
Ahoj děti,  

 

opět vás vítáme v naší počítačové školičce .  

 

Dnes je třetí den v týdnu, a to je?   Jestlipak někdo z vás ví, kdo dnes 

slaví svátek?    Poproste maminku nebo toho, kdo vám dopis právě čte a 

společně se podívejte do kalendáře. V kalendáři najdi dvě jedničky 11 (víš, 

co je to číslo?) .  Jaký měsíc právě máme, to už  jistě  víte také  a 

představte si, děti, že listopad je jedenáctým, čili předposledním, měsícem 

v roce (víte, jak se jmenuje měsíc, který přijde po listopadu a uzavře celý 

rok?).  Vyjmenuješ všechny měsíce v roce, jak jdou za sebou?)    

 

Našel jsi to správné číslo v kalendáři, které označuje dnešní den?  Tak 

se ještě podívej, kdo má tento den svátek (poznáš  první písmenko, kterým 

jméno začíná?    Přemýšlej, jaké jméno by to mohlo být? (znáš ještě 

nějaká jiná jména nebo slova, která začínají na stejné písmenko?)    

 

Když jsme ještě byly Kytičky, naučili jsme se moc hezkou písničku právě o 

sv. Martinovi, pamatujete si ještě na ni?  

 

              1. Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní. 

                 Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní. 

 

              2. Náhle vidí chudáka, jak se choulí, naříká. 

                  Hop, hej, chudáka, jak se choulí, naříká. 

 

              3. Martin dobré srdce má, žebrákovi svůj plášť dá. 

                  Hop, hej, srdce má, žebrákovi svůj plášť dá. 

 

              4. Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal. 

                  Hop, hej, miloval, mnoho dobra vykonal. 

 

 

              5. Na svatého Martina, kouřívá se z komína. 



                  Hop hej Martina, kouřívá se z komína. 

 

              6. N a svatého Martina, zima už nám začíná. 

                   Hop, hej, Martina, zima už nám začíná. 

 

              7. Na svatého Martina, bude dobrá peřina. 

                   Hop, hej, Martina, bude dobrá peřina. 

 

Tak takový byl sv. Martin, jak se zpívá například v této písničce, byl to 

dobrý člověk, který vykonal dobrý skutek (pamatujete jaký?)  Protože, 

jak dobře víme, je správné druhým pomáhat. U nás se slaví svátek sv. 

Martina jako počátek zimy, říká se, že Martin přijede na ………..  koni  

(Víš, proč zrovna na bílém koni? Uměl bys ještě vyjmenovat, co je bílé?).

 Tento svátek byl velmi oblíbený, protože děti čekají na první sníh, 

hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a sladké martinské rohlíčky.  

 

Tak si, děti, budeme držet pěsti a věřit, že nám to letos vyjde, napadne 

hodně sněhu a my se budeme moci koulovat, sáňkovat a stavět sněhuláky 

. 

Když se vám bude chtít, můžete si bílého koníka vyrobit doma nebo se 

pokuste nakreslit obrázek a poslat nám ho na naši mailovou adresu: 

predskolaci@mszitenice.cz. A jestli přemluvíte maminku nebo babičku, 

můžete se doma pokusit i upéct martinské rohlíčky. Recept na sladké 

rohlíčky vám posíláme – mňam .                                                               

Tak ať se vám díla daří a budeme se těšit na vaše obrázky. 

Opatrujte svoje zdraví a přejeme vám krásný sváteční den. 

 

 Vaše paní učitelky 
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