
 

TÉMA: MY SE ČETRA NEBOJÍME   28. 11.- 6. 12. 2016 

KOMPETENCE:  

U DRUHÝCH RESPEKTUJE A TOLERUJE POTŘEBY A INDIVIDUÁLNĚ ODLIŠNÉ ZPŮSOBY JEJICH 

USPOKOJENÍ 

UVĚDOMUJE SI,ŽE SVÝM CHOVÁNÍM,MŮŽE SPOLUVYTVÁŘET PROSTŘEDÍ POHODY 

 

-zdolávání překážek podle svých sil a schopností - překážková dráha ve třídě za pomoci nářadí 

-nebát se přiznat, že něco neumí a požádat o pomoc a radu 

-malování a kresba čerta, anděla a Mikuláše 

-výroba čerta, boty pro Mikuláše z papíru a zdobení podle fantazie dětí 

-bludiště peklo a cesta andílka 

-čertovský řetěz – skupinová práce i individuální 

-vyprávění pohádky podle obrázků – mluvit srozumitelně, pomalu a neskákat do řeči 

- ČERTOVINY-čertovská dráha, hod na četa, pekelný tanec….. 

-poznat historické předměty- výstava v šatně – požádat rodiče o zapůjčení 

- rozhovor a obrázky ze života dříve – Josef Lada 

-pojmenovat dny v týdnu a měsíce 

-zpěv písní, básničky a říkadla k tématu – Čert a Káča, Čertovská polka, Mikuláš, Čertíku, Bertíku 

- nové hry PH „Čertí honička“, „Tancovali 2 čertíci“ a SH „ Jak se hledali andělé a čerti“ 



BÁSNIČKY 

Peklo 

Není lepší na tom světě 

Jako čertům v pekle, 

Ve dne v noci přikládají,  

pěkně sedí v teple 

 

KOZA A ČERT 

Paličatá koza Berta 

Potrkala včera čerta. 

Berta se ho nelekla, 

Zahnala ho do pekla. 

 

Mikuláš 

Mikuláši, hola hej, 

Za dětmi dnes pospíchej. 

Nezapomeň na dobroty, 

Děti na ně mají boty. 

Písničku ti zazpívají, 

Básničku ti odříkají. 

Mikuláši už je čas, 

Musíš přijít mezi nás. 



Mikuláš 

Mikuláš je milý děda, 

hodné děti všude hledá. 

Bílé vousy, ty mu sluší, 

na zádech má velkou nůši. 

A v té nůši balíčky, 

pro kluky a holčičky. 

 

 

 

 

 

 

Mikuláši,Mikuláši, 

za dveřmi už čerti straší. 

Zlobil jsem jen maličko, 

mám veliké přáníčko. 

Přines prosím dobroty , 

naděl mi je do boty. 
 

 

 

 



Písnička: 

Mik, Miku,Mik, Miku, Mikuláš 

přišel s čertem na koláč. 

Mik, Miku,Mik, Miku, Mikuláš 

přinesl nám zimní čas. 

Když Mikuláš naděluje, 

 čertík za ním poskakuje. 

Mik, Miku,Mik ,Miku, Mikuláš 

přinesl nám zimní čas. 

 

 

 

 

 

 

 



 


