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Velký Medér  

 Halloweenská párty 

 Oslava Svatého Martina 

 Jdeme do Ambry 

 A co ještě děláme? 
 



     Halloweenská párty  

 

Každý rok společně oslavíme 

tento svátek, jako všechny děti. 

 

Vyprávíme si, jak se slaví v  

Americe, a jak je  slaví děti a 

dospělí u nás.  

My, už víme, že vzpomínáme na 

ty, kteří tady s námi nejsou, a 

zapalujeme jim svíčky.  

A, že u nás se tomu svátku říká: 

DUŠIČKY! 

Ale tak jsme si hráli, radovali se 

a také plnili nějaké „strašidelné“ 

úlohy a úkoly . 

 Oslava svatého Martina 

Tak taková oslava, ta nás 

opravdu baví. 

O Svatém Martinovi toho víme 

docela dost. Však si o něm 

vyprávíme každý rok znovu a 

znovu. 

Víme už, co je legenda a proč je 

Martin svatý. Víme, jak to bylo 

s těmi husami a proč rozpůlil 

svůj červený plášť. 

A přesto se vždycky znovu 

těšíme, jaké úkoly si paní 

učitelky na tento den, připraví. 

Třeba, pečení koláče ! 



Jdeme do Ambry 

Tak, sem se vždycky těšíme. 

Paní učitelka si pro nás pokaždé 

připraví něco nového. 

Tentokrát to bylo vyrábění 

zvonečků.  A proč asi?  

No, to je přeci úplně jasné! Brzy 

budou ty úúúúplně nejkrásnější 

svátky na světě, VÁNOCE! 

 

A vánoce má každý rád ! 

 

My, třeba, vánoce úúúúúplně 

milujeme   ! 

       Kamarád Cookie 

 Jupííííí! Je tu Cookie   ! 

Zase přišel náš kamarád, co má 

děti hróózně rád! 

A my zase máme rádi Cookieho 

a jeho kousky.  

Tentokrát jsme si povídali o 

lidském těle a taky o tom těle 

psím . 

Pojmenovávali jsme a hledali 

rozdíly. Že nevíte co má Cookie a 

co my, lidi, prostě nemáme ? 

Třeba: OCAS   ! 

    A co ještě děláme?  

  O ptáčky se staráme  ! 

Uklízíme je, sypeme jim zrníčka, 

dáváme písek na broušení 

zobáčku, a také jim naléváme 

čistou vodu. 
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