
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé děti,  
vzpomínáte si, jak jsme ve školce společně slavili Den pozdravů? A pamatujete 
si, proč ho lidé začali slavit? Bylo to proto, aby zdůraznili, že je spolu lépe mluvit 
než bojovat. A základem každé komunikace je samozřejmě slušný pozdrav. 
Aktivity v tomto týdnu nám všechno kolem pozdravů připomenou. Už se moc 

těšíme na vaše krásné a originální fotky.       

1. Vymysli originální pozdravy  

Vymysli si originální pozdravy. Mohou být univerzální nebo určené konkrétní osobě (např. 

pro maminku, tatínka, babičku, dědečka apod.). Pozdravy můžeš doplnit pohyby nebo je 

i zazpívat. Jako obvykle – fantazii se meze nekladou. V básni se píše, že pozdrav je „úcta“. 

Víš, co to znamená? 

2. Zopakuj si části dne  

Zopakuj si části dne a k nim správné pozdravy. I tyto pozdravy můžeš doplnit o své 

originální formulace a ztvárnění.  

3. Vyrob si plakát MŮJ DEN  

Vyrob si plakát, kde zachytíš jednotlivé úseky tvého dne (např. ráno, dopoledne, poledne, 

odpoledne, večer). Můžeš je nakreslit nebo použít fotografie. Můžeš (můžete) dopsat 

pozdravy vztahující se k jednotlivým částem dne. Plakát si můžeš vyvěsit třeba 

v pokojíčku a vždy kolíčkem (nebo jiným způsobem) označit, ve které fázi se nacházíš.  

4. Pozdrav Slunce  

Určitě víš, že existuje Pozdrav Slunci – jógový prvek, který prospěje nejen našemu tělu. 

Kteří z vás ho znají (např. cvičí ve školce), mohou si ho zacvičit, ostatní si ho mohou 

vymyslet. 😊 (Inspirace: https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8 + další jógová 

cvičení podle metodiky Lali cvičí jógu) 

5. Pošli pozdrav poštou     

Vyrob originální pohlednici a pošli ji poštou. Můžeš ji poslat někomu, kdo bydlí daleko 

nebo i tomu, kdo bydlí blízko. Bude moc fajn, když ti dospělák koupí poštovní známku a 

pak společně najdete poštovní schránku ve svém okolí, kde pohlednici vložíte. Pokud 

nebudete mít k tomu podmínky, můžete si na „poštu“ zahrát. 😊 
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O ZDRAVENÍ 

POZDRAV, TO JE DOBRO V PUSE, 

ZDRAVÍME SE V JEDNOM KUSE. 

JE TO SLUŠNOST, JE TO ÚCTA, 

STAČÍ K TOMU ÚSMĚV, ÚSTA… ☺ 
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