
1 
 

Ahoj děti! 

Tento týden si budeme ještě hrát s pejskem a kočičkou a 

spolu s nimi čekat na jaro… 

 

Podívejte se na pohádku O pyšné noční košilce: 

https://www.youtube.com/watch?v=cbjIi70ZXLw 

 

Anebo si ji můžete přečíst: 

 „Povídej mně nějakou pohádku!“ řekl pejsek. 

„A jakou?“ ptala se kočička. 

 

„Nějakou hezkou,“ žádal pejsek. 

„Povídej, povídej!“ 

„Chtěl bys o noční košilce?“ ptala se 

kočička. 

„Tak, o noční košilce, ale musí to s ní 

nakonec dobře dopadnout,“ poručil si 

pejsek. 

„Tak tedy o noční košilce,“ řekla 

kočička a začala vypravovat: 

„Tak byla jednou jedna noční košilka 

a ta byla chudá. A protože byla 

chudá, tak na sobě neměla žádné 

červené, ani modré, ani žluté, zelené 

nebo fialové proužečky, ani žádné 

vyšívání s kuličkami, čtverečky, 

hvězdičkami, kytičkami, ani lístky. 

Byla jenom bílá, ale přitom byla moc 

hodná. A tak šla jednou na procházku 

a potkala jinou noční košilku. 

Jéjej, to je krásná košilka!“ vykřikla 

ta chudá noční košilka. Ona ta druhá 

noční košilka byla bohatá a byla 
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krásně barevná a měla na sobě vyšívané čtverečky, proužečky a všelijaká kolečka a všecko 

možné, jak moc byla zdobená. 

‚Ach košilko, ty jsi tak krásná, ty se mně tak tuze líbíš,‘ řekla ta chudá noční košilka té 

bohaté noční košilce, ‚pojď si se mnou hrát!‘ 

Ale ta bohatá noční košilka byla pyšná. 

‚Nepůjdu!‘ řekla, ‚ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka a nic, s tebou já si 

nebudu hrát!‘ To řekla a šla pyšně dál.“ 

 

„To nebyla hodná noční košilka,“ řekl 

pejsek, „když si s tou chudou košilkou 

nechtěla hrát.“ 

„Baže nebyla,“ řekla kočička. „Však taky, 

jak si potom hrála sama, tak na sebe nedala 

dobře pozor a hrála si v blátě a moc se 

umazala.“ 

„To měla z toho, že byla pyšná!“ řekl 

pejsek, „a teď zas povídej dál!“ 

„No tak teda,“ povídala kočička dál, „tu 

chudou noční košilku to trápilo a byla z 

toho smutná. Šla domů, sedla si na postýlku 

a byla pořád ještě z toho smutná, jak si ta 

pyšná noční košilka s ní nechtěla hrát. A tu 

k ní přišel takový andělíček a povídá jí: 

‚Proč jsi tak smutná, košilko?‘ 

‚Já jsem smutná,‘ řekla chudá noční košilka, 

‚protože jsem potkala krásnou noční 

košilku, ta byla vyšívaná a měla na sobě 

všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky a 

proužečky a ta se mně tak tuze líbila a já 

jsem si s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, 

protože jsem chudá a nemám na sobě žádné 

takové vyšívání, jako měla ona. 

‘‚Nic si z toho nedělej,‘ řekl andělíček. ‚Jen se 

pěkně svlékni a jdi hajat. Však ono se to do rána 

už třebas nějak spraví. 

‘Tak se tedy ta chudá noční košilka svlékla a šla 

pěkně hajat. 

A když spala, zavolal ten andělíček ještě jiné 

andělíčky a ti tu košilku krásně vyšili a udělali 

na ní proužečky a červené tečky a čtverečky a 
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ještě takové všelijaké věci, jak to má kdo rád, a ještě ji pěkně vyžehlili a pak zas odletěli. A 

když se ráno ta noční košilka probudila a oblékla se, tu se ani nemohla poznat. Šla na 

procházku a teď potkala tu pyšnou noční košilku, která si s ní včera nechtěla hrát A ta pyšná 

noční košilka byla dosti umazaná, to jsme už povídali, a nemohla tu košilku ani poznat. ‚To je 

krásná noční košilka,“ řekla si, ,kdyby si tak chtěla se mnou hrát!‘“ 

„Ať si s ní ta chudá košilka hraje!“ řekl pejsek kočičce. „Ať si s ní hraje a není taky pyšná, 

když tamta byla pyšná a nechtěla si s ní hrát!“ 

„To také že nebyla pyšná, ta chudá noční košilka,“ řekla kočička, „třebaže teď byla čistá a 

měla na sobě tečky a čtverečky a proužečky. Ona řekla té pyšné: ‚Jen si pojď se mnou, ty 

košilko, hrát!‘“ 

„To je dobře, to se mně líbí,“ řekl pejsek, „že se nestala pyšnou. A na co si všechno 

hrály?“„No na všecko si hrály,“ povídala kočička. „Hrály si s panenkami i na prodávanou, na 

školu i na honěnou i na schovávanou, dělaly si 

věnečky a zahrádku, hrály si na vaření a na 

návštěvu a na všecko možné, až si dost vyhrály, 

a pak šly spolu do jedné postýlky spát. A ta 

pyšná noční košilka už nebyla pyšná, ona si 

řekla, že už nikdy pyšná nebude, a potom si ty 

dvě noční košilky spolu hrály každý den a nikdy 

se ani spolu nehádaly, ani žádná z nich nechtěla 

jedna druhé poroučet.“ 

„Tak to bylo dobře,“ řekl pejsek. 

 

 

 Zkuste si nyní s maminkou příběh 

převyprávět. Jak to vlastně bylo? 

 Co to znamená být „pyšný,“ myslíte, 

že košilka měla hodně kamarádů, 

když byla pyšná?  

 My si takovou noční košilku 

vyrobíme, popros dospěláka o 

pomoc. Budeš potřebovat čtvrtku 

nebo karton z krabice. Dospělák ti z něj vystřihne jednoduchou košilku a 

děrovačkou vyrazí co nejvíce děr, kterými protáhneš provázek nejlépe, jak 

ti to půjde. A potom jakkoliv dozdobíš. 
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 Naučíš se s námi i tuhle básničku? 

Vyšívalo sluníčko 

zlatou nití dečku, 

při tom se jen maličko 

píchlo do palečku. 

Krůpěj kapek vytryskla 

rovnou do kytiček, 

proto mají sedmikrásky 

rudý okrajíček. 
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 Na druhém papíře nakresli kočičce klubíčka na hraní a říkej si přitom: 

Kutálí se klubko nití - 

honem, děti, kdo ho chytí? 
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 Zkus si doma nebo venku zahrát Na čáru:  

Doma si na podlahu natáhneme provázek (z klubíčka pro kočičku), venku si 

můžeme nakreslit křídou na chodník čáru a plastovýma vrškama se snažíme 

hodem z jednoho místa k provázku vršek přiblížit. 

 

 Jak se pejsek s kočičkou těšili na jaro, domeček jim obrostl prvním jarním 

kvítím. Zkus si takový obrázek vytvořit. Od maminky potřebuješ nastříhat 

pět proužků papíru a dvě kolečka jako hlavy pro kočičku a pejska. Ty jim 

zkus dokreslit oči, uši, čumáček, pusu, tělo a čtyři končetiny a nezapomeň 

na ocásky. Proužky papíru nalepte do tvaru domečku, dokreslete kytičky 

nebo první jarní ptáčky nebo zavolejte sluníčko písničkou…..  
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 Zkus splnit následující úkol: 
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 Máme tu pro tebe další úkoly!  až úkol splníš, nalep samolepku / vybarvi 

políčko 

 

 

Najít venku jarní kytičku  

 

 

           

Zavolat babičce a dědečkovi a pozdravit je 

 

Zazpívat si písničku Voláme Sluníčko  

(minulý PL)   

 

 

 

Pomoct mamince s úklidem 

(utřít stůl / zametat aj.) 

 

Namalovat mamince  

a tatínkovi obrázek      

        

 

 

 

Zatancovat / zařádit si na naši oblíbenou písničku 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E)  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZALtzTmPz-E
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A tady ještě jedna pohádka za to, jak jsi šikovný! 

Jak zvítězit nad drakem Koronem: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSI1bhaw0i0&t=8s 

 

 

Tak ahoooj, zase příští týden! 

Zdraví tě paní učitelka Dana a Míša   

A náš nový kamarád se na tebe ve školce už těší! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSI1bhaw0i0&t=8s

