
BAREVNÝ TÝDEN 
Barvy jsou tím, co dělá náš svět pestrý. Obklopují nás všude, kam se hneme, ovlivňují naši mysl a 

dokonce i náladu. Jsou zkrátka pro náš život důležité a my jsme se rozhodli věnovat jim celý jeden 

týden školního roku.  

Celou akci, která probíhala v týdnu od 20. 9. do 24. 9. 2021, jsme nazvali již tradičně BAREVNÝ 

TÝDEN. Každý den byl takovou malou oslavou jedné barvy. A protože je barev nesmírné množství, 

podřídili jsme jejich výběr barvám, které symbolizují naše jednotlivé třídy: 

1. Červené pondělí třídy LABUTĚ 

2. Žluté úterý třídy VÁŽKY 

3. Zelená středa třídy ŽABKY 

4. Modrý čtvrtek třídy RYBKY 

5. Duhový pátek věnovaný batikování triček 

ČERVENÉ PONDĚLÍ jsme začali 

tvořením: do papíru pomalovaného 

voskovkami a přetřeného černou tuší 

jsme špejlí vyškrabávali červánky se 

západem slunce. Pak jsme si všichni 

zatančili a zazpívali písničku „Červený 

šátečku“. Svačinku jsme si zpestřili 

ochutnávkou ovoce a zeleniny 

v červené barvě, a aby to nebylo 

úplně jednoduché, děti měly oči 

zakryté šátkem a jejich úkolem bylo 

uhodnout, co zrovna jedí. Červený 

den jsme zakončili pohádkou O 

červáncích, kterou nám přečetly paní 

učitelky ve třídě Labutě. 

 

ŽLUTÉ ÚTERÝ patřilo téhle krásné 

sluníčkové barvě, a tak není divu, 

že jsme den začali písničkou 

„Sluníčko, sluníčko“. Každé z dětí 

si pak vytvořilo ananas nebo 

hrušku pomocí otisku bublinkové 

folie natřené předtím žlutou a 

zelenou barvou. Po svačince jsme 

všichni ochutnali nějaké žluté 

ovoce: banán, jablíčko, papriku a 

dokonce i citrón. Ve třídě Vážky 

jsme si poslechli krásnou 

pohádku o tom, Jak se smutná 

slunečnice začala zase usmívat a dopoledne jsme zakončili pozdravem slunci, prvkem z dětské jógy.  



ZELENÁ STŘEDA patřila nám, Žabkám, a tak jsme se ji rozhodli náležitě užít. U výtvarného stolečku si 

každý z nás namaloval zelenou travičku 

pomocí tempery smíchané se škrobem a 

jejím následným „rozčesáváním“ po papíře 

pomocí hřebínku. Vlásky travičky jsme pak 

oživili žlutými kvítky. Nemohla určitě 

chybět ani písnička „Travička zelená“, na 

kterou jsme si během zpěvu i zatančili. Pro 

děti z celé školky pak byla připravená 

pohádka „U žabiček v rákosí“, spojená 

s plněním několika úkolů: děti musely 

postavit hrad z polystyrenových kostek, 

navlékat korálky nebo rozpoznat kartičky 

se zelenými předměty. Tři dobrovolníci 

také museli sbírat rozsypané zápalky (a 

aby to neměli tak jednoduché, museli mít navlečené rukavice), aby symbolicky zažehli oheň, který 

pohádkovému dráčkovi sfoukli během tancování. Při odpolední svačince jsme si ochutnali kiwi, 

zelenou papriku, jablíčko, hroznové víno a další ovoce a 

zeleninu v zeleném hávu.  

MODRÝ ČTVRTEK patřil třídě Rybky. Den jsme proto 

zahájili tvořením rybiček, jejichž šupinky jsme lepili 

z krepového papíru dvou odstínů modré. Celá třída si pak 

zahrála oblíbenou hru „Rybičky, rybičky, rybáři jedou!“ a 

užili si plno srandy. Modrou barvu jsme si pak připomněli 

písničkou „Holka modrooká“ a básničkou „Ryby“. 

V průběhu dne jsme ochutnávali modré ovoce: hroznové 

víno, švestky, blumy a borůvky. Děti z celé školky se pak 

sešly ve třídě Rybky, aby si poslechly pohádku o víle Fae a 

vylhaných perlách.  

 

 

 

 

 

Nástěnka z děl, které děti – Žabky 

vytvořily během   barevného týdne   

 

 

 



FOTKY ZE ZELENÉ STŘEDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


