
PAMPELIŠKA 

 Děti, jaké zvířátko se schovává v názvu kytičky P A M P E L I Š K A ? Má něco s tím 

zvířátkem společného? srst 

 Našly byste v názvu kytičky i krásné české jméno pro holčičku? 

 Slovo kytičky si vytleskejte a řekněte, kolik má slabik (4 slabiky) a kolik má 

písmenek.  

Na každé písmenko vymyslete jméno pro holčičku nebo pro chlapečka 

(předškoláci) a nebo stačí jen slovo (menší děti).  

Např.  

P  Petr, Pavlínka, pusa 

A   Aleš, Alenka, auto 

M   Marek, Monika, meč 

P  Patrik, Petra, pastelka 

E  Emil, Ema, elektrika 

L  Luděk, Lucinka, letadlo 

I   Ivoš, Ivanka, igelitka 

Š  Šimon, Šárka, šipka 

K   Karel, Kačenka, kaktus 

A  Adam, Alžbětka, ananas 

 

 Viděly jste venku, že už rozkvétají pampelišky? Sluníčko je pošimralo svými 

teplými paprsky a vytáhlo jejich krásně žluťoučké hlavičky ze země ven, aby 

se na sebe podívaly. Co Vám může pampeliška připomínat? Děti fantazírují, 

vymýšlejí různá připodobnění. Pampelišky nám mohou připomínat sluníčko, 

které krásně svítí. 

 

 Jak ta pampeliška vznikne? Ano, ze semínka, které vítr rozfoukal. Děti, zkuste se 

vžít do pampeliškového semínka. Sedněte si do dřepu – hlavička je schovaná.  

Z dřepu se pomalu zvedejte, až se postavíte rovně – ruce jsou lístky, kterými lehce 

kmitáte; brada je na prsou. Pak pomaličku narovnáme i hlavičku, abychom se také 

podívali za sluníčkem. Děti se podívají vpravo a vlevo. Když přijde noc, pampeliška 

se zavírá a kvítek se schoulí  - děti svěsí hlavičku. 

Můžete opakovat – od semínka (z květu vítr rozfouká semínka, ta se zakutálí 

a odpočívají v zemi, než opět vyklíčí – leh na záda, pak postupně rostou 

rostlinky) anebo můžete opakovat pouze s narovnáním hlavičky, když přijde 

ráno  

 



 Pro lepší představu si můžete koloběh semínka pampelišky rozmístit a nalepit: 

 

 
A ještě něco málo k pampelišce:  

- Je to vytrvalá plevelná bylina s houževnatým zásobním kořenem.  
- Kvete od dubna do srpna, plodem jsou nažky s bílým padákovitým chmýřím, 

díky kterému se semena velmi snadno šíří větrem na velké vzdálenosti. 
- Celá rostlina je prostoupená mléčnicemi, které při utržení roní bílou hořkou 

šťávu – latex. Ten zanechává po zaschnutí na kůži tmavé skvrny.  
- Je také významná včelařská rostlina.  
- V některých zemích se používá k přípravě bylinkových salátů nebo k výrobě 

vína.  
 

 Vezměte si s sebou ven lupu anebo si přineste pampelišku domů a podrobně 
ji prozkoumejte – ukažte dětem, jak vypadá chmýříčko pod lupou, jakým 



způsobem na květu chmýříčko drží a nezapomeňte oslnit mléčnou tekutinou 
 

Znáte pampeliškový čaj?  

- Posílí imunitu, nastartuje hubnutí, pomůže od akné. Kdo? Zázračný 
pampeliškový čaj. Co ještě dokáže? Lidová medicína využívá příznivých 
účinků jasně žluté pampelišky neboli smetánky lékařské odnepaměti. A není 
divu!   

- Obsahuje hořčiny, které aktivizují játra a žlučník, čímž podporují trávení a 
prospívají močovému systému a ledvinám.  Smetánka je také cenným zdrojem 
mnoha důležitých vitaminů a minerálů, jako jsou vitamin A, B6, C a K, 
thiamin, riboflavin a minerály – železo, vápník, draslík, zinek, hořčík nebo 
kyselina listová. Výhody cenného složení nejlépe využijete v čaji, který si 
snadno připravíte. 
 

Příprava:  
 

- 8 omytých květů pampelišek (dávejte pozor, abyste sbírali mladé rostlinky neošetřené 
chemikáliem) 

- zalít 350 ml horké vody 
- nechat louhovat 5 minut 
- scedit a dochutit medem 
- dopřávat si ho můžete denně 

 

 

 

 K pampeliškovému čaji si přečtěte pohádku: 

 

https://www.prozeny.cz/clanek/vime-jak-vyresit-nedostatek-zeleza-58662


Pohádka o princezně Pampelišce 

Dagmar Tomášková 

V jedné malé vesničce, kde lišky dávají dobrou noc a jitřenka, vychází s kohoutím 

kokrháním, žije krásná panna Pampeliška. 

Říká se jí tak proto, že tuze ráda plete pampeliškové věnečky. Za tou vesničkou, jen 

malý kousíček od lesa, je velká louka a na té louce rostou spousty a spousty 

nádherných kytiček. Kromě nich, také krásné, žluté pampelišky. 

Jednou, když Pampeliška opět seděla v trávě na paloučku a pletla už asi desátý 

věneček, projížděl okolo lesa princ Jan, se svojí družinou. 

„Copak to tady děláš, děvče?“ Zeptal se odměřeně. 

„Pletu pampeliškové věnečky.“ Odpověděla dívka a její tvářička zrudla, jak moc se 

před princem styděla. 

„A jakpak se jmenuješ?“ Nedal se odbýt princ. “A k čemu je tolik věnečků a pročpak 

to vlastně děláš?“ 

„Pampeliška. Jmenuji se Pampeliška a pletu věnečky proto, že jsou krásně žluté a 

protože se mi líbí. 

Jestli chcete, princi, jeden z těch věnečků, Vám dám.“ Odpověděla. 

„Pampeliška? Takové divné jméno! Kdo to kdy slyšel, aby se někdo jmenoval 

Pampeliška!“ Vysmíval se princ. 

„A že mi dáš jeden z těch věnečků? Děláš si ze mě legraci? Taková drzá holka! 

Obyčejný věneček z pampelišek. To je mi tedy dárek!“ Křičel rozzlobený princ. 

„Promiňte, pane. Já… Nechtěla jsem Vás rozhněvat. Myslela jsem…“ 

„Mlč, drzé děvče!“ Mávl rukou ke své družině, na znamení, že budou pokračovat v 

cestě. Pampeliška za nimi smutně koukala a bylo jí líto, že prince Jana tolik 

rozzlobila. 

„Princ, je pyšný a zlý.“ Řekla si sama pro sebe, posbírala upletené věnečky a 

pospíchala domů. 

Princ Jan, procházel zámeckými komnatami a stále myslel na dívku, kterou potkal na 

louce u lesa. Byla moc hezká a milá. Sám nechápal, proč na ni byl tak zlý a přísný. 

Možná, to s tím dárkem nemyslela tak zle. Rozhodl se, že hned zítra pojede na 

vyjížďku k lesu a omluví se Pampelišce, za to, že se jí vysmíval a že se na ni tak 

obořil. Ale druhý den, ji na louce nenašel. Ani třetí, ani čtvrtý den, na louce nebyla. 

Princ z toho byl velmi smutný. 

„To je tuze těžká věc, můj princi.“ Řekl mu jednoho dne pan rádce. „Vaše trápení, se 

jmenuje láska. Jednoduše, jste se do té dívky zamiloval.“ 



„Musím ji najít. Musím se omluvit, za to, že jsem na ni byl zlý.“ Pan rádce, se vyděsil. 

„Ale jak to chcete udělat? Podle čeho ji najdeme, když ani nevíme, kde bydlí?“ 

Princ se zamyslel a vesele zvolal. „Najdeme ji, podle věnečku! Dívka, která mi uplete 

nejkrásnější, pampeliškový věneček, stane se moji ženou. Dejte to vyhlásit, pane 

rádce.“ 

Několik dní a nocí, objížděl princ Jan království křížem, krážem, 

ale dívku, která by uměla uplést tak krásný věneček, jako Pampeliška, nikde nenašel. 

„Vrátíme se domů.“ Řekl smutný princ, když si myslel, že už není kde hledat. Prošli 

všechna stavení, co jich v jejich království bylo, ale po Pampelišce, jako by se země 

slehla. 

Cestou zpět na zámek, projížděli okolo lesa a v tom uviděli sedět v trávě dívku, která 

pletla pampeliškový věneček. 

„Dobrý den, jasný pane.“ Řekla Pampeliška, když přijeli blíž. „Upletla jsem Vám 

věneček, ale nevím, jestli Vás můj dárek neurazí, nebo snad dokonce nerozčílí.“ 

„Můžeš mi prosím, odpustit?“ omlouval se princ. „Byl jsem hloupý a zlý.“ „Rád bych 

požádal o ruku mé krásné, princezny Pampelišky.“ 

„Vezmu si Vás za muže, princi Jane. Ale mám jednu podmínku. Půjdu s vámi na 

zámek jen v případě, že v jeho zahradách, rostou pampelišky.“ 

Tak se stalo, že byla svatba. A když se jim narodila malá princeznička, sedávaly 

spolu s Pampeliškou v trávě a pletly krásné pampeliškové věnečky. 

 

 Nechcete si také uplést krásný pampeliškový věneček? Zde je návod: 

 Budete potřebovat: 

o pampelišky s dlouhým stonkem 

o provázek, ale dá se to i bez něj 😉 
 
Jak na to: 
 
1. Vezměte si dvě pampelišky a překřižte je. 
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2. Stonek té pampelišky, která je nahoře, ohněte za stonek té spodní. 
 
 

 
 
 
3. Vraťte jej zpět dopředu. 
 
 

 
 
 
4. Přiložte další pampelišku a opakujete postup. 
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5. Stonek vracejte sem. 
 

 
 
 
6. Tento postup opakujete pořád dokola, až máme dostatečně velký věneček . 
Konce spojíte buď provázkem, nebo svážete stonky pampelišek k sobě . Takže 
vzhůru na luka a do parků (s rouškou) ! 
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