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Naši milí nejen školáci. 

Jaro už otevřelo svá vrátka, a tak Vás v něm vítáme. Od loňského prosince si připomínáme  

75. výročí prvního vydání časopisu Mateřídouška. Někteří z Vás ho možná znají, někteří se s ním seznámí právě 

třeba díky naší aktivitě, kterou jsme si pro Vás připravili a jejíž téma se nese v duchu lidové slovesnosti.  

Jelikož opět trávíme již několik týdnů doma u počítačů, rádi bychom Vás od nich alespoň na chvíli odloučili  

a pozvali Vás ven - na čerstvý vzduch, do přírody.  

 

A v čem vlastně naše Toulky po Janovicích spočívají? Připravili jsme pro Vás několik úkolů,  

které budete plnit, a to na sedmi stanovištích v rámci naší krásné obce. Pro podobu pracovních listů jsme jako 

předlohu zvolili právě známý dětský časopis Mateřídouška. Některé úkoly můžete v časopise zpracovat doma,  

za jinými se musíte vydat ven. Na úplném konci, po splnění všech úkolů, Vám vznikne vlastní vydání onoho 

časopisu, na němž se budete podílet Vy sami. A jak zní důležité informace, které budete potřebovat? 

Následovně: 

 Toulky po Janovicích jsou spojeny také s připomínkou na měsíc březen jako každoroční měsíc knihy. 

 Toulky započnou tuto středu 24. března a potrvají až do 17. dubna s možností prodloužení. 

 Nejedná se o hromadnou aktivitu. Na příslušná stanoviště se můžete vydat kdykoliv během výše uvedeného 

časového rozpětí. Chceme tak předejít Vašemu shlukování ve větším počtu na jednom místě.  

Za dobrodružstvím můžete Vy mladší/menší vyjít se svými rodiči, sourozenci či babičkou 

a dědečkem, starší z Vás pak pochopitelně sami.  

 Připravili jsme pro Vás mapku, která Vás na jednotlivá stanoviště průběžně 

dovede. Zároveň Vám napoví, jaká témata se na nich nacházejí. 

Nemusíte tedy s sebou stále nosit všechny stránky Mateřídoušky,  

ale vezmete si jen ty, které se budou týkat tématu na stanovišti umístěném.  

 Prosíme, nejde o aktivitu na jeden den. Nespěchejte, času budete mít k dispozici dostatek. 

 Veškeré potřebné podklady, tedy výše zmíněná mapka i samotné pracovní listy, budou po celou dobu 

k dispozici na internetových stránkách naší školy - odkaz naleznete hned na jejich úvodní straně. 

 Pro ty z Vás, kteří nemáte příležitost si připravený časopis Mateřídoušku s pracovními listy a mapkou 

vytisknout doma sami, bude u bočního vchodu školy připraveno jejich několik výtisků, pro které si můžete 

přijít. Od kdy zde budou pro Vás připraveny, to se rovněž dozvíte na internetových stránkách školy.  

 Zapojit se mohou všechny nejen janovické děti, ale i děti z okolních vesnic.  
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A jak bychom Vás rádi motivovali? Každá třída, ve které se projeví minimálně 50% účast (tedy zúčastní se 

alespoň polovina Vaší třídy), získá možnost nákupu knižních titulů přímo pro Vás, Váš kolektiv, Vaši partu. 

Určitě se pro každého najde i nějaké to sladké potěšení. Nejde nám ovšem jen o soutěživost, ale především  

o to, aby pro Vás naše Toulky byly přínosem, abyste poznali a navštívili zákoutí janovické vísky a naučili se  

i něčemu novému, získali nové vědomosti či si rozšířili ty, jež jste svým vzděláním dosud získali.  

 

Máme na Vás i několik proseb. 

 Rádi bychom spatřili výsledky Vaší práce, a proto jsme Vás chtěli poprosit, zda byste nám svůj zpracovaný 

časopis Mateřídouška - po splnění všech úkolů - výtvarných i vědomostních a hravých, 

poskytli k nahlédnutí, zapůjčili nám ho. Pro odevzdání bude opět u bočního vchodu školy 

připravena bedýnka nadepsaná Mateřídouška. Jen Vás prosíme, abyste své kompletní 

Mateřídoušky (tedy i s úvodní a závěrečnou stránkou, na které se máte také podepsat  

a domalovat svou podobu, a se všemi ostatními stránkami) vložili třeba do fólie,  

aby nenavlhly nebo se nezašpinily, než si je z bedýnky převezmeme. O odevzdání prosíme 

už jen žáky naší školy. I toto pro nás bude zpětná vazba. A nebojte, Vaše Mateřídoušky Vám pak vrátíme 

zpět, abyste si je mohli uschovat jako památku či jako studničku nově získaných vědomostí.  

 Pokud byste zjistili, že na některém ze stanovišť schází potřebné listy ke splnění úkolů, prosíme, dejte nám 

obratem vědět na e-mailovou adresu: Materidouska2021@seznam.cz a my se vynasnažíme dát vše rychle  

do pořádku, abyste se mohli na dané místo ještě jednou v jiný den vrátit. Touto cestou bychom také chtěli 

vyjádřit naději, že se nenajdou Ti, kteří by nám všem radost z plnění úkolů a cest do přírody pokazili 

rozházením našich stanovišť či zničením nápověd pro Vás připravených. Prosíme, buďme všímaví  

ke svému okolí.  

 Na Vašich cestách za poznáním můžete i fotografovat (probouzející se jarní přírodu, sebe, a to i při Vašem 

plnění úkolů na jednotlivých stanovištích). Budete-li chtít, můžete nám své fotografie zaslat. Nebo nám 

můžete jen napsat, jak se Vám Toulky líbí/líbily. Rádi bychom Vaše zpětné vazby průběžně umísťovali  

na stránky naší školy. Své příspěvky nám můžete zasílat buď na výše uvedenou 

e-mailovou adresu (určeno i dětem, které nejsou našimi žáky či dětmi Janovic), 

nebo přes aplikaci Teams (určeno jen žákům naší školy), kde je pro Vás připravena 

skupina s názvem Lidová slovesnost. Zde nám můžete posílat také Vaše případné dotazy 

vztahující se k Toulkám, budete-li nějaké mít. Prosíme, nezasílejte nám Vámi zpracované listy, 

mohli byste tak nechtěně napovědět ostatním, kteří by Vaše listy spatřili a už by neměli důvod vydat se  

za plněním úkolů na daná stanoviště. Vaši celistvou zpracovanou Mateřídoušku si od Vás raději vybereme, 

jak již bylo napsáno výše.  

Budeme rádi, když se zapojíte a prožijete mnoho 

krásných zážitků při plnění úkolů a práci  

na Mateřídoušce a že budete mít na paměti, jak dobrými 

přáteli jsou člověku knihy. Těšíme se na Vaše díla.        
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