
Ahoj, já jsem bacil a mám pro tebe spoustu úkolů. Nejdřív mě ale zkus namalovat pastelkami podle 

toho, jak si myslíš, že vypadám.  

Napovím ti, že jsem převážně hnědý a mám velmi ostré zuby. 

Na obrázku můžeš vidět mě a moje 2 kamarády.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Během tohoto týdne jsme se s dětmi učili 3 básničky o mně a mých kamarádech (bacilech a 

nemocech). Děti si je snadno zapamatovaly a také se při nich pobavily a zasmály. 

 Jsou krátké a určitě se je snadno naučíš i ty. Tak na nic nečekej a hurá do učení básniček!!! :D 

 

Bacil 

Zas mě jeden bacil našel, 

dostala jsem rýmu, kašel. 

Rejdí v krku, rejdí v puse, 

proto kuckám v jednom kuse. 

 

Chřipka 

To mě chřipka zachvátila, 

horký čaj teď abych pila. 

Když jsem prášky baštila,  

bacila bych praštila. 

 

Nemocný Petřík 

Neposlechl mámu Petřík, 

neoblékl si svůj svetřík. 

Hlava bolí, je mu zima, 

přemohla ho snadno rýma. 

Teď tu leží celý den, 

ven může až za týden.  



Další lahůdkou bylo sledování různých věcí pod mikroskopem. Děti následně 

malovaly mně pod mikroskopem a moc je to bavilo. Můžeš to zkusit taky, 

pokud se mě ovšem nebojíš. Bu bu bu :D 

Budeš potřebovat: 

Čtvrtku 

Štětec  

Kelímek na vodu 

Vodové barvy 

 

Postup je velmi snadný  

1. Vezmi si štětec a hodně ho namoč do vody. Následně na čtvrtce udělej 

malé jezírko (cca o velikosti dětské dlaně) 

2. Namoč štětec do barvy, která se ti líbí a udělej štětcem malou tečku do 

„jezírka.“ Pokud to uděláš správně, barva se rozpije a vytvoří onu 

potvůrku, co tak obtěžuje lidi. 

3. Takto pokračuj, dokud není celý papír pokrytý potvůrkami. 



Teď se můžeš naučit říkanku o nemoci zvané CHŘIPKA. Pokud se budeš 

držet toho, co se v říkance říká, ničeho se nemusíš bát  

 

My se chřipky nebojíme, 

nemáme z ní vůbec strach. 

Vitamíny všechny sníme, 

pak se chřipce můžem smát. 

Poprosíme maminku ať 

 udělá nám horký čaj. 

Zalezeme pod peřinku, 

budem spinkat hajajaj 

 
Až budeš umět text nazpaměť můžeš si říkanku zazpívat na známou 

melodii písně „ já do lesa nepojedu.  Noty jsou na další straně 





Děti, víte, jak se kdysi léčili nemoci? Lidé neměli léky, jako máme teď. 

Neměli žádné tabletky ani sirupy. Mohli se spoléhat pouze na bylinky. 

Nyní ti pár takový ukážu. 

 

Dole je pár obrázků různých léčivých bylin. Poznáš, jak se jmenují? 

 

nápověda: 1. řádek: heřmánek, pampeliška, měsíček 

                                2. řádek: divizna, podběl, mateřídouška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


