
11. listopadu slaví svátek Martin. Zároveň je to ale taky den, kdy se slaví Sv. 

Martin, který má přijet na bílém koníkovi a přinášet s sebou první sníh. Také se 

v tento den ve většině domácností peče husa nebo kachna se zelím a 

knedlíkem. Nyní si můžeš o Martinovi zazpívat písničku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přestože Sv. Martin žádný sníh nepřivezl, můžeš si alespoň vyrobit koně sv. 

Martina v zasněžené krajině. Budeš potřebovat: šablonu koně, čtvrtku, štětec, 

lepidlo, tužku, modrou pastelku, kelímek na vodu, tmavě a světle modrou 

temperu a bílou temperu a nakonec pár kapesníčků.  

Postup: 

1. Popros jednoho z rodičů, aby ti koníka vystřihl a pak obkreslil na čtvrtku a 

výslednou šablonu opět vystřihl. 

2. Šablonu koně dej na čtvrtku a přidrž ji prsty 

3. Z kapesníku si udělej kuličku a namoč ji do světle nebo tmavě modré 

tempery 

4. Celou čtvrtku včetně koně poťupkej modrou barvou – když tak popros 

rodiče, aby ti poťupkal nohy koně (koník je neposeda a dost uhýbá) 

5. Nakonec si smíchej bílou temperu s trochou vody tak, aby vznikla 

konzistence mléka 

6. Namoč do bílé barvy štětec a JEMNÝM poklepáváním udělej na obrázku 

bílé tečky. 

7. Nakonec sejmi šablonu koníka a máš HOTOVO  

8. Můžeš si ještě udělat i obrázek č. 2 kdy modrého koníka nalepíš na další 

čtvrtku cca doprostřed a pod ním ti rodič udělá zvlněnou čáru tužkou tak, 

aby koníkovi nohy nelétaly ve vzduchu. 

9. Pak už jen vezmeš kapesníčky a trháš MALÉ kousky, ze kterých uděláš 

kuličky, které následně nalepíš na i pod čáru, kterou ti rodič nakreslil.  

10. Až budeš mít i toto hotovo stačí dokreslit kolem koníka vločky pastelkou 

a máš hotovo. 

 

 

 

 

ŠABLONU KONĚ NAJDEŠ NA DALŠÍ STRANĚ  

 

 

 

 



ŠABLONA KONĚ 

 

 

 



Nauč se podzimní básničku 

 

Podzimní listí 

 

Zlatá, žlutá, červená, 

Tyhle barvy listí má. 

Zelené už skoro není 

Dennodenně barvu mění. 

Nakonec však opadá, 

I listí svůj konec má. 

Z listí jsou teď závěje, 

To proto, že podzim je. 


