
Ahoj kamaráde, 

Zdraví tě paní učitelky Dana a Míša. Moc nás mrzí, že se nemůžeme potkat ve školce, proto ti aspoň 

na dálku posíláme pár úkolů, které bychom ve školce tento týden plnili. Jdeme na to? 

 

A začneme rovnou pohádkou O pejskovi a kočičce, jak si dělali dort. Znáš ji? Můžete si ji doma 

přečíst, nebo pustit video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw 

Jak pejsek s kočičkou pekli dort 

U malého krásně čistého potůčku stál ještě krásnější domeček a v tom domečku bydlel pejsek 

s kočičkou. Pejsek s kočičkou se měli moc rádi a bydleli spolu už spoustu let. 

Jednoho velmi deštivého a pošmurného dne se pejsek s kočičkou nudili. Chvíli hráli Člověče, nezlob 

se, chvíli si hráli na schovávanou, avšak den byl příliš dlouhý a oni neměli nic na práci a hraní už je 

nebavilo. Proto se rozhodli, že když mají plnou spíž potravin, upečou si z nich veliký dort. 

Pejsek s kočičkou ještě nikdy žádný dort nepekli a neměli ani žádný recept. „Smícháme všechny dobré 

věci dohromady,“ řekla kočička. „To je pravda, potom bude dort opravdu dobrý a nemůžeme tím nic 

zkazit,“ pronesl pejsek. Kočička začala nosit věci ze spíže na stůl a pejsek je začal házet do obrovské 

mísy. Vejce se skořápkami, mouku, cukr, čokoládu, bonbóny, jablíčka, banány se slupkou, brambůrky, 

slané i sladké tyčinky a spoustu dalších věcí pejsek naházel do mísy. Potom kočička vzala vařečku 

a vše smíchala dohromady. „Prášek do pečiva jsme tam zapomněli dát,“ pronesla nakonec. Kočička 

vzala několik prášků do pečiva a nasypala je do těsta. Opět vše důkladně promíchali a těsto nalili do 

formy na dort. 

Když dort dali do trouby a pak ho pozorovali, nestačili se divit svým očím. Dort začal vytékat z formy 

a bylo ho pořád víc a víc. Bylo to jako v pohádce Hrnečku, vař!, když z hrnečku teklo stále víc a víc 

kaše. „Co teď budeme dělat?“, zeptal se pejsek kočičky. Kočička ihned vypnula troubu, a ještě horký 

dort odnesli ven na zahrádku, aby vychladl. 

Když se ale za hodinu přišli podívat na dort a chtěli ho ochutnat, spatřili jen prázdnou dortovou formu 

a psa, který leží pod stromem a hrozně naříká. „Co se ti stalo?“, zeptala se kočička. Cizí pes, který 

ležel pod stromem jí odvětil, že snědl hrozně veliký dort a je mu z něho hrozně špatně a bolí ho 

bříško. 

Pejsek a kočička byli rádi, že dort snědl pes a ne oni, protože by jim pak nebylo dobře. Cizí pes se 

alespoň ponaučil, že krást se nemá. A příště, když pekli dort, raději už vždy podle receptu. 

 

Úkoly k textu: 

 Líbila se ti pohádka? ...A vzpomeneš si, co kočička s pejskem dali do dortu? …  

 Proč asi bylo cizímu pejskovi zle? …Vůbec se nedivme, že cizího psa potom bolelo břicho. 

Smíchat tolik potravin dohromady není zdravé.  

 Pokud budeš chtít, můžeš si i doma vytvořit takový dort. Popros maminku, aby ti na velký 

papír nakreslila hrnec, na něho nakreslíš nebo vlepíš obrázky z letáku potravin, z kterých se 

skutečně peče dort (mouka, máslo, vejce, mléko, cukr, čokoláda a třeba i banány, jahody, 

tvaroh, piškoty apod.). Hotový obrázek nám můžeš po dlouhém volnu doma přinést ukázat 

do školky. Vytvoříme si z nich výstavu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw
https://www.pohadkozem.cz/pohadky/hrnecku-var/


 

 

 

 

  



Posíláme ti také jeden dort, můžeš si ho vybarvit, a nebo ti ho maminka překreslí a ty si ho vylepíš 

natrhanými kousky barevných papírů. 



 A teď můžeš uvařit i ty něco skutečně dobrého a zdravého. Třeba ovocnou svačinku: Nakrájej 

kulatým nožem banán, měsíčky jablek, přidej bílý jogurt, zamíchej a je hotovo. Dana si 

přidává ještě namleté ořechy a semínka, Míša zase ovesné vločky. A jestli chcete, můžete si 

při přípravě jídla s mamčou zazpívat Koulelo se koulelo, červené jablíčko.   

 

  



 Jedno veliké jablíčko si můžeš červenou pastelkou vykroužit, nakreslit na papír. A vyzkoušej 

to střídavě pravou i levou rukou, ať se ti pěkně uvolní. 

 

  



 Co takhle se teď trochu protáhnout? Zahrajeme si na kočičku a pejska 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jestli máma s tátou znají písničku Kočka leze dírou, pes oknem, tak si ji zkuste zazpívat a 

třeba i vařečkou na pokličku zamuzicírovat do rytmu. 

 

 

 

 

 



 Máme tu pro tebe jednu novou básničku, zkus se naučit první čtyři řádky: 

Ovoce a zelenina, 

To je zdraví, to je síla. 

Kdo jí mrkev, ředkvičky, 

Ten je zdravý celičký. 

Za pomoci vitamínů, 

Odeženem kašel, rýmu, 

Ať si holka nebo kluk, 

Budeš zdravý jako buk! 

 

 A pamatuješ si ještě tuhle básničku s pohybem? 

Máme dobrou náladu,  tleskáme 

Poběžíme do sadu.  běh na místě 

Natrháme jablíčka,  natahujeme se do vzduchu pro jablíčka 

Kulatá jak klubíčka.  motáme klubíčko 

Ještě hrušky natrhám  trháme 

a už plný košík mám.  ukazujeme rukama hromadu 

 

 

 Jestli máš doma kostky, lego nebo jiný nápad, z čeho bys mohl pejskovi a kočičce postavit 

domeček, určitě to zkus. Víme, že se ti povede!  

 

 

 



 

A co naše uvítací písnička Kruh, zkus si ji s mamkou zatancovat, protože ty už ji dávno umíš a my se 

s tebou, pejskem i kočičkou loučíme, ale zase se brzy ozveme. Ahóoooj!  

 

 

 


