
 Milí čtenáři,  

 každý rok se těšíme na 

spoustu svátků, událostí a oslav 

a často si ani neuvědomíme, co 

to vlastně slavíme. Rádi 

dostáváme dárky od Mikuláše 

nebo od Ježíška, ale víme proč 

nám je nosí? V tomto čísle 

Sezamu si připomeneme státní 

svátky naší vlasti a něco si o 

nich povíme. No a jako pokaždé si zavzpomínáme na všechno 

hezké, co jsme spolu prožili za uplynulý rok. Pro ty zvídavé a 

soutěživé jsme připravili pár „luštěnin“ a pro všechny zajímavé 

čtení. 

       Váš Sezam 

 



 Ahoj  děti.   

 Zdraví Vás medvídek  

Školkáček . Už jsem se na 

vás těšil. Tentokrát si spolu 

něco povíme o svatém 

Mikuláši a podíváme se také 

na fotky z naší školky. 

                                                                                                                 

http://www.rexo.cz/omalovanky/vsechny/210/


 



I letos k nám Mikuláš přišel a donesl nám dárky.   

 

 

 



 



 



Vymaluj si Mikuláše 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                       

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jestlipak děti víte, co jsou státní svátky a proč a kdy je slavíme? 
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http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-obnovy-samostatneho-ceskeho-statu-1/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/novy-rok-13/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/velky-patek-16/


DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU  

 

1. ledna si připomínáme den, kdy rozdělením Československé 

federativní republiky vznikly dva samostatné státy: Česká 

republika a Slovenská republika.  Prvním českým prezidentem 

byl Václav Havel.  

Jedním ze státních symbolů České republiky je státní vlajka. 

Vymaluj státní vlajku podle vzoru. 

                    
 
 

 
 
 

 
NOVÝ ROK 

1. ledna vítáme nový rok. Se starým rokem se loučíme 

silvestrovskými oslavami 31. prosince. Na fotografii nahoře je 

zobrazen silvestrovský ohňostroj. Podaří se Ti najít druhou část? 

Spoj čarou správné části fotografie.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.skolazvesela.cz/wp-content/uploads/2015/11/vlajka.png


VELKÝ PÁTEK 

 

Tento den je především křesťanským svátkem a připomínkou 

smrti Ježíše Krista. Podle lidových pověstí se na Velký pátek 

otevírají hory a vydávají své poklady.   

Dokážeš spočítat, kolik zlatých mincí se z pokladu rozkutálelo? 

Napiš do rámečku správnou odpověď. 

 

 

 

                    

 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

 

V tento den chlapci obcházejí domy s pomlázkou z vrbového 

proutí a šlehají dívky a ženy, aby byly celý rok zdravé a krásné. 

Za odměnu dostávají malovaná vajíčka, kterým se říká kraslice.  

Spoj čarou stejné kraslice 

  
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 



SVÁTEK PRÁCE 

 

Je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví 1. května.  

 

DEN VÍTĚZSTVÍ 

 

8. května si připomínáme konec druhé 

světové války v Evropě.   

 

DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A 

METODĚJE 

 

5. července slavíme výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje. Na Velkou Moravu je pozval kníže Rastislav, aby zde 

šířili křesťanskou víru a vzdělání.  

Na obrázcích jsou Cyril a Metoděj. Obrázky však nejsou stejné. 

Najdi 4 rozdíly mezi oběma obrázky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEN UPÁLENÍ  MISTRA JANA HUSA 

 

6. července si připomínáme smrt 

katolického kněze: Mistra Jana Husa. Za 

své kritické názory proti církvi byl 

odsouzen a upálen.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten


DEN ČESKÉ STÁTNOSTI 

 

28. září si připomínáme výročí smrti knížete Václava. Za své 

dobré skutky a oddanost Bohu byl prohlášen po své smrti za 

svatého a později také za ochránce Českého státu.  

Na obrázcích jsou české bankovky a mince. Poznáš, na které je 

zobrazen svatý Václav na svém koni?  Podtrhni bankovku či 

minci, na které je svatý Václav.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU  

 

28. října slavíme vznik samostatného 

Československého státu po skončení první světové války. 

Prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk.  

 

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII  

 

17. listopadu si připomínáme dvě výroční události. První 

událost je spojena s počátkem druhé světové války, kdy studenti 

protestovali proti německé okupaci naší země. Druhým výročím 

si připomínáme rok 1989, kdy byla v Praze násilně rozehnána 

demonstrace studentů.  Tento krok odstartoval  Sametovou 

revoluci, která vedla  k pádu komunistického režimu.  



ŠTĚDRÝ DEN 

 

24. prosince vrcholí přípravy na vánoční svátky. 

Tento den je spojen s mnoha vánočními zvyky a tradicemi.  

 

1. SVÁTEK VÁNOČNÍ – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

 

25. prosince oslavujeme narození Ježíše Krista. Tento svátek se 

nese ve znamení klidu, rozjímání a rodinných návštěv.  

 

2. SVÁTEK VÁNOČNÍ 

 

26. prosinec je zasvěcen svatému Štěpánovi, patronovi zedníků, 

kameníků, tesařů, kočích a koní. 

   VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA 
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JARNÍ A LETNÍ AKCE 
 

BAREVNÝ TÝDEN 

        
 
 

VÝLET  BALDOVEC               VÝLET                  BOTANICKÁ 
                                                ŠTĚTOVICE              ZAHRADA

       
  
 
 
 
 



PODZIMNÍ AKCE 

 
OSLAVY  LESA 

SVĚTOVÝ  DEN  VÝŽIVY 

 

 

 



FLORA OLOMOUC                     PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

HALLOWEENSKÉ  DÍLNIČKY 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ DEN S CHABI 

 

ZDRAVÉ VAŘENÍ 
 
 

       
 
 



 

ZIMNÍ AKCE 
 

 

MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ 

 
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 

  
PROSINEC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

 
 
 
 



CELOROČNÍ AKCE 
 

CANISTERAPIE 

HIPPOTERAPIE                    PLAVÁNÍ V CENTRU 
     LÉČEBNÉ REHABILITACE 

 
MUZIKOTERAPIE 



DEN STROMŮ 
Tento svátek je spojený se 

sázením stromů, a proto se slaví 

na jaře nebo na podzim. Tedy 

v období, vhodném k výsadbě 

stromků. V České republice se 

slaví den stromů 20. října.  

 

Víte, že? 

 I stromy mají svoji soutěž? Nadace Partnerství vyhlašuje 

každý rok na Den stromů anketu Strom roku. 

 V roce 2011 u příležitosti Dne stromů uspořádala Nadace 

Partnerství rekord v sázení stromů? Zapojilo se více než 4 

tisíce lidí a vysadilo se téměř 7 tisíc stromů. Rekord je 

zapsán v České knize rekordů. 

OSLAVY DNE STROMŮ NA NAŠÍ ŠKOLE 

  
  
       

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C5%99%C3%ADjen


 

 

 

 

 



ZAZPÍVEJ SI S NÁMI  

STROMY 

Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř 

  

C 
1. Na stejné zemi co my 
 G 
 bydlí tu s námi stromy, 
 C F 
 mlčí a hledí si svého 
 C G C 
 listíčka zeleného. 
 
2. Na stejné zemi co my 
bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého 
listíčka zeleného. 
 
3. Topoly, topoly, topůlky, 
zatím jste vyrostli do půlky, 
až budete jako svíce, 
bude nám o pár let více. 
 
4. Sotva vás deštíček zaleje, 
budou z vás vysoké aleje, 
kterými jednoho rána 
já budu kráčeti vdaná. 

 
 
 

 
 
 
5. Na stejné zemi co my bydlí 
tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého 
listíčka zeleného. 
 
6. Stojím tu s otázkou 
nevinnou, 
jestli bych nechtěl být 
dřevinou. 
Na sobě mít šaty z kůry, 
dívat se na všechno shůry. 
 
7. Na stejné zemi co my 
bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého 
listíčka zeleného. 



MEZINÁRODNÍ DEN PTACTVA 
1. dubna si připomínáme výroční den, kdy byla v roce 1906 

podepsána mezinárodní Konvence (dohoda) o ochraně 

užitečného ptactva. Cílem „Mezinárodního dne ptactva“ je 

poukázat na nebezpečí, která ohrožují ptáky na celém světě a 

pomoci tak k jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť.  

STĚHOVAVÍ PTÁCI  

Při svých dlouhých cestách jsou vystaveni mnohým nebezpečím. 

Odlétají, když přichází podzim. Stěhují se na jih (např. do jižní 

Evropy či do Afriky), kde je teplo a dostatek potravy. Na jaře se 

k nám zase vrací.  

Na obrázcích jsou někteří stěhovaví ptáci. Poznáš je? Spoj 

jejich názvy se správnými obrázky.  

VLAŠTOVKA HUSA VELKÁ ČÁP 

 

KUKAČKA SKŘIVAN ŠPAČEK 

 

Čím se živí čáp? Spoj čarou obrázek čápa jen s těmi kolečky, 

ve kterých je jeho oblíbená potrava. 

  

 

 

 

 



Vymaluj vlaštovku podle vzoru  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÁLÍ PTÁCI  

V zimě u nás zůstávají. Živí se semeny a plody rostlin. Přijímají 

také potravu z krmítek u našich domů.  

Na obrázcích jsou někteří ptáci, kteří u nás přečkávají zimní 

období. Poznáš je? Spoj jejich názvy se správnými obrázky.  

 

    

JESTŘÁB VRÁNA STRAKAPOUD 

 

Co patří do krmítka? 

Nejvhodnější potravou pro přikrmování ptáků 

jsou semínka slunečnice a drcené vlašské 

ořechy. Občas můžeme ptáčkům nasypat i 

trošku máku, prosa či pšenice. Vrabci si 

pochutnají na strouhance a kosi na jablkách.  

SÝKORA KOS DATEL 



 

O ŽIVOTĚ A LÁSCE 

 

Adéla Kacvinská 

 

 

 

 

 

 

Život dnes jiný je, 

lásky v něm ubývá, 

štěstí je málo, 

moc toho nezbývá. 

 

Sháníme peníze, 

abychom přežili 

a večer hlavu svou 

pod střechu složili. 

 

Nikdy se nežije 

moc dobře bez lásky, 

kdo držel naposled 

v rukou z řek oblázky? 

 

Kdo líbal zvečera, 

svou lásku nad hrází, 

každý ať vzpomene, 

z čeho jen pochází. 



28. ZÁŘÍ ANEB SVATÝ VÁCLAV 

Přestože název svátku zní Den české 

státnosti, mnoho z nás si ho pojí hlavně se 

svatým Václavem, patronem české země. 

Připomínáme si jeho úmrtí a zároveň 

oslavujeme náš stát. Pojďme si shrnout, co 

všechno o tomto významném dni víme. 

Pravděpodobně v roce 907 se narodil svatý 

Václav, budoucí český kníže a světec. Podle pověsti ho 

vychovala babička Ludmila, která byla stejně jako on po smrti 

prohlášena za svatou. Václav se stal jedním z nejoblíbenějších 

českých panovníků.  

Je mu mimo jiné připisováno založení chrámu sv. Víta v Praze a 

je s ním spojena celá řada legend a pověstí, které tvrdí, že se 

kolem něj děly zázraky. Někteří panovníci či vojevůdci se údajně 

před Václavem sklonili nebo se vzdali bez boje, protože prý okolo 

něj viděli dva anděly. Tyto zázraky úzce souvisejí s jeho 



pozdějším svatořečením. Václav 

byl podle legendy zavražděn svým 

bratrem Boleslavem ve Staré 

Boleslavi před dveřmi kostela. 

Okolnosti Václavovy smrti ale 

dodnes nejsou zcela vyjasněny. 

Legendy uvádí, že 28. září 935 

(nebo 929) byl kníže Václav 

probodnut a jeho bratr po něm 

převzal moc. 

Ve Staré Boleslavi se pravidelně koná národní svatováclavská 

pouť. Na boleslavském Václavském náměstí se pak slouží poutní 

bohoslužba. 28. září není dnem pouze svatého Václava, ale i 

všech ostatních Vašků, mají totiž svátek.  

Po svatém Václavovi je také nazván jeden z korunovačních 
klenotů Českých králů – Svatováclavská koruna. 



VÁNOCE 
 
Vánoce jsou křesťanské svátky, oslavující narození Ježíše 

Krista. V dnešní době je vnímáme zejména jako svátky rodinné, 

plné lásky, klidu a pohody.  Vánočním svátkům předchází advent 

- období rozjímání, dobročinnosti a vánočních příprav. 

 

ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

Kalendář má 24 dílků. Každý den od 1. prosince si 

děti otevírají jednotlivé dílky a připomínají si tak, že 

Vánoce se blíží. 

 

ADVENTNÍ VĚNEC 

Adventní věnec mívá čtyři svíčky. Každou adventní 

neděli se zapálí jedna svíčka.  

 

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ  

V adventním čase se připravují různé druhy vánočního cukroví.  

 

VÁNOČNÍ DÁRKY 

Tradice obdarovávat o Štědrém večeru se 

rozšířila v devatenáctém století. I v těch 

nejchudších rodinách děti dostávaly nějaký 

dárek, i když se jednalo třeba jenom o jablko. 

Děti věřily, že jim dárky nosí Ježíšek. 



JMELÍ 

Zavěšené jmelí přináší podle tradice štěstí a požehnání do domu. 

Kouzelná moc se umocňuje, je-li snítka jmelí darovaná.  

VÁNOČNÍ STROM 

Tradičním symbolem Vánoc je nazdobený vánoční stromeček.  

                  

 

 

 

 

 

KAPR 

Kapr je součástí štědrovečerní večeře. Šupiny z kapra schované 

pod talířem či v peněžence přináší štěstí a bohatství.  

    

ZVONEČEK 

Zvonky nám připomínají, že na světě je nejdůležitější 

láska a soucit. Jeden zvoneček bychom měli 

každoročně darovat někomu srdci drahému. 
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DEN SE SLOŽKAMI IZS 

 

 SOUTĚŽ: HLEDEJ KRÁSU V ODPADU 

 

       BESEDA S POLICIÍ                        JARNÍ DÍLNY 
 
 
LETNÍ GRILOVÁNÍ 
            
 
LETNÍ GRILOVÁNÍ 
 



LETNÍ GRILOVÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BESEDA: PREVENCE  UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 
SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY 

 

 

AKCE –  
 
 
 
 



VÝLET DO SKANZENU MODRÁ 

DRAKIÁDA 

PLAVÁNÍ 
 
 

 
 
 
 

 



VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 

 

 
 
 



VÁNOČNÍ BESÍDKA 
 

 
 

PŘEDNÁŠKA V MĚSTKÉ KNIHOVNĚ 
 

 



Velikonoční pondělí 

Pomlázka, šlehačka či mrskačka, takové názvy může mít 

veselí, které propuká na Velikonoční pondělí. Chlapci chodili od 

časného rána s pomlázkou dům od domu a šlehali dívky, 

maminky i babičky. Za to od nich dostávali malovaná vajíčka a na 

zakousnutí mazanec z kynutého těsta. Kraslice, jak se 

ozdobeným vajíčkům říká, mohou mít různé barvy, nejčastěji ale 

červenou – barvu života. Chození s pomlázkou vlastně 

představuje rituál omlazení, což znamená, že se síla z čerstvého 

zeleného proutku jeho mrskáním přenáší dál. Věří se, že 

vyšlehaná děvčata budou čerstvá a svižná. 

Pomlázka se nejčastěji splétá z osmi mladých 

vrbových proutků. Na konci bývá ozdobena 

barevnými pentličkami. 

 



Tip pro vás: Barvení 

velikonočního vajíčka 

 Několik čerstvých 

lístečků či kvítků opatrně 

přiložte na vajíčko a 

obvazem obmotejte tak, aby 

na vajíčku dobře držel. 

Vajíčko povařte v odvaru 

z cibulových slupek, poté 

obvaz odstraňte a na vajíčku vám zůstanou bílá 

místa ve tvaru lístečků. 

 



ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



EXKURZE V MLADÉ BOLESLAVI 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
EXKURZE – LETIŠTĚ ČÁSLAV 

 

 
 

 
 
 
 



SVĚTOVÝ DEN VÝŽIVY 

 
BURZA ŠKOL 



ZIMNÍ NÁLADA NA PRAXI V PRÁDELNĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


