
O zlém Bacilu a hodném Vitaminu 

Po světě chodil jeden maličký zlý čaroděj. Jmenoval se Bacil. Byl tak maličký, že ho nikdo nemohl vidět. 

Ten čaroděj Bacil neměl nikoho rád. Měl rád jen špínu a zimu. Jakmile potkal nějakou holčičku nebo 

kluka, začal čarovat: 

„Čaruji, čaruji svá kouzla zlá, 

ať je ta holka hned nemocná. 

Čaruji, čaruji, čáry-fuk, 

ať je hned nemocný i tenhle kluk.“ 

A v té chvíli začalo holčičku i kluka bolet v krku, dostali teplotu, bolela je hlava a bříško. Zkrátka začali být 

nemocní. Všechny maminky a tatínkové začali být smutní, protože nemocných dětí bylo stále víc a víc. 

„Co se to děje s našimi dětmi, že jsou stále nemocné,“ říkali si nešťastní rodiče. 

„Musíme zavolat chytrou babičku, ta nám vždycky dobře poradila.“ 

Zavolali tedy babičku a ta jim řekla: 

„Vaše děti začaroval zlý čaroděj Bacil. Zavolejte si hodného kouzelníka Vitamína. 

Ten by vám mohl pomoci.“ 

Rodiče tedy zavolali hodného kouzelníka Vitamína, který znal velká uzdravovací kouzla. Žil v ovoci a v 

zelenině a byl velmi, velmi maličký. Jakmile přišel k nemocnému klukovi nebo děvčeti, začal odříkávat 

svá uzdravovací kouzla: 

„Za pomoci vitaminů 

odeženu kašel, rýmu. 

Budeš zdravý jako buk, 

ať si holka, nebo kluk.“ 

Děti se začaly rychle uzdravovat, ale musely kouzelníkovi Vitamínovi slíbit, že budou jíst ovoce a 

zeleninu, protože v nich jsou stále uložena ta velká uzdravovací kouzla, která lidé nazvali po hodném 

kouzelníkovi vitamíny. A kam se poděl ten zlý čaroděj Bacil? 

Odešel tam, kde lidé nejedí ovoce ani zeleninu a neznají jejich uzdravovací moc. 

 

Rozbor pohádky: 

Jak se jmenoval zlý čaroděj? 

Jak se jmenoval hodný kouzelník? 

Co měl rád čaroděj Bacil? 

Koho Bacil začaroval?  

Jaké měli holčička s klukem příznaky onemocnění? Co je všechno bolelo? 

Koho si rodiče přivolali na radu? 

Co jim babička poradila? 

Kde žil kouzelník Vitamín?  

Co musely děti slíbit kouzelníkovi Vitamínovi? 

Kam se poděl kouzelník Bacil, poté co děti byly uzdraveny? 
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 VIZUOMOTORIKA  - Napište dětem slova podle vzoru. Poté rozstřihněte jednotlivá písmena, 

aby děti mohly utvářet slova dle vzoru. Dítě složené slova vytleská, určí počet tlesknutí a 

začáteční písmeno. Na dané začáteční písmeno vymýšlí další slova.  
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 říkadlo: „O zoubkách“ 

Čistím zoubky řízy, řízy 

ať jsou bílé jako břízy. 

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, horní a pak dolní řadu. 

Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich. 

 

 Hudebně pohybové cvičení: M. Růžičková - sanitka 

https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk 

 

 Logopedické cvičení: výslovnost písmene L 
https://edu.ceskatelevize.cz/vyslovnost-pismene-l-5e4418fc17fa7870610ed277  

 

 První pomoc  
https://edu.ceskatelevize.cz/prvni-pomoc-5e441f32d76ace2c451de218  

 

 Za lékařem: Zubní kaz 
https://edu.ceskatelevize.cz/za-lekarem-zubni-kaz-5e441f0bd76ace2c451de0f2  

 

 Pojmenuj všechny pomůcky, které musí mít doktor v lékařském kufříku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Předškolní děti trénují psaní vlastního jména. 
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Spočítej kolik kartáčků je v každé skleničce. Poté vyznač puntíky do skleničky počet kartáčků. 

 

 

 

 



 
Téma: Kdo se stará o naše bezpečí - Důležitá čísla  
Úkol: Vystřihněte dětem jednotlivé obrázky, aby mohly přiřadit číslo, člověka a auto.  
          150 - Nula je rybník, ze kterého berou hasiči vodu.  
          155 - Pětka je jako invalidní vozíček, na kterém vozí lékaři nemocné.  
          158 - Osmička je jako pouta, kterými policisté svazují lupiče.  
 

155    150     158 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 VV: Vyrábění lékařského kufříku a čepice 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


