zábavy při přípravě na nastávající 
období  Mikuláše, anděla a čerta.
Nemusíte se vůbec bát, zjistíte, že čerti jsou vlastně fajn!! 
Hezky si to užijte a budeme se těšit na vaše pracovní listy, omalovánky a čertův pekelný řetěz!
Vaše učitelka Milada, Kamilka a Nicolka.

P.S.
Už se na vás moc, moc těšíme!!!!


