
Distanční vzdělávání: 8.3. – 12.3. 2021 

Téma: Zdraví, nemoci 

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 byli 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 Vitamina. 

Ten by vám mohl pomoci.“ 

Rodiče zavolali hodného kouzelníka Vitamina, který znal velká uzdravovací 

kouzla. Žil v ovoci a zelenině a byl také velmi, velmi maličký. Jakmile přišel 

k nemocnému klukovi nebo děvčeti, začal odříkavat kouzlo: 

,,Za pomoci vitamínů odeženu kašel, rýmu. 

Budeš zdravý jako buk, ať jsi 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 kouzelníkovi a říkají jim VITAMÍNY. A 

kam se poděl zlý čaroděj Bacil? Odešel tam, kde lidé nejedí ovoce ani zeleninu a 

neznají jejich uzdravovací moc. 

 

 Co má zlý čaroděj Bacil rád? 

 Myslíte, že naše tělo to má rádo také? 

 Co se stalo dětem, které byli čarodějem očarované? 

 Co těm nemocným dětem nakonec pomohlo? 

 Kde žije kouzelník Vitamín? 



 A jak ten asi může vypadat? 

 Jak zní uzdravovací kouzlo? 

 Co můžeme tedy udělat pro to, aby nás zlý Bacil nezaklel? 

 Jak se jmenoval zlý čaroděj? 

 Dokážete si představit, jak asi mohl vypadat?  

 Vezměte si pastelky a zkuste ho namalovat. 

Závěr:  

Měli bychom jíst co nejvíce vitamínů, aby nás doma ani ve školce nemohl 

navštívit zlý Bacil a ošklivě nás začarovat do bolístek a nemocí. 

 
 

 



Písnička 

zde najdeš písničku o bacilu 

https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs 

 

 

 

Pohádka o Teovi 

https://www.youtube.com/watch?v=p0E6uEzKah8 

 

Pohádka – Polámal se mraveneček 

https://www.youtube.com/watch?v=y0O4GslMpQ8 

 Znáte tuto říkanku? Líbilo se vám, jak jí děti zahrály? Pojďte to zkusit také!    

 

https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs
https://www.youtube.com/watch?v=p0E6uEzKah8
https://www.youtube.com/watch?v=y0O4GslMpQ8


       Trochu se rozhýbeme a protáhneme 

 

 

 



Obrázky v horním řádku rozstříhej a přilep je do řádků správně 

 

 

 



 

Zuby 

 

 

Říkanka 

Čistím zoubky řízy, řízy,  

ať jsou bílé jako břízy. 

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, 

horní a pak dolní řádu. 

Ať jsou bílé jako sníh, 

ať má každý radost z nich. 

 

 



 



 



 

 

A TO JE PRO TENTO TÝDEN VŠE, MĚJTE SE KRÁSNĚ!! 

OBRÁZEK JE ODMĚNA ZA TVOU PRÁCI! MŮŽEŠ SI HO VYBARVIT! 

 

 

 


