
 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 
 

 
 

Projektový den  :   ČEKÁNÍ  NA ČERTA 
 

  Projektový den „Čekání na čerta“ je název společného setkání rodičů, rodin- 
  ných příslušníků se svými dětmi a s dětmi z přípravné třídy. Ve výuce během 
  projektového dne jde o propojení jazyka s dalšími oblastmi jako je přednes, 
  hudební, pohybově rytmická a výtvarná činnost, které podporuje upevnění vě- 
  domostí, dovedností a poznatků, tedy učení prožitkem. 
 
  Pedagogický dohled, dvě učitelky dvě asistentky, školní psycholog 
 
 Charakteristika: Ukázka práce přípravné třídy s rodiči. Hlavním cílem je 
  seznámení s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji, jejich prožívání. 
 
 Očekávané výstupy:    

• naučit se zpaměti krátké texty 
• rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost 
• ovládání koordinace mluvidel, ruky a oka 
• překonávat ostych před ostatními 
• spoluvytváření prostředí pohody 
• posilování rodinné soudržnosti 
• naučit se zacházet s běžnými pracovními pomůckami, s výtvarným mate- 

riálem 
 

 
 Klí čové kompetence: 
  Předškolní vzdělávání- Kompetence k učení- soustředěně pozoruje, zkoumá,  
 objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a využívá při tom jednoduchých 
 pojmů, znaků, symbolů 
 
 Komunikativní kompetence- rozšiřuje svou slovní zásobu, aktivně ji používá 
 k dokonalejší komunikaci s okolím 
 Sociální a personální kompetence- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podří- 
 dit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situa- 
 cích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského chová- 
 ní, je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 
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 Datum konání: 29. listopadu 2011 
 
 Organizace dne: 

-   Zahájení, přivítání dětí a návštěvníků ( rodičů, prarodičů, 
sourozenců ), seznámení s programem a organizací dne 

- Pohádka ČERT A KÁ ČA – společně všichni v herně pří- 
pravné třídy 

- rozdělení dětí a rodičů do pracovních skupinek (dílen), 
odchod na jednotlivá pracoviště 

- po splnění úkolů dané dílny se děti vymění tak, aby 
postupně absolvovaly všechny připravené části projekto- 
vého dne, tzv.“kolečko“ 

- zhodnocení prací, společné zopakování nově naučeného,  
ukončení projektového dne 

 
   Náplň dne a jednotlivých dílen: 
 

1) Děti usazené v herně do kruhu diskutují s p.učitelkou o nastávajícím měsíci 
prosinci, o  blížících se vánočních svátcích a jim předcházejícím 6.prosinci, 
o zvyklostech týkajících se tohoto dne (Mikuláš, anděl, čert, nadílka).     

2) Dramatizace pohádky Čert a Káča za pomoci maňásků. Všechny děti i 
s rodiči jsou společně v herně. 
Pro náš účel budou použity maňáskyky čerta, Káči, pasáčka. 

     Děj pohádky – viz. příloha. 
3) Po pohádce následuje rozdělení dětí do pracovních skupinek. Rodiče do- 

provází své dítě do jednotlivých dílen a budou mu při činnostech oporou. 
Do zaměstnání budou zapojeni i mladší sourozenci, kteří naší školu 
navštíví. 
 

1. dílna – učebna Hv 
 
Úkol: nácvik písničky „ Písnička pro čerta“ 
Učitelka nacvičuje písničku při klavíru, děti používají při nácviku Orfovy  
nástroje (dřívka, triangl a vlastnoručně vyrobená chrastítka). 
 
Text:    „ Písnička pro čerta“ 

1) Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší? Kdo tu řinčí řetězem a proč 
s Tebou přišel sem? 

2) Kdo jsi teď už všichni víme, my se čerte nebojíme. Nemáš-li co na práci, 
Můžeš dělat legraci. 
 



 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 
 

   3)  Chceš-li ale děti lekat, nebudeme déle čekat. Pošleme Tě nazpátek do vese- 
        lých pohádek. 
   Refrén: Rohatý, rohatý s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý střapatý. 
 

2. dílna – učebna přípravné třídy 
 

 Úkol: výroba čertovské masky na obličej  
 
 Motivační říkanka: 
                  Čerti a čertidla vařili povidla. 
                  A malý čertíček spálil si prstíček, 
                  když si chtěl osladit svůj mlsný jazýček. 
 
 Pomůcky: bílé výkresy A4, tužka, nůžky dětské, nůžky manikurové, voskovky, 
                  pastelky, fixy, klobouková guma, podložky  
 Před započetím práce nutné poučení o bezpečnosti při práci s nůžkami. 
 Postup:     Děti dostanou předkreslenou masku čerta, mohou si vybrat mezi vel-   
                  kou či malou formou (obě šablony viz příloha). Masku si za pomoci 
                  rodičů vystřihnou. Oči, vyžadující práci s manikurovými nůžkami, 
                  vystřihují rodiče či učitelka. Masku si děti vybarví voskovkami 
                 (plošné vybarvování), detaily zvýrazní a dozdobí pastelkami a fixami. 

             Do ušních částí masky – malinké otvůrky pro provlečení kloboukové 
             gumy, upevnění aspoň trojtým uzlíkem, jež zabezpečí gumu před vy-  
             klouznutím- provádí učitelka či rodič. 
             Během práce- opakování říkanky. 
 
       3. dílna – učebna cvičné kuchyňky 

  
 Úkol:   pečení perníčků 
  Potřeby: těsto, vál, váleček, plechy na pečení, vykrajovátka čert, Mikuláš, an-   
 děl, vánoční motivy,), vajíčko na potření, mašlovačka, pečící papír 
 
  Recept na medovníčky: 
  1/2 kg mouky 
 2 vejce 
 3 lžíce medu 
 20dkg práškového cukru 
 1/2 lžička sody bic.  
 1/2 kypřící prášek do perníku 
 1 lžička koření do medovníčků,. skořicový cukr - podle chuti 
  80 g másla , nebo Hery 
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  máslo, med rozpustit na mírném ohni, přidat vajíčka .  
  Promíchat ingredience sypké a po přidání rozpuštěného másla vypracovat těsto. 
  Nechat uležet. 
 
  Postup:. 
               Děti si těsto rozválí a vykrojují zvolenými vykrajovátky. Motivy 
               přenesou na plech, potřou rozšlehaným vejcem, dají do trouby péct. 
               Vše za dopomoci a kontroly rodičů a učitelky. 
                  Pozor při vkládání do trouby- poučení o možnosti popálení! 
 

4. dílna – herna přípravné třídy 
 
   Úkol:   nácvik říkadla s pohybovým doprovodem - „ Čertíci“ 
 
   Říkadlo: „ Čertíci“ 
                 Dupy, dupy, dupáníčko,             (silně dupeme) 
                 to je malé zlobeníčko.                  
                 Jako čerti v pekle,                       ( poskakujeme, šklebíme se, děláme 
                 chováme se vztekle.                     ble ble…) 
 
                Teď si pěkně lehneme,                 (lehneme si na zem) 
                už se ani nehneme. 
                Pojedeme na kole,                        (ležíme, nohama šlapeme jako 
                dojedeme ke škole.                       na kole) 
 
                Tam se pěkně posadíme              (sed na zemi) 
                a hezky se pohladíme.                (pohladíme vedle sedícího kamaráda) 
                Čerty v pekle necháme, 
                tlesky, tlesky, tleskáme.              (tleskání od piana po forte) 
 
    Na vyplnění zbývajícího času před střídáním v další skupince mají děti připra- 
    veny omalovánky s motivy čerta, anděla, Mikuláše. Omalovánky si děti odná- 
    šejí domů jako svou odměnu. 
 

4) Závěr projektového dne 
 Po absolvování všech dílen se děti sejdou opět v herně. Zde si zopakují vše  
 naučené a vyzkouší si své masky, které předvedou při Mikulášské nadílce. 
 perníčky, které učitelky během týdne dozdobí, budou použity jako dárečky 
 a občerstvení při nadílce. 
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                                          Pohádka      ČERT A KÁ ČA 
                V jedné vesnici bydlela Káča. Byla svobodná, a to už ji bylo k čtyřicítce, ale nikdo 

ji stále nechtěl. Ve vesnici byla každou neděli muzika. Káča tam pokaždé chodila a doufala, 

že ji někdo vyzve k tanci, ale nikdo to neudělal. Proč? Káča byla protivná a každý se raději od 

ní držel dál. 

Přišla další neděle a Káča šla znovu na zábavu. Jako vždy si sedla ke kamnům a sledovala, 

kdo s kým tancuje. Doufala, že pro ní také už konečně někdo přijde.  

Najednou se v sále objevil myslivec, kterého nikdo neznal. Objednal si pití a zamířil si to 

přímo ke Káče. „Napij se, krásná dívko," oslovil ji a podal jí džbán. Káča byla polichocena, 

že si ji konečně někdo všiml. Napila se. Poté ji tajemný myslivec vyzval k tanci. Konečně 

byla také Káča v kruhu. Byla šťastná! Celou noc s myslivcem protancovala. Ten jí poté šel 

doprovodit domů. 

„Kdo vůbec jsi, tajemný cizinče?“ zeptala se ho zvědavě cestou domů Káča. „Já jsem čert a 

bydlím v pekle,“ prozradil se převlečený myslivec. „Jestli chceš, ukážu ti svůj domov.“ Káča 

byla ráda, že někdo o ni jeví zájem, a s takovým jedincem by šla třeba i do pekla. Proto 

souhlasila, sedla si čertovi na záda a v tu ránu se ocitli v pekle. 

„Tak jsme tady Káčo, teď ze mě slez," řekl ji čert v pekle. Ale kdepak Káča! Ta byla ráda, že 

ji někdo chtěl a rozhodla se držet se čerta jako klíště. 

Čert byl zoufalý, nevěděl, jak se Káči zbavit. Navíc ho Lucifer poslal zpátky na zem. „Vrať se 

zpátky, až tuhle ženštinu nebudeš mít na zádech,“ poručil mu, a tak chudák čert musel zpět na 

zem. Chodil po zemi a nevěděl, jak se Káči zbavit. 

Jednou při své cestě potkal pasáčka ovcí, a protože byl už opravdu moc zoufalý, hned si mu 

postěžoval. 

„Pokusím se ti pomoci,“ nabídl se pasáček, „jen mi tu pohlídej na chvilku ovce." „Pojď a chyť 

se mě,“ oslovil pasáček Káču. Té bylo jedno, koho bude mít, hlavně když se bude moci 

někoho držet, a tak hned přeskočila na pasáčka.  

Ten chvíli s ní chodil a přemýšlel, jak se jí zbavit. Tu ho něco napadlo! „Shodím Káču do 

řeky i se svým kožichem,“ umanul si.  

Pomalu se blížil k řece a rozepínal si knoflíček za knoflíčkem. Samozřejmě nenápadně, aby 

Káča nepojala sebemenší podezření. Poté se opatrně vyvlíkl z jednoho rukávu, druhého...a 

šup, už byla Káča i s kožichem v řece. Pasáček se hned otočil a utíkal zpět k čertovi.  

Čert byl šťastný, že se konečně zbavil Káči. „Děkuji ti, pasáčku. Sejmul si ze mě velké 
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břemeno. Abys věděl, tak já jsem čert a jednoho dne se ti bohatě odměním,“ řekl a zmizel 

pasáčkovi před očima. Ten z toho byl zmatený, ale nevěnoval tomu větší pozornost. 

V té době v království, kde žil pasáček, vládl kníže, který myslel jen na sebe. Se svými rádci 

prohýřil veškeré peníze v zámku a ještě navíc obíral lidi. Lid tímto jednáním samozřejmě 

velmi trpěl a svého panovníka i jeho rádce nenáviděl. 

Jednoho dne chtěl kníže, aby mu hvězdář věštil z hvězd jeho budoucnost. Ten se zahleděl do 

hvězd a pravil: "Milý kníže, vaši budoucnost nevidím růžově. Za své činy, kterých se 

dopouštíte, vám hrozí peklo.“ Panovník se velmi rozzuřil a vyhnal hvězdáře pryč. Ovšem v 

duchu o tom stále přemýšlel a začal se bát.  

V tu dobu se vrátil čert na zem, aby vyhledal pasáčka. Poté mu řekl: „Přišel čas, kdy se ti 

bohatě odměním. Musím vzít knížecí rádce do pekla, ale nejsou až tak zlí a věřím, že by se 

mohli napravit. Proto, až je budu chtít vzít do království pekelného, tak přijdeš, odeženeš mě a 

já uteču. Rádcové ti budou vděční. Od každého z nich vezmi za tuto službu 2 pytle zlatých. 

Ale pozor: Až si přijdu pro samotného knížete, tak se neopovažuj zabránit mi v tom. Ten 

jediný do pekla skutečně patří!“ 

Když nastal ten pravý čas, šel pasáček do království. Zrovna odváděl čert jednoho z knížecích 

rádců. Pasáček k němu přistoupil se slovy: „Čerte, nech rádce na pokoji, nebo bude zle.“ Po 

těchto slovech čert skutečně odešel. 

Rádce, který se už viděl v pekle, byl štěstím bez sebe. Děkoval pasáčkovi a slíbil mu, že mu 

dá, na co si vzpomene. Pasáček si řekl o dva pytle zlata. Dostal je. To samé se opakovalo i u 

druhého rádce. 

Krátce předtím, než měl čert přijít pro knížete, kníže přišel za pasáčkem a prosil ho, aby ho 

také zachránil. Sliboval, že se polepší a že bude hodný na lidi. A skutečně od té doby ho lidé 

měli rádi. Stal se spravedlivým a poctivým. Pasáčka mrzelo, že ho čert vezme do pekla teď, 

když se skutečně polepšil. Začal přemýšlet, jak by se tomu dalo zabránit. 

Jednoho krásného dne si skutečně přišel čert pro knížete. V tu chvíli vystoupil pasáček a 

povídá: „Čerte, jdi odtud pryč.“ Čert mu šeptem odpověděl: „Jak se opovažuješ porušovat 

naši dohodu?“ Jenže pasáček se k němu také naklonil a povídá: „To vůbec není kvůli knížeti, 

je tu Káča a hledá tě, tak radši rychle zmiz, než tě objeví.“ 

Toho se čert polekal a hned utekl do pekla. Kníže samou radostí učinil z pasáčka svého rádce 

a od té doby se má celé království dobře.  

A čert? Ten raději nevystrčí paty z pekla. To aby náhodou někde nepotkal Káču… 
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        2)     Omalovánky 
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 3)      Další říkadla k použití: 
* 
Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty.                                    
Čerte, čerte, chlupatý, nechej pytel za vraty.                                 
Slibuju ti, slibuju, že už zlobit nebudu. 
Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty. 
 
* 
Ušmudlaný čertík 
 
Ušmudlaný čertíku, 
co to neseš v pytlíku? 
Nač máš v ruce metličku? 
Na nehodnou holčičku. 
A co pro zlobivého kluka máš? 
Do boty mu uhlí dáš. 
 
* 
Mik, Miku, Mikuláš 
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. 
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas. 
Když Mikuláš naděluje, čertík za ním poskakuje, 
Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas. 
 
  * 
ČERTOVSKÁ 
My se čerta nebojíme, protože se pohladíme, s holkama, s klukama, 
hrajeme si od rána . 
My se čerta nebojíme, protože si zacvičíme, natáhnem se, natáhnem , 
tělíčko si protáhnem . 
My se čerta nebojíme, protože my všechno sníme, maso, knedlík, zelí 
a už je to celý . 
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My se čerta nebojíme, protože my rádi spíme, lehneme si jen a už je tu 
sen . 
My se čerta nebojíme, protože si uklidíme, auto, pannu, míč, ty jdi 
čerte pryč !!!! 
 
*  
Čerti a čertidla vařili povidla. 
A malý čertíček spálil si prstíček, když si chtěl osladit 
svůj mlsný jazýček. 
 
* 
Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši, 
vezmi sebou anděly, ti nám něco nadělí.                                                                                                                 
Čert, ten nosí pytel , metlu, myslí si že se ho leknu. 
Dělá na mě bububu -a já se ho bát nebudu. 
 
* 
Mikuláš 
Kde se vzal, tu se vzal 
Mikuláš pod okny stál 
v ruce velkou berličku 
na hlavě měl čepičku 
z bílých vousů teplý šál 
takhle děti vypadal. 
 
Mikuláši přijď dnes k nám 
písničku ti zazpívám 
přines prosím trochu dobrot, 
můžeš je dát třeba do bot 
dáváš dárky pro radost 
pro každého jich máš dost. 
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5) MASKY 
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