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BAMBÍNÍ DEMOKRATICKÉ VOLBY 

Letošní říjen je pro všechny velké bambíňáky velmi důležitý, protože vrcholí předvolební kampaň. Mohlo by se zdát, že 

je toto téma pro malé bambíňáky příliš komplikované, ale i oni kolem sebe slyší rozhovory dospěláků o politice a navíc 

ze všech billboardů kolem na nás shlíží spousta neznámých tváří. Pro inspiraci si můžete přečíst úvodní příběh z 

našeho ročního plánu, který přibližuje malým bambíňákům volební mumraj. 

Každopádně volby nejsou jedinou typickou událostí, která se váže k tomuto měsíci. 

Bylo nebylo, v daleké zemi, kde léto již dávno skončilo a zima ještě nezačala, v zemi, kde příroda tančí všemi barvami, 

žil malý skřítek, který se jmenoval Podzimníček. Podzimníček pocházel ze starobylého rodu skřítků, žijící na tom to 

místě již od dávných věků. Podzimní říši a její obyvatele čekala letos veliká událost - volby nového vladaře. Do 

Podzimní říše se sjedou pohádkové bytosti z celého světa, které by rády panovaly v této přenádherné pestrobarevné 

říši. Skřítek Podzimníček se této velké události nemohl dočkat, těšil se, že pozná pohádkové bytosti z dalekých krajin, 

a byl velmi pyšný, že i on se může letos prvně ve svém životě podílet na zvolení nového vládce říše.  

Jednoho dne se Podzimníček rozhodl, že se se svými kamarády půjde podívat k Dubovému paláci, kde žil současný 

vladař a kam se sjížděli noví uchazeči. Dubový palác leží hluboko v lese a cesta k němu je dlouhá, ale touha vidět 

všechny odvážné kandidáty byla silnější než strach z daleké cesty. Vítr foukal, jak se na správný podzim patří, a 

vypadalo to, že bude venku veliká zima. Maminka skřítkovi připravila teplé oblečení a dokonce i pláštěnku, kdyby 

začalo pršet. Podzimníček si ovšem oblečení nevzal a vyrazil nalehko. Zanedlouho mu začala být veliká zima a když 

přišel domů, byl celý prokřehlý. Ač velmi šťastný, že spatřil okouzlující bytosti z celého světa, mrzelo ho, že z té cesty 

onemocněl a musí teď odpočívat ve svém pelíšku. Příště raději maminku poslechne a pořádně se oblékne.  
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Uchazeči o místo vladaře plnili dle tradice nelehké úkoly a ze stovky uchazečů jich zbylo jen pět. Nyní přichází čas, kdy 

lid rozhodne, kdo usedne na jejich trůn. Podzimníček byl nervozitou celý bez sebe. Jeho ouška, připomínající tvar listu 

z javoru, byla celá červeňoučká a jeho malé ručky se mírně chvěly. Když se vypravil pomalým krokem k volební síni na 

mýtině, potkal malinkou veverku, která se ztratila své mamince. I přesto, že měl na spěch, ani minutu neváhal a 

veverku doprovodil domů k mamince. Náš malý kamarád měl opravdu veliké srdce a rád se staral o zvířátka a přírodu. 

Byl rád, že veverce pomohl a s úsměvem kráčel do volební síně.  

Když Podzimníček vešel do volební síně, málem samou krásou oněměl. Síň byla prostorná a skrze dlouhá okna, která 

měla snad všechny barvy světa, prosvítaly sluneční paprsky, které házely odlesky po celém sále. U dlouhého stolu 

sedělo vedle sebe všech pět posledních kandidátů, ze kterých si obyvatelé Podzimní říše budou vybírat své budoucího 

vládce. Úplně napravo si Podzimníček všiml starší ženy, která se tvářila velmi zle. Jako první se zvedla a začala se 

obyvatelům představovat. Byla to Onibaba, která na koštěti přiletěla z Japonska, měla hrubý hlas, na obličeji bradavice 

a velmi zlé úmysly. Další se představila princezna Fanthagiro, která na svém koni přijela z prosluněné Itálie. Byla velmi 

krásná, bohatá a neustále se prohlížela v zrcadle. Mladý hoch sedící po její levé ruce se jmenoval Aladin a létající 

koberec ho donesl mezi obyvatele Podzimní říše až z Persie. Byl velmi chytrý, zvědavý a netrpělivý. Malá drobná 

dívenka sedící vedle Aladina byla tulení víla Selkie, která ve své tulení podobě připlula z Irska, byla to líbezná bytost 

zářící svojí dobrotou a laskavostí, milovala přírodu a vše živé. Posledním kandidátem, který nepřestával Selkie 

pošťuchovat, byl Troll, který sem dorazil podzemní cestou z Norska. Byl velký, silný, hloupý a velmi škodolibý. 

Podzimníček začal přemýšlet, komu dá svůj hlas?  

Uprostřed v místnosti stál obrovský křišťálový pohár, zdobený malými broušenými lístečky, které jsou symbolem 

podzimní říše. Do poháru budou voliči dávat své volební lístky se jménem kandidáta. Až celý ceremoniál skončí, 

všechny lístky se sečtou. Přistoupí současný vládce říše, korunuje nového vládce, předá mu své žezlo a jednu 

moudrou radu do začátku vládnutí. Pak odejde na odpočinek, kde bude sepisovat své paměti. Chvíle voleb se blížila a 

Podzimníčkova ouška byla nervozitou čím dál červenější. Než vzal do ruky brk, aby inkoustem z borůvkové šťávy 

napsal jméno svého favorita, na malou chvíli se zamyslel. Brzy se však rozhodnul, koho zvolí. Jeho srdce mu 

napovědělo, kdo bude nejlepší vladař Podzimní říše, která byla jeho domovem a kterou tolik miloval.  

Kamarádi, i my si zvolíme pohádkovou bytost, která by podle nás byla nejlepším vladařem v Podzimní říši. Doufám, že 

se moudře rozhodnete a volby pohádkové bytosti si užijete. Nechť volební týden začne.  
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AKTIVITY  K TÉMATU 

MEXICKÉ DUŠIČKY 

Věková skupina / skupinová / individuální aktivita: 
předškoláci; skupinová aktivita  

Cíl aktivity: 

• rozvoj znalostí: didaktické pomůcky o tradičním 
svátku mrtvých v Mexiku a ČR, porovnávání 
zvyklostí. (Krátký příběh: https://
www.youtube.com/watch?v=jCQnUuq-TEE) 

• orientace na mapě 

• rozvoj jemné motoriky při výrobě postavičky 

Materiál: 

• lékařské špachtle 

• papír 

• pastelky 

• látka 

• lepidlo 

• nůžky 

Popis aktivity: 

Mexická tradice, která oslavuje zesnulé. V Mexiku věří, že 1. a 2.11 se duše zemřelého vrátí na svět. Oslavy jsou 
veselé a barevné, vychází z aztécké tradice staré přes 3000 let. 

 

• Náš pan učitel Jei pochází z Mexika, a proto jsme se mohli na letošní dušičky podívat po mexicku. S kamará-
dy jsme se seznámili s tradicí tohoto mexického svátku. 

• Společně jsme se podívali na pohádku, která se k tomuto svátku váže - Dia De Los Muertos. 

• Pro výrobu tradičních kostlivců jsme si vybarvili lebku s tradičními mexickými motivy a spojili je s dalšími díly, 
abychom dostali potřebnou postavičku.  

• S kamarády jsme si pak s nimi zahráli divadýlko. 
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AKTIVITY  K TÉMATU 

PROČ ŽIJEME V EU? 
Věková skupina / skupinová / individuální aktivita: 
předškoláci; skupinová aktivita  

Cíl aktivity: 

• Evropská unie - společenství států 

• orientace na mapě, státní symbolika 

• cvičení jemné motoriky 

• práce s barvami 

• spolupráce ve skupině  

Materiál: 

• atlas světa (kniha, interaktivní tabule) 

• didaktický materiál: mapa EU, vlajky, encyklopedie, 
platidla v různých zemích EU 

• výtvarné potřeby, papíry  

Popis aktivity: 

• Na mapě jsme si ukázali, kde leží Česká republika - země ve které žijeme. Povídali jsme si o státech, které 

nás obklopují. 

• Navázali jsme bambíním pravidlem - Ruce nám pomáhají, neubližují -  a přes toto pravidlo jsme se dostali ke 

společenství států, které se nazývá Evropská unie.  

• Zkoušeli jsme porovnávat peníze, kterými se platí v Evropské unii. 

• Ukázali jsme si vlajku s hvězdami a také jsme si vyrobili podobnou, přímo pro naši skupinu. Každý kamarád 

na ní má jednu hvězdu, protože každý přispíváme do naší skupiny něčím hezkým a vzájemně si pomáháme. 
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AKTIVITY  K TÉMATU 

HALLOWEEN 

Věková skupina / skupinová / individuální aktivita: 
předškoláci; skupinová aktivita  

Cíl aktivity: 

• rozhodování - volba 

• jemná motorika - vystřihování, obtiskávání, lepení, 
kreslení, krájení, míchání 

• hrubá motorika - chůze po čáře, trefování se míčem, 
pohyb s hudbou 

Volba nejlepší pohádkové postavy 

Každý kamarád dostal jednu hlasovací kartu a připraveny byly tři 
volební urny označené pohádkovou postavou. Kamarádi vhazovali 
hlasovací lístky do uren podle svých preferencí pohádkových postav. 

Sportovní halloweenské aktivity: 

• strefování do "dýňových otvorů" papí-

rovými koulemi 

• chození po pavučině (na zemi namalo-

vaná pavučina - držení rovnováhy) 

• hledání ducha po slepu 

• výroba dýně z papírových talířů 

• pavouk z obtisků rukou 
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AKTIVITY  K TÉMATU 

Na slavnost připravili předškoláci dýňové muffiny  

4 lžíce cukr 

250 ml mléko 

1 ks hřebíček 

1 balíček vanilkový cukr 

0,5 balíčku kypřící prášek do pečiva 

8 lžic olej 

250 g hladká mouka 

0,5 ks dýně hokaido 

1 ks vejce (ve školce používáme náhražku vajec Vajahit) 

1 lžička mletá skořice 

 

Nejprve si připravíme dýňové pyré. Dýni oloupeme a 

nakrájíme na slabé kostky, které dáme na plech vyložený 

pečícím papírem. Vložíme do trouby a pečeme při 250 °C 

zhruba 10 minut do změknutí. Poté necháme trochu 

vychladnout. Vychladlou dýni dáme do nádoby, ve které ji 

budeme mixovat. Mixujeme ponorným mixérem do jemna. 

Pro lepší mixování přilijeme trochu mléka. 

 

Do misky dáme 250 g hladké mouky, půlku balíčku prášku 

do pečiva, 8 polévkových lžic oleje, 250 ml mléka a 

mixérem vyšleháme. V hmoždíři si nadrobno rozdrtíme 

hřebíček a jdeme dochucovat. Do těsta vsypeme 

rozdrcený hřebíček, balíček vanilkového cukru, 4 

polévkové lžíce cukru krystal, lžičku mleté skořice a podle 

chuti přistrouháme muškátový oříšek. Těsto důkladně 

promixujeme, aby se nám všechny suroviny spojily.  

 

Nakonec do těsta vmixujeme předem připravené dýňové 

pyré. Těsto lijeme do formiček. Dýňové muffiny pečeme 

asi 20 - 25 minut v předehřáté troubě. Jestli je těsto dobře 

pečené nepoznáme po píchnutí špejlí. Dýně bude trochu 

mazlavější a na špejli se bude lepit. Musíme tedy 

pozorovat hořejšek muffinu. Těsto vystačí na 12 

muffinových formiček. 
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AKTIVITY  K TÉMATU 
BARVY NÁS SPOJUJÍ I ROZDĚLUJÍ 

Věková skupina / skupinová / individuální aktivita: 
předškoláci; skupinová aktivita  

Cíl aktivity: 

• rozhodování - volba 

• znalosti - poznávání barev 

• asociace - co mi která barva připomíná 

• předmatematické operace - počítání, po-
rovnávání více / méně 

Materiál: 

• volební lístek 

• volební box (karton) 

Popis aktivity: 

Vysvětlili jsme si, co jsou volby a jak takové volby probíhají.  

Ukázali jsme si jak vypadá volební lístek. Na našem volebním lístku, který dostal každý kamarád byly různé barvy a 

každý označil svoji nejoblíbenější barvičku. Volební lístek hodil do volebního boxu.  

Když všichni hodili své lístky do boxu, spočítali jsme hlasy a vyhlásili nejoblíbenější barvu. 

Na závěr jsme si ještě jednou zopakovali názvy barev a zkoušeli hledat, barvy kolem sebe. Také jsme si říkali, co 

komu, která barva připomíná. 
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Pro téma Bambíní demokratické volby vznikly 4 pracovní listy s volební tématikou. Mohou být úvodem pro trénování 

možnosti volby, také rozšiřují obzory o volených věcech a navíc poskytují prostor pro diskuzi a argumentaci, proč 

jsme si zvolili právě to či ono, jako svého favorita. Všechny tyto dovednosti jsou velmi zásadní pro dobrého a zodpo-

vědného voliče.  

WORKSHEETS  K TÉMATU 

WORKSHEETS: 

Všechny pracovní listy pracují s možností volby a jsou jednoduše použitelné jako evokace tématu pro ranní 

povídání, před tematicky zaměřenou aktivitou či pro shrnutí tématu.  Pracovní listy jsou použitelné pro předškoláky i 

pro mladší věkovou skupinu.  Úkoly na pracovních listech mají různou obtížnost. 

• VOLEBNÍ ODZNAKY - Tento pracovní list rozvíjí jednat zrakové vnímání, předmatematické operace a jemnou 

motoriku při práci s pastelkou a nůžkami. Děti při nich mohou diskutovat o tom, co se jim líbí/nelíbí a proč.  

• VLAJKY SVĚTA - Pracovní list porovnává království a republiku. Prostřednictvím encyklopedie zjišťujeme, 

která země je království a která republikou. Pojmenováváme vlajky a pro cvičíme kresbu při dokreslování 

obličeje panovníkům. 

• VOLEBNÍ LÍSTEK - JÍDLO - Pracovní list opakuje únorové téma, kdy jsme navštěvovali cizí země a poznávali, 

jak se lidé stravují a co jedí. Na téma volby si k tomu můžeme přidat diskuzi o oblíbených jídlech. Co kdo rád jí 

a proč. Případně nás může tento pracovní list inspirovat k volbě jídla, které si společně uvaříme. 

• VOLEBNÍ LÍSTEK - ZVÍŘATA - Na pracovním listě jsou čtyři zvířata, které děti snadno poznají a velmi často je 

zmiňují, jako svá oblíbená. Tímto pracovním listem můžeme začít diskuzi o oblíbených zvířatech, pátráme po 

tom, co jedí a jde se vyskytují. Tím si děti rozšiřují nejen své znalosti, ale je zde i prostor pro argumentaci a 

porovnávání zvířat. 
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WORKSHEETS  K TÉMATU 
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WORKSHEETS  K TÉMATU 
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SVĚT SAXOFONŮ A KLARINETŮ 

Věková skupina / skupinová / individuální aktivita: 
předškoláci; skupinová aktivita  

AKTIVITY  K TÉMATU 

Z hudebního světa do Bambína zabloudil saxofonista a přinesl si s sebou své nástroje, abychom je mohli 
porovnávat a poznávat. Všechny aktivity jsme si vyzkoušeli se saxofonem i s klarinetem. 

• Zahrál nám různé melodie, které jsme zkusili poznat. Rozlišovali jsme, jestli jsou rychlé nebo pomalé, jestli 
hraje hluboké nebo vysoké tóny. 

• Naučili jsme se pojmenovávat různé části saxofonu a materiály, ze kterého je nástroj vyroben. 

• Také nám zahrál písničky na přání a společně jsme si zazpívali. 

• Pan muzikant pro nás měl opět připravené pracovní listy, abychom si mohli zopakovat, co jsme si dnes 
ukázali. 

Cíl aktivity: 

• sluchové rozlišování - hloubka tónů, rychlost 
a dynamika 

• paměť - zpěv 

• řeč - porovnávání nástrojů, melodie písně 

• grafomotorika - viz pracovní listy 
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AKTIVITY  K TÉMATU SVĚT SAXOFONŮ A KLARINETŮ 
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SVĚT SAXOFONŮ A KLARINETŮ 
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SVĚT SAXOFONŮ A KLARINETŮ 
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AKCE  K TÉMATU 

Školka v přírodě: 

Babí léto vybízí k výpravě na 
farmu. Ani letošní podzim jsme 
nevynechali a vyrazili jsme za 
dobrodružstvím. 

Výprava za poznáním: 

Žijeme v Praze, a proto jsme se vydali na 
objevnou výpravu jejími uličkami a zákoutími. Ví 
někdo, kde se nachází nejužší ulice ve městě? S 
orientací nám pomohl plánek, a abychom si 
všechno zapamatovali, měli jsme připravené 
pracovní listy. 
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AKCE K TÉMATU 

Budu hasičem! 

Návštěva hasičské zbrojnice. Bezvadné 
bylo, že jsme si mohli všechno vyzkoušet a 
prozkoumat. Tak to máme nejraději. 

Nebo budu policista! 

Dnes nás navštívil pan policista, který 
nám vyprávěl o neposlušném 
medvídkovi Brumlovi. Společně jsme 
zkoušeli hádat, co udělal špatně a jak 
by to mohl  příště lépe, aby se mu nic 
zlého nemohlo přihodit. 

Zopakovat s i  to můžeme v 
omalovánkách, které nám přinesl. 
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www.skolkabambino.cz 

facebook.com/skolkabambino 

Jedinečné mezinárodní školky a jesle v Dejvicích a na Vinohradech. 


