
JARNÍ BOJOVKA 

Už nám ťuká na dveře! Kdo ? No přece jaro...Paní Zima je zatím 

silnější, nechce se vzdát své vlády… sluníčko pomáhá jaru, jak jen 

může. Sem tam nás přes oblaka  vykoukne, příjemně zašimrá, 

zahřeje nás...Zima se zlobí, posílá na zem poslední  vločky, které 

ještě ve svém sněhovém  pytlíku schovává…. 

Teď Vám obě dámy představím:  

Paní Zima, vlastním jménem Morana, je zlá čarodějnice, která by 

nejraději vládla po celý rok. Kdyby mohla, nechala by  zmrznout 

všechny kytky, ptáčky. Barvičky a ptačí zpěv ( ten ji trhá uši)  totiž 

nemá vůbec ráda. Její nejoblíbenější je šedivá, temně modrá              

a černá. Největší kamarád je pan Mráz, který, když se dá dohromady 

s Moranou, dovede také potrápit. Máme uši červené i nos jako 

papriku a pořádně to štípe...Ven nemůžeme, sedíme doma za pecí. 

Vesna ( jaro) , to je mladá, krásná slečna, která má ve vlasech 

zapletené různobarevné květiny, má ve své útlé dlani košík rovněž 

plný květin, které rozsévá. První kytky, které Vesna zasadí na naší 

zem, jsou bledule, sněženky. Nesměle na nás vykukují , mají bílé 

hlavičky a to proto, aby byly  ukryty před zraky Morany, dobře totiž 

splynou s posledním sněhem...A kdo je největší přítel naší Vesny? No 

přece sluníčko! A vše živé, správně i Vy, milé děti... 

Sluníčko a Vesna jsou na Moranu ( zatím )  krátké. Aby mohlo jaro 

prokuknout v celé své kráse, musíme Vesně a Sluníčku trošku 

pomoci. Morana totiž nemá ráda, když si lidé pomáhají, hrozně 

nerada vidí , jak se někdo raduje, a nedej Bože - když děti venku 

pobíhají a jdou slyšet dětské hlasy, Morana může zešílet….  

Vesna -  ta nás teď prosí o pomoc, abychom ji pomohli proti zlé 

Moraně bojovat a společně přivítat jaro.  

I my jsme se rozhodly, v naší školní družině,  přispět svou troškou do 

mlýna a poprosit Vás, milé děti ,o pomoc. Budeme pro Vás všechny, 

kluky a holky,  rodiče, vymýšlet úkoly, které ovšem musíte splnit. 

Celý týden budeme sepisovat, přemýšlet, kout pikle proti Moraně      



a   v pátek Vám budeme dva  úkoly přeposílat. Ty můžete plnit třeba       

s maminkou, tatínkem, během víkendu. 

Čím více z vás jarní úkoly splní, tím dříve se k vládě dostane jaro      

a Moranu uspíme do další zimy.  

Prvním vaším úkolem bude nakreslit portrét Morany. V březnu bývá 

ještě docela chladno, občas i zaprší, a toho můžeme využít 

k malování pomocí hlíny a vody.  

Do kelímku si dejte trochu hlíny ze zahrady a vody, vezměte štětec    

a můžete začít s portrétem Morany (ta je opravdu děsivá). Malovat 

můžete na chodník či na papír, klackem nebo štětcem. To už 

nechám na vás.  

První úkol je již za vámi a doufám, že se vám všem povedl, určitě mi 

pošlete fotku, jak se vám obrázek povedl. 

Ještě vás  ( nejen na tento, Vesna se probouzí pomaloučku)  ) víkend 

čeká druhý úkol a při něm si zahrajete na detektivy. Budete hledat 

to, co je typické pro jaro. Další hra se jmenuje Jarní bingo. Níže vás 

čeká hrací karta, na které najdete 12 jarních věcí, které musíte 

během procházky najít, pokud se vám to povede, políčko zaškrtnete. 

Čím víc věcí společně najdeme, tím máme větší jistotu, že už k nám 

Vesna přichází a Morana má čím dál menší moc. Vyfocenou hrací 

kartu i fotky z vašeho pátrání nám můžete poslat na mail                            

( matyskovavera@email.cz ). A kdo kartu pošle jako první – toho 

samozřejmě budeme jmenovat v našem „ Vzkazníku „ a po návratu 

do školy čeká vítěze odměna !!! 

Kartu si buď vytiskněte, nebo překreslete. Hodně štěstí.  
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