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Září 

Kdo je to tu se mnou… 
Ježek se diví, kolik přišlo 

do třídy nových kamarádů. 
Je to ale pěkná fuška zapamatovat si, 

jak se kdo jmenuje a jakou má značku. 
 

Sluníčka a jejich kamarádi… 
Ježek s dětmi ze Sluníček poznává 

celou školku, kamarády z ostatních tříd. 
Taky se společně vydávají na průzkum okolí MŠ. 

 
Výprava do sadu… 

Ježku pozor, jsme v sadu a ze stromů 
padá ovoce – jablíčka, švestky, hrušky a 

na keřích roste hroznové víno. 
 

Říjen 
Ze sadu rovnou na pole… 

Ze sadu jsme vyběhli rovnou na pole. 
Ježek ukazuje dětem zeleninu, co tu roste 

(brambory, řepa, zelí), ale pozor na traktor! 
 

V lese je krásně… 
V lese ježek s dětmi pozorují barevné listy 
na stromech, sbírají šišky, žaludy, kaštany, 

možná najdou i nějaké houby. 
 
 

 
 
 

 
 



Listopad 
Ježkovy podzimní radovánky… 
Každou chvíli prší, sluníčko už tolik 
nehřeje, ale nám to nevadí, máme  
přece pláštěnky a holínky. A když  
začne foukat, vyrazíme pouštět draky. 
 
Ježek má hodně kamarádů… 
To jsou kamarádi z lesa (veverka, liška, 
zajíc, ježek, medvěd). Už se chystají 
na zimní spánek, dělají si velké zásoby  
pamlsků na zimu. 
 
Prosinec 
Kdo to přišel na návštěvu… 
Jsou tři, jeden vysoký s velkou čepicí, 
jeden celý černý a chlupatý  
a třetí v dlouhých bílých šatech,  
ale jak se jmenují? 
 
Ježek a Vánoce 
Hurá, Vánoce už jsou za dveřmi, 
musíme se na ně připravit. 

Leden 
Ježek má rád pohádky… 
Vánoce jsou pryč, ale pohádky 
zůstávají, jestlipak nějakou znáte. 
 
Proč nemáte taky tlapky…? 
Čím se liší naše těla? Děti mají  
ruce a nohy, ale ježek tlapky a  
drápky. 
 

Únor 
Brrr, co mě to studí…? 
Ježku, vylez z domečku, to je přece sníh. 
Budeme stavět sněhuláka, koulovat se 
a vůbec nám nebude vadit, že venku 
mrzne. 
 
Nasaďte si čepice a rukavice, jedeme z kopce… 
Ježek si s kamarády užívá zimních  
radovánek na sněhu (bobování, 
sáňkování, lyžování). 
 

Březen 
Ježek se rád učí nové věci… 
Ježek i děti se seznamují s různými 
profesemi a sami si je zkouší. 
 
Ježek slaví Masopust 
Kamarádi s ježkem tvoří krásné 

masky, pečou koláče a plánují  
krásný masopustní průvod.  
 
Ježek volá sluníčko… 
A už zase svítí sluníčko, přichází jaro, 
všechno se zelená a probouzí.  Ježku, 
pojď nám pomoc, jdeme pracovat na  
zahradu. Musíme si připravit trávník 
na běhání a záhonky pro kytičky. 
 

Duben 
Co mi to křuplo pod krtinou… 
Ježku, pozor, to jsou přece vajíčka, 
máme je tu připravené na malování,  
chystáme se na Velikonoce. 

 
Ježek na statku… 
Ježek jede s kamarády ze Sluníček 
na návštěvu na statek, poznávají 
tam domácí a hospodářská zvířata. 
 
Jéé, co to tu vyrostlo… 
Ježku, pozor na kytičky! 
Vidíš, kolik nám jich tu vyrostlo? 
 

Květen 
Ježkova velká rodina… 
Děti, povězte mi, kdo všechno patří  
do Vaší rodiny. 
 
Ježku pozor, jede auto… 
Ježku, dávej pozor, přecházíme přes 
silnici a jezdí tady auta. Pozor musíš 
dávat i na jiné dopravní prostředky. 
 

Červen 
Jéé, tebe ještě neznám… 
Kam jste mě to vzali, taková  
zvířátka jsem ještě nikdy neviděl. 
Ježku, to je přece ZOO! 
 
Ježek na louce 
Ježek poznává kamarády  
z louky. Poznáš, které to jsou? 
 
Ježek se těší na prázdniny… 
Ještě si s Ježkem užijeme nějaké výlety a  
radovánky v přírodě, a pak už  
hurá na prázdniny.  
 
 


