
Vzdělávací nabídka pro děti a rodiče 

 PRANOSTIKA NA DUBEN: Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. (vyhlížejte bouřky, 

ať nám léto vyjde pěkně)  

 

 VÝZNAMNÉ DNY:  

 

 1. 4. Apríl; Den ptactva   

 7. 4. Světový den zdraví 

 13. 4. Velikonoční pondělí 

 22. 4. Den Země  

 24. 4. Jiří (na Sv. Jiří, vylézají hadi a štíři) 

 30. 4. Pálení čarodějnic 

 

 V dubnu se prý sejde během jednoho dne až devatero druhů počasí.  Najdeme takový 

den? 

 

 Nezapomněli jste na Apríla? Pokud ano, můžete si zvolit třeba zrovna tento den pro 

Vaši rodinnou legraci. S dětmi se domluvte, že si uděláte „bláznivý den“. Jak bude 

vypadat? 

 

 oblékněte si s dětmi, co obvykle doma nenosíte – pestrobarevné 

oblečení, tričko s dětským potiskem, malé věci či naopak obrovské 

nebo úplně postačí, když si věci obléknete naruby  

 nesmí chybět i „bláznivý účes“  + veselá nálada 

 občas můžeme jít i pozpátku, jen tak i povyskočit apod. 

 

 Trocha historie:  

Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze 

smutné zimy na veselejší jaro.  

V některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento den již není 

tolik rozšířen.  

Dnes se takovým žertíkům říká "kanadské žertíky". V dřívějších dobách se často 

posílalo "oběti aprílu" něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které 

neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří sádlo, zaječí peří, obecní nůžky, hodinářskou 

motyku, červené hřebíky a v neposlední řadě bublinky do vodováhy nebo mezery do žebříku. 

Známou věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček. Zkrátka v tento den si každý 

dával velký pozor, aby "nenalétl" na nějaký apríl, o kterém by se mluvilo ještě velmi 

dlouho. 

 

 Pokuste se dětem vysvětlit, jak mohou udělat legraci x co, už legrace není? Co je to vtip? 

Myslím si, že děti velmi rychle pochopí, co se tím myslí. A možná Vás překvapí 

nějakým vtipem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben


 

 S dětmi můžeme vymýšlet neskutečné, bláznivé příběhy, v tom se meze 

nekladou. Možná děti budou vyprávět, co se jim zdálo nebo co viděly v pohádce 

(rozvíjejte fantazii, slovní zásobu) 

 

 Do Vašeho „bláznivého dne“ byste neměli zapomenout na veselou písničku, např.: 

 

- Tři citrónky – na refrén: ryboryborybo – motáme rukama a na ču-ču – 2x 

tlesk. 

https://www.youtube.com/watch?v=08pWr4mVr58 

 

Pozor: na internetu najdete i parodii na tuto písničku, tak ať se nespletete  

 

 Hra: na lepidlo – říkáme: „Lepidlo se vylilo (ramena, kolena, záda,…) nám slepilo.“ 

Dítě se snaží slepit zvolenou částí s někým dalším (sourozenec, rodič) nebo se snaží 

určenou částí dotknout zdi. 

 

 Hra na pantomimu – napište si na kartičky jména zvířat, věcí a zkuste je předvádět 

(mladší děti mohou při pantomimě použít zvuky) 

 

 Legrační říkanka, kterou si můžete zpívat při vzájemném tleskání (dvojice – každý 

tleskne, pak vzájemně tlesknou pravou rukou – tlesknout – vzájemně tlesknout 

levou rukou – tlesknout – tlesknout pravou i levou zároveň; několikrát zopakovat) 

 

Unbai vari vari vasinbo 

unbai qui a unbai quo 

unbai vari vari vasinbo 

unbai qui qua quo. 
 

Přes řeku přeletěla kráva, 

za řekou zapískal slon, písk, písk, písk, 

prase je překrásné ptáče, 

slepice snesla citrón. 

VTIPY PRO DĚTI: 

 

Plazí se dva hadi a mladší se ptá: „Mami, jsme jedovatí hadi?“ „ne, proč se ptáš?“ 

odpoví maminka. „To je dobře, já jsem se totiž kousl do jazyka.“ 

 

„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už nemám.“ posteskne si 

stařec. „To je dobře, tak mi tady na chvíli prosím tě podrž čokoládu.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=08pWr4mVr58


„Tati je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“ Ptá se malý Honzík. „Jistě Honzíku, už 

jsi snad viděl králíka s brýlemi?“ 

 

Chlapec potká sousedku na schodech a povídá jí: „Vy jste úplně, jako z pohádky, paní 

Malinová.“ „Vážně, Vašíku, to jsi mě potěšil a z jaké?“ diví se polichocená sousedka. 

„Z té o ježibabě.“ 

 

Pepíček přiletí domů a volá: „Mami, mami, koupíš mi kolo?“ „Ne, je to moc drahé!“ 

„Ach jo, a nechceš si se mnou hrát aspoň na maminku a na tatínka?“ dál žadoní kluk. 

„To bychom mohli.“ souhlasí matka. „Tak se obleč, jdeme koupit malému kolo!“ 

 

Pepíček přinese tatínkovi zažloutlé vysvědčení, ten je obrací ze všech stran a povídá: 

„To je tragédie, něco tak děsného jsem ještě neviděl!“ „Viď tati, já taky ne, to jsem našel 

na půdě v tvojí krabici.“ 

 

„Tati, můžu se odpoledne dívat na televizi?“ „Můžeš, Helenko, ale zapínat ji nesmíš!“ 

 

„Děti, ty sáňky si musíte půjčovat!“ křičí maminka za svými dětmi. „Vždyť ano mami, 

já jezdím z kopce a brácha do kopce.“ 

 

„Honem běž pryč od té lví klece!“ křičí dohlížitel na Bertíka. „Ale proč? Já mu přece 

nic neudělám!“ 

 

Chlapeček se snažně natahuje na špičky, aby zazvonil na zvonek, ale marná sláva, 

nedosáhne tam. Jde kolem starý pán, a když vidí chlapcovo trápení, chce mu pomoct 

a zazvoní. Chlapec na něj s povděkem pohlédne a řekne: „Fajn dědo a teď zdrháme!“ 

 

Zavolá si pán klučinu a ptá se ho, jak se jmenuje? „Jako můj táta.“ „Dobře, a jak se 

jmenuje tvůj tatínek?“ „Přece jako já.“ „No a jak se teda oba jmenujete?“ nevzdává to 

pán. „No stejně přece!“ 

 

„Tati, máš dobrou paměť na obličeje?“ ptá se Vendelín tatínka. „Mám, proč to chceš 

vědět?“ „Tak to se ti bude hodit, protože jsem právě rozbil zrcadlo na holení.“ 

 

Varování pro turisty: 

„Pozor, v lese se pohybují medvědi! V zájmu vlastního bezpečí prosím noste na svém 

oblečení rolničky, abyste medvědy hlukem při chůzi zahnali, a vyhýbejte se místům, 

která považují za své teritorium. Oblíbená místa medvědů snadno poznáte obvykle 

podle přítomnosti jejich trusu. Ten se vyznačuje tím, že obsahuje rolničky.“ 

 

 

Pracovní list: 



 

 O Češích se říká, že mají smysl pro humor. Tak hurá do toho!!! 


