Tento časopis vznikol v školskom roku 2015/2016
ako výsledok medzinárodnej spolupráce desiatich českých a slovenských
škôl v rámci projektu „Ráčte vstúpiť“ a bol poskytnutý ako dar o.z. Červený nos
Clowndoctors pre deti zúčastnené projektu Cirkus Paciento.

Škola

Názov cirkusu

Krajina

Základná škola Stráž

Cirkus TWINGRING

Česká republika

Materská škola Koloveč

Cirkus MEDVÍDKA MÍŠI

Česká republika

Spojená škola Topoľčany

Cirkus GAŠPARKO

Slovenská republika

Základná škola Plavy

Cirkus PLACIRK

Česká republika

Základná škola Strž
Dvůr Králové nad Labem

Cirkus HURÁ

Česká republika

ZŠ a MŠ Bukovice

Cirkus KULIČKA

Česká republika

Základná škola Pardubice Spořilov

Cirkus MIX

Česká republika

Základná škola Ilava

Cirkus HEJ-RUP!

Slovenská republika

Základná škola Slavkovice

Cirkus LVÍ SRDCE

Česká republika

Základná škola Přimda

Cirkus KOSTKÁČ

Česká republika

RAČTE VSTOUPIT!

Vážené dámy a páni,
veľavážené publikum!
Vstúpte do nášho cirkusu,
kde akrobati lietajú vzduchom
a klauni rozdávajú smiech.

Čakajú na vás exotické zvieratá,
unikátne drezúry a jedinečné čísla.
Uvidíte nevídané, zažijete neslýchané.
V našom šapitó je miesto pre všetkých.
Vstupenkou je dobrá nálada, úsmev
a ochota vyskúšať niečo nové.
Neváhajte ani minútu, práve začíname!

RÁČTE VSTÚPIŤ!

Akrobati letia
vzduchom, klauni
rozdávajú smiech,
naše čísla
nevídané sú
ako zázračný liek.

My umíme cvičit,
zpívat, co chcete
vám předvedem!
V Slavkovicích
máme stání, Lví
srdce se
jmenujem.

Tanečnice, lvi
a klauni - zažijete
krásný čas.
Slůně, méďa,
krotitelé, smích,
legrace vítá vás.

Račte vstoupit,
dámy, páni, přijel
cirkus mezi vás,
vstupte směle
pod šapitó,
ukážem vám, co je
v nás.

Sloni, tygři,
tanečnice, artisti
i klaunové, k nám
se rádi podívají
mámy, děti,
tátové.

Budem skákat,
salta metat, míčky
budem žonglovat.
Akrobati lítaj
kolem, bude tady
zábava.

Dokážeme čáry,
máry, krotit zvěř
a mnohem víc,
jsme skvělá parta
cirkusáků - Cirkus
Mix z Pardubic.

Teď k nám přijel
cirkus z Plavů,
srandovní je, legrační.
Jsou tam děti, klauni,
křečci a všichni jsou
cvičení.

Poďte rýchlo milé
deti, klauni na vás
mávajú. V cirkuse
je veselo nám,
opičky už čakajú.

Neváhajte,
vstupenkou je
vždy veselá
nálada, klauni,
kone, akrobati, to
je veru paráda!

Cestujeme krížomkrážom z Ilavy
až do Stráže,
akí sme my
všeumelci, to sa
ešte ukáže!

Čáry, máry
v TwinguRingu,
budem dělat
pokusy, zvládneme
to všechno skvěle,
protože jsme
Strážáci.

Krok za krokem
s méďou Míšou
putujeme cirkusem.
V Těšovicích
dovádíme, Míša vás
zve, přijďte sem!

Zatímco umělci odpočívají, mohou si návštěvníci cirkusu ověřit, jak dobře cirkus znají.
Najdete všech dvacet cirkusových slov?

Hlavnou hviezdou dnešného predstavenia je plnokrvník menom Sírius. Nakresli mu do štvorcovej
siete rovnakého kamaráta:

Aj zvieratká v cirkuse oslavujú Vianoce. Chcete vedieť ako? Tak si prečítajte nasledujúce príbehy:

VÁNOCE V CIRKUSE
Byl Štědrý den, hvězda zářila a muzikanti přišli
zvířátkům v cirkuse zahrát na trubku. Jen slon byl
stále smutný, že nemá dost peněz na cestu za svou
rodinou do Afriky. Poslal jim tedy dárek:
pohádkovou knížku o kamarádech z cirkusu.
Dokonce udělali společnou fotku. A principál mu
udělal oslavu s kaprem a prskavkami. Zazvonil
zvoneček a všem bylo dobře u srdce….
Slon, tygr, lev a opice se rozhodli spolu trávit Vánoce, aby
nebyli smutní. Nazdobili stromeček, na kterém nahoře
zářila hvězda a prskaly prskavky. Obalili si kapra a moc si
na něm pochutnali. Po večeři zazvonil zvoneček a krásně
zahrála trubka. Všichni radostně spěchali ke stromku, pod
kterým na ně čekaly dárky. Pak měli vzpomínky na krásné
Vánoce.
Pššš…začíná pohádka. Setmělo se a na obloze se
ukázala hvězda. Na louce stál cirkus a lidé se šli podívat na
vánoční cirkusové představení, těšili se na slony a
akrobaty. Klaun zatroubil na trubku a lidé dostali zvonečky
a prskavky a když je zapálili, byla od nich velká záře.
Mezitím přišel Ježíšek, ale to nikdo nevěděl. Všichni
v cirkuse jedli kapra, ale něco jim chybělo. Na tvářích lidí i
zvířátek byl smutek, protože jim chyběli dárky. Ale protože
je to pohádka, tak to nakonec dobře dopadlo. Všichni si
našli pod stromečkem dárky.
Byl jednou jeden cirkus, ve kterém žil slon
Troubálek, koník Hopsálek a medvěd Bručoun.
Na Štědrý den slon přichystal stromek a zabalil dárky.
Zazvonil na zvoneček a koníka s medvědem jakoby
zalila záře. Všichni viděli najednou padat hvězdu a
přáli si nějaké vánoční přání. Pak jedli kapra a při
tom si zapálili prskavku. Nakonec si zatroubili na
trubku a šli všichni šťastně spát.

AKO ZVIERATKÁ V CIRKUSE
OSLAVOVALI VIANOCE
Kde bolo, tam bolo, v jednom cirkuse žil

, ktorý vedel hrať na

Pred Vianocami kúpil pre svojich cirkusových kamarátov
oslavu a spoločne tancovali okolo

a bol v ňom trblietavý
odteraz spolu nažívali ako v

. Urobili si

. Potom si vonku zasvietili

Keď sa vrátili, našli pod stromčekom jeden veľký spoločný
. V tej chvíli videli padať
. Odvtedy už nikdy na

.

.

. Rozbalili ho
. Želali si, aby si
ani nepomysleli.

VÁNOCE V CIRKUSE

V cirkusu slaví Vánoce,
co k nám přišly po roce.
Tygr všem vypráví pohádku
o krásné hvězdě na zámku.
Záře světel stromečku
očaruje ovečku.
Slon troubí na trubku,
hroch peče vánočku.
Smutek tu neznají,
dárky si rozdají.
Kapr chroupá oříšky
a zapálí prskavky.
Až zazvoní zvoneček,
schová se pod stromeček.

Ktorá silueta patrí ktorému zvieraťu? Doplňte ich názvy do tajničky:

Pokúste sa siluety zvierat nakresliť jedným ťahom:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ZASMEJME SA

Stojí kanibal pri kotli s belochom a hovorí manželke:
„Dávaj pozor, nech ho nerozvaríš. Zvnútra je už
prepečený, je to hltač ohňa!”
K riaditeľovi cirkusu príde chlapík so žiadosťou o miesto
krotiteľa tigrov:
„Bohužiaľ, dnes už je obsadené, ale skúste prísť zajtra."

Ak pôjdeš pozorne podľa šípok, dozvieš sa, čo vyrástlo cez noc na lúke za naším mestom:

ZHOTOV SI...
...lietajúceho klauna
Stačí ho len vyfarbiť, vystrihnúť (plné čiary), prehnúť (prerušované čiary) obe časti trupu dozadu a zospodu
zopnúť kancelárskou spinkou. Potom prehnúť jednu časť čiapky vpred, druhú vzad. Keď pustíš klauna
z väčšej výšky (stačí sa postaviť na stoličku alebo posteľ), bude sa točiť ako vrtuľka.

Aj v cirkuse sa občas pritrafí nejaká nebezpečná situácia. Lev Lucius utiekol zo svojej klietky a ohrozuje
návštevníkov. Pomôž nám ho nahnať späť.

ŠAŠO JAŠO
Šašo Jašo veselý,
behá, skáče po zemi.
Každý ho chce doma mať,
celý deň sa spolu smiať.
Každému on vyčarí
krásny úsmev na tvári.

3 KROKY JAK SE STÁT
KLAUNEM
1. Barvami na tělo si namaluj
červený nos.
2. Vyprávěj lidem vtípky
a legrační hádanky:
- Proč nosí klauni děravý deštník?
- Aby viděli, kdy přestane pršet.
- Nemá hlavu, jenom patu, jedno
oko vedle druhého. Co je to?
- Ponožka.
- Proč vrtí psi ocasem?
- Protože to za ně nikdo jiný
neudělá.
3. Hodně padej.

A JE TO! TEĎ JE Z TEBE
KLAUN!

V ľavom hornom roku sa nachádza logo nášho projektu. Klaun Bimbo ho však na ostatných
obrázkoch trošku pozmenil. Nájdeš všetky rozdiely?

Cirkusové dobrodružstvo
Práve, keď jem citrus,
zavítal k nám cirkus.
Cirkus vidím práve tu,
tešíme sa: ju – chu – chú!
Keď dojeme rýchlo samy,
hneď sa idem spýtať mamy.
„Mami, prosím, dám si pozor,
ide so mnou starší dozor.
Pôjde so mnou tato,
môžem ísť aj s bratom.“
V cirkuse je zábava,
smejeme sa ha – ha – ha.
Je tam smiešny šašo,
voláme ho Jašo.
Boli tam aj malé slony,
jedna Lily, druhá Bony.
Máme veľa zážitkov
s kamarátkou Táničkou.
Nabudúce príde zas,
bude veľa nových krás.

Šašov vkus
Jeden šašo z cirkusu,
netrafil sa do vkusu.
Obliekol si – že len tak,
šašovské tričko naopak.
Deti s tým však pobavil,
úsmev na tvárach vyčaril.
Presne toto má on rád,
veselo nás zabávať.
Skoky, triky, premety,
a to všetko pre deti!
V cirkuse rád vystupuje,
všetko, čo vie, ukazuje.
Cíti sa tam ako doma,
môžete sa spýtať slona.
Každý vám to potvrdí,
že šašov smiech pohladí.
Predstavujem vám
z cirkusu,
nášho šaša bez vkusu.

O SMUTNOM KLAUNOVI

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden cirkus, v ktorom žil smutný klaun. Nič
ho nedokázalo rozveseliť, lebo v tom obrovskom cirkuse žil úplne sám. Až
jedného dňa začali k cirkusu prichádzať zvieratká. Nie všetky sa však hodili
na cirkusové vystúpenia. Rozhodni a označ, ktorým zvieratkám klaun dovolil
vo svojom cirkuse bývať a ktorým nie.
Ak zvieratko patrí k cirkusovým zvieratám, označ ho
veselým
smajlíkom. To znamená, že ho klaun pozval do svojho cirkusu a môže v ňom
bývať spolu s ním.
Ak však zvieratko nepatrí k cirkusovým zvieratám a bežne ho nemôžeme
vidieť v žiadnom cirkusovom vystúpení, nakresli k nemu
smutného smajlíka. To znamená, že si
musí ísť hľadať bývanie inde.
... postupne teda k tomuto cirkusu prichádzali zvieratká. Každé z nich sa postavilo pred cirkus
a spýtalo sa: „CIRKUS, CIRKUS, KTO V TEBE BÝVA?“ A z cirkusu sa ozvalo: „JA, SMUTNÝ KLAUN,
ŽIJEM TU UŽ DLHO SÁM. A TY SI KTO?“
„VOJDI SMELO, BUDE
VESELO!“
JA SOM KRÁSNA ZEBRA, TRČIA MI VŠAK
REBRÁ. MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
SOM FAREBNÝ PAPAGÁJ, HLAD MÁM VEĽKÝ,
JESŤ MI DAJ! MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM LÍŠKA, VOLAJÚ MA RYŠKA. MÔŽEM
BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM ŽABKA ZELENÁ, MÁM
ROZBITÉ KOLENÁ. MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM VEĽKÝ SLON, DUPEM AKO
HROM.MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM TETKA KOZA, VOLAJÚ MA RÓZA.
MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM STRAŠNÝ LEV, ROBÍM VEĽKÝ REV.
MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM DROBNÁ VEVERIČKA, MÁM ČERVENÉ
OBE LÍČKA. MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM MYŠKA ŠEDÁ, NIKTO MI NIČ NEDÁ.
MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM BIELA OVEČKA, DÁM TI DOBRÉHO
MLIEČKA.MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM TIGER FĽAKATÝ, OBČAS BÝVAM
STRAPATÝ. MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM MALÝ KOHÚTIK, HLAS MÁM SILNÝ
AKO NIK! MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?

„CHOĎ PO CESTE
EŠTE KUS, NIE SI SÚCI
PRE CIRKUS!“

SOM OPICA PAŽRAVÁ, BANÁNY JEM OD RÁNA.
MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
SOM ŽIRAFA Z AFRIKY, ROBÍM S KARTAMI
TRIKY. MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM SIVÝ ZAJAC, SKÁČEM AKO PAJÁC.
MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM SMELÝ PES, STRÁŽIM CELÝ LES.
MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
JA SOM MEDVEĎ ŤARBAVÝ, MAŠKRTENIE MA
BAVÍ. MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?"
JA SOM PRASA MALIČKÉ, RUŽOVUČKÉ,
TUČNUČKÉ. MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?"
SOM CHLPATÝ VĹČIK A MÁM SIVÝ BÔČIK.
MÔŽEM BÝVAŤ S TEBOU?
Od tých čias bolo v cirkuse veselo. Zvieratká poriadali každý deň vystúpenia, ktoré boli plné
smiechu a zábavy. A zo smutného klauna sa stal klaun veselý.

DOKRESLI DO ŠTVORCOVEJ SIETE DRUHÚ POLOVICU KLAUNA:

Naši cirkusoví žongléri vedia žonglovať nielen
s loptičkami, ale aj s písmenkami. Pozrite sa, ako
nám ich poprehadzovali. Dokážete ich poskladať
naspäť do slov?

CIRKUSOVÁ PÍSMENKOVÁ PREŠMYČKA

KRISUC
RIŽAFA
SRITATA
BROTAKA
JÁGAPAP
BREZA
TREGI
SPETNUVAK
ELIVEC
GRONŽÉL
IDVICÁ
TAPÓŠI
ZREDARÚ
Vyhľadaj v osemsmerovke všetky cirkusové slová.
Dozvieš sa, kto sa ukrýva v cirkuse.
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VYSTÚPENIE
ŽIRAFA

ŠAPITÓ

SLON

LEVICA

ZEBRA

ARTISTA

GEPARD MEDVEĎ
LANO
ŠAŠO

TIGER
PAPAGÁJ

LEV

HAD

KÔŇ

PES

ŽONGLÉR
OPICA

ZHOTOV SI PRIMABALERÍNU

Najväčšou hviezdou každého cirkusu býva väčšinou
krásna žena. Niekedy je to povrazochodkyňa
zručne predvádzajúca nebezpečné čísla vysoko nad
hlavami divákov, inokedy krasojazdkyňa elegantne
jazdiaca na chrbtoch koní, či hadia žena
pozapletaná v najnezvyčajnejších polohách. V
našom cirkuse je takouto umelkyňou tančiaca
primabalerína. Na jej vystúpení by nebolo nič
nezvyčajné, keby ho nevykonávala za pomoci
magnetov.
Na výrobu takejto primabaleríny
potrebujeme: uzáver z PET fľaše, 3 silné magnety,
výkres, nožnice, pastelky, tuhu z pera, tavnú pištoľ,
dlhé pravítko. Za pomoci tavnej pištole upevníme
jeden z magnetov do plastového uzáveru. Z výkresu
vystrihneme dve rovnaké siluety baleríny, ktoré
vymaľujeme. Následne ich zlepíme tak, že medzi ne
vložíme tuhu z pera (môže byť aj vypísaná). Hotovú
balerínu nalepíme na uzáver s magnetom. Jej otáčavý
pohyb docielime tak, že k nej budeme približovať
pravítko s dvoma magnetmi.

ZASMEJME SA
Šašo: „Ahoj had, chcem sa ti
ospravedlniť.”
Had: „Za čo?”
Šašo: „Že som sa ti posmieval, že
nemáš nohy.”
Had: „To je zas jeden z tvojich vtipov,
čo?”
Šašo: „Nie, naozaj je mi to ľúto.”
Had: „Ok, ospravedlnenie prijímam.”
Šašo: „Tak ruku na to!”

Vypočítajte príklady v tabuľke a ku každému výsledku priraďte zodpovedajúce
písmeno. Po doplnení sa dozviete, čo hovorí každému návštevníkovi klaun Bimbo
pri vstupe do nášho cirkusu:
výsledok písmeno
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Krokodílím mláďatám Laure
a Lukasovi nachystal krotiteľ ich
dennú dávku jedla presne do stredu
labyrintu. Pomôž im nájsť cestu, aby
nešli spať bez večere.

KLAUNSKÁ
ROZCVIČKA
 Kdo dupe, kdo to tleská?
Koho to tu máme dneska?
 Akrobat se protahuje, ruce k
nebi natahuje (děti se
protahují).
 Šašek zase skáče směle doskáče až do postele (děti
skáčí, nakonec si lehnou do
postele).
 Lev je velká kočička, strčí
čumák do mlíčka (děti dělají
"kočičí hřbety" a "lížou
mlíčko").
 Flétna zaklíná tu hady, motají se dohromady (děti naznačují hru na flétnu, potom se plazí přes sebe).
 Když krotitel zavolá, stoupneme si dokola (děti udělají kruh).
DOPLŇ TAJNIČKU A DOZVIEŠ SA, AKO SA VOLÁ ZÁBAVNÉ PREDSTAVENIE...

 Před tygrem tu každý bledne, na zadek si radši sedne. (děti se vrátí do lavic, na židle).

JAK SE HRAJE CIRKUSOVÁ HÁZENÁ
Slepte si přiložený dvanáctistěn s cirkusovými obrázky. Doporučujeme nechat větší záložky na
slepení. Hoďte a předveďte, co padlo. Obrázek s nápisem Cirkus Mix má funkci Žolíka. Nebo se
nejdřív zeptejte: Co bys dělal, kdybys našel v posteli ...(hoďte kostkou ). Nebo vymýšlejte příběh
s postavou z obrázku. Jistě vymyslíte i jiné varianty. Přejeme vám hodně zábavy.
NAKRESLI ŠAŠKOVI
TŘIKRÁT MÉNĚ
NEVYBARVENÝCH
KLUBÍČEK NEŽ MÁ
VYBARVENÝCH.

CIRKUSOVÁ SLABIKOVÁ PREŠMYČKA
KUSCIR
ROBATAK
VILECE
RAŽIFA
ZÚRADRE
TISARTA
KAPENVSTU
GERTI
GLÉRŽON
ŠATÓPI
CIVÁDI
PAGÁJPA

PREČÍTAJ SI V PRÍBEHU
HRUBO VYZNAČENÉ
PÍSMENÁ A DOZVIEŠ SA,
KOĽKO STOJÍ VSTUPENKA
DO NÁŠHO CIRKUSU.

DÁMY A PÁNI, PREDSTAVUJEME VÁM NAJVÄČŠIE ZVIERA NÁŠHO
CIRKUSU:

I CIRKUSÁCI MUSÍ UMĚT POČÍTAT
Rozdělte se do skupin. Sejměte QR kód (aplikace v mobilu/tabletu). Rozdělte si ve skupině práci.
Která skupina bude se lvím a sloním počítáním hotová nejdřív?

5. Prvá, ....., tretia

PŘEKVAPENÍ
V SÍTI
Tentokrát tu
máme aktivitu,
ke které stačí jen
tužka a třeba
pastelky a taky
trochu povědomí
o tom, jak fungují
souřadnice v
pravouhlé
soustavě souřadnic. Nápověda:
každý řádek se
souřadnicemi
vede k jednomu
uzavřenému
tvaru.
PRVÉ ČÍSLO Z DVOJICE HĽADAJ NA VODOROVNEJ OSI, DRUHÉ NA ZVISLEJ.
1. [4,1] -> [6,1] -> [8,3] -> [9,6] -> [9,8] -> [8,9] -> [2,9] -> [1,8] -> [1,6] -> [2,3] -> [4,1]
2. [5,11] -> [6,11] -> [7,12] -> [6,13] -> [5,13] -> [4,12] -> [5,11]
3. [5,4] -> [6,5] -> [5,6] -> [4,5] -> [5,4]
4. [2,6] -> [4,6] -> [4,8] -> [2,8] -> [2,6]
5. [4,2] -> [6,2] -> [8,4] -> [7,4] -> [6,3] -> [4,3] -> [3,4] -> [2,4] -> [4,2]
6. [6,6] -> [8,6] -> [8,8] -> [6,8] -> [6,6]
7. [3,6] -> [4,7] -> [3,8] -> [2,7] -> [3,6]
8. [7,6] -> [8,7] -> [7,8] -> [6,7] -> [7,6]
9. [1,9] -> [9,9] -> [9,10] -> [8,10] -> [7,11] -> [3,11] -> [2,10] -> [1,10] -> [1,9]

VYMAĽUJ SI:

1 - tmavošedá, 2 - svetlošedá, 3 – ružová, 4 – oranžová, 5 – červená, 6 – žltá, 7 - tmavozelená
8 - svetlozelená, 9 – hnedá, 10 – oranžová, 11 - svetlomodrá, 12 - tmavomodrá, 13 - telová
14 - čierna

„Nájde sa tu nejaká statočná žena, ktorú by
som mohol nechať zmiznúť v kúzelnej debni?“
Z hľadiska sa ozve:
„Vezmite si moju manželku!“

ZASMEJME SA

Kúzelník hovorí:
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 NAJDĚTE 22 SLOV
 VYŠKRTEJTE NALEZENÁ SLOVA
 PO ŘÁDCÍCH ČTĚTE NEVYŠKRTANÁ PÍSMENÁ A VYJDE VÁM TAJENKA
 SROVNEJTE SLOVA PODLE ABECEDY

NENÁSYTNÉ OPICE
Prečo ležia na chrbte opice?
Bolí ich brucho prevelice.
Pažravé oni veľmi boli,
banánmi sa napchávali.
Od rána jedli ako divé,
pozrite, sú v tvári celé sivé.
Nevládzu sa šplhať, skákať,
môžu iba stonať, plakať :o(.

KLAUNOV NIE JE NIKDY DOSŤ

Prečo? Lebo rozdávajú smiech a dobrú náladu.
Vyskúšajte si vyrobiť papierového klauna na
jednokolke. Stačí mať výkres, nožnice, pastelky, kúsok
lepiacej pásky a kancelársku spinku.

… používajú ju mímovia a klauni, ktorí bez jediného slova dokážu obecenstvu predviesť celú scénku.
A ako to robia? Naučte sa to s nami:
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...a ak je v slove
mäkčeň, prejdú si
ukazovákom popod
nos, akoby si utierali
fúzy od kakaa.
Vyskúšajte si to a samy
uvidíte, že vďaka
TAJNEJ CIRKUSOVEJ
ABECEDE sa už žiadne
vaše tajomstvá
nedostanú do nepovo laných
uší. :o)

Tak si to poďme hneď vyskúšať, ako ste sa to naučili:
VEĽKÝ AKO DOM,DUPE AKO HROM,
DOČIAHNE NA STROM, JE TO SIVÝ...
...
IHLY MÁ ON RÁD, S KLINCAMI JE KAMARÁT.
KAŽDÝ DEŇ SI LÍHA NA NE,
NEBOJÍ SA, ČO SA STANE.

KEĎ HO CHYTÍ HNEV,
SPUSTÍ STRAŠNÝ REV,
JE TO MOCNÝ...

TEPLA SA NEBOJÍ, NA SLNKU POSTOJÍ.
OBČAS SA VŠAK HRBÍ,
NA CHRBTE MÁ HRBY.

PRUHY PRIPOMÍNAJÚ REBRÁ,
FARBY SA STRIEDAJÚ BIELA-ČIERNA.

VEĽA SMIECHU V JEDNOM STANE,
NIKDY NEVIEŠ, ČO SA STANE.
MANÉŽ PLNÁ ZÁBAVY,
KTO CHCE, TEN SA ZABAVÍ.

VEĽKÉ RUKY, DLHÝ CHVOST,
BANÁNOV VŽDY MAJÚ DOSŤ.

ČERVENÝ NOS NA TVÁRI,
ÚSMEV ĽAHKO VYČARÍ.
ZÁBAVU MÁ VEĽMI RÁD,
S KAŽDÝM JE HNEĎ KAMARÁT.

LEN JEDEN RAZ BIČOM PLESKNE,
POT SA MU NA ČELE LESKNE.
LEVOV SA ON NEZĽAKNE,
POKOJNE SI K NIM KĽAKNE.

TANIERE VZDUCHOM LIETAJÚ,
RÝCHLE RUKY ICH CHYTAJÚ.
KOLKY, KRUHY, FAKLE, LOPTIČKY,
ŽONGLUJÚ ŠIKOVNÉ RUČIČKY.

STE ŠIKULKY, ZASLÚŽITE SI VELIKÁNSKU POCHVALU!

1- tmavo hnedá, 2- svetlo hnedá, 3– telová, 4- tmavo zelená , 5- svetlo zelená, 6- tmavo modrá,
7- svetlo modrá, 8– oranžová, 9 – žltá

CIRKUS V NAŠOM MESTE

Kde bolo, tam bolo, v jednom meste žila teta Nina, ktorá mala dva kone. Pekne sa o nich starala
a cvičila ich. Bola to krotiteľka. Keď sa dozvedela, že v meste bude cirkus, išla sa tam predstaviť aj
s koníkmi. Prijali ju a onedlho bolo na plagáte aj jej
meno. Oznámili jej, že v pondelok
bude vystúpenie. Teta Nina sa veľmi potešila. Deti sa
zas radovali, že uvidia koníky, šteniatka a medvede.
Poobede si kúpili lístky. Do cirkusu prišli aj s
rodičmi. Všetci diváci sedeli ticho, správali sa
slušne a pozorne sledovali celé vystúpenie.
Šteniatka štekali, až sa triasol celý cirkus. Koníky
erdžali, až z toho divákov boleli uši. Len
medvede boli ticho a svojím revom nikoho nerušili.
Po skončení vystúpenia si všetci zaslúžili obrovský
potlesk. Zazvonil zvonec a rozprávke je koniec.

UDĚLEJ SI SÁM ...

Akrobat "na hrazdě"

Pomůcky: 2 brčka s kolínky (ohebná), nůžky, papír,
tužka, pastelky nebo fixy, izolepa
Postup:
 nakreslete postavičku asi 10 cm vysokou s rukama nahoře
 vystřihněte a vybarvěte budoucího cirkusového akrobata
 brčka ohněte a zasuňte do sebe (jedno můžete kousek
rozstřihnout, aby se vám lépe zasunulo), vznikla vám hrazda
 dlaně akrobata pomocí kousku izolepy přilepte k brčkům
viz foto)
 nyní současně otáčejte oběma brčky dovnitř či vně a akrobat
bude dělat toče, nacvičte s ním sestavu

Bezprostředně po prvním
vystoupení nového artisty
k němu přiběhl ředitel
a tiskne mu nadšeně ruku:
„Bylo to vynikající, mistře!"
Artista si ho změří svým
chladným pohledem a praví:
„Tak proč nesedíte v publiku
a netleskáte?"

Na dveře ředitelské
maringotky v noci kdosi
buší a volá:
„Pane řediteli, hoří
cirkus!"
„Tak proč budíte mě?
Vzbuďte raději polykače
ohně!"
Za ředitelem cirkusu doběhne
ošetřovatel: „Pane řediteli, slon
nám prochladl, strašně kašle."
Ředitel: „Dejte mu půl vědra
horkého grogu."
Druhý den se ředitel ptá: „Tak,
jak se má ten nemocný slon?"
„Ten nemocný se už má dobře,
ale teď strašně kašlou všichni
ostatní!"

Přijde chlap do cirkusu a hned za ředitelem,
že má úžasné číslo. Ředitel se jde tedy
podívat do manéže, co je to za zázrak.
Chlápek se rozeběhne a začne mávat
rukama. Vyletí metr nad zem a pak už lítá
po celé manéži. Vylétne až ke stropu a pak
zase zpět. Když dosedne na zem, ptá se
dychtivě ředitele, co si o tom myslí. Ředitel
se zamyslí a pak praví: „Nic jiného neumíte,
jen napodobovat ptáky?!"

U ředitele cirkusu se hlásí dva artisti
o místo - malý muž s velkým kufrem
a velký s malým kufrem.
„Jaké předvádíte číslo?" zajímá se
ředitel.
„Moje číslo spočívá v tom," říká velký
muž, „že v malém kufru mám kladivo
a tak dlouho s ním tluču toho malého
po hlavě, až ho zatlačím do země."
„No a co máte v tom velkém kufru?"
„Tam jsou prášky proti bolestem
hlavy," odpovídá malý chlápek.

Pospájaj čísla od
najmenšieho po najväčšie
a dozvieš sa, ktoré zviera vie
v našom cirkuse počítať do
53:
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SLON
ŽIRAFA
KLAUN
KROKODÍL
TIGER
OPICA
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AKROBAT
KROTITEĽ
ŠAŠO
POVRAZOCHODEC
ZEBRA
RIADITEĽ
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VSTUPENKA
ŠAPITÓ
MARINGOTKA
CIRKUS
STAN
MANÉŽ

1– žltá, 2 – oranžová, 3 – červená, 4 – fialová, 5 – modrá, 6 – zelená, 7 – hnedá, 8 – čierna
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Pomôcky: papier, nožnice, slamka,
lepiaca páska, pastelky, špagát,
2 korálky

Z
O

Postup: Na papier nakreslíme akrobata
s rukami nad hlavou. Po vymaľovaní
a vystrihnutí mu za pomoci lepiacej
pásky prilepíme na obe ruky kúsky (asi
3 cm) slamky. Na záver cez obe slamky
prevlečieme povrázok zakončený
korálkami. Potom stačí už len
stred špagáta zavesiť na nejaký klinček
či háčik a pomalým poťahovaním
korálok posúvať akrobata nahor.
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UDĚLEJ SI SÁM
...
Potřeby: lepenka (z krabic Tetra Pak), nůžky,
děrovačka, malý kelímek od jogurtů
Příprava:
• z lepenky vystřihni několik šašků podle
šablony
• děrovačkou udělej kulaté knoflíky, ostatní
otvory prostříhej
• ve dně kelímku prořízni podélný otvor
o šířce rovné tloušťce kartonu
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Provedení

R

Do štěrbiny v kelímku zasuň prvního šaška,
do otvorů na šaškovi zasouvej další šašky,
můžeš si vyzkoušet nejrůznější soutěže
s kamarády:
• Komu se podaří sestavit pyramidu
s největším počtem šašků?
• Kdo sestaví nejvyšší pyramidu ze šašků?
S kamarády střídavě přidávej šašky do stavby.
Komu se pyramida zřítí, vypadává ze hry.
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Kto to trčí z klobúka?
Kto tam máva skrýšu?
Králik Bruno vykúka,
má tam svoju ríšu.

Klaune, usměj se!
Úkolem každého hráče je projít se svými figurkami po směru šipky celou cestu až na cílová pole, tj. na 4
stejnobarevná pole ve středu herního plánu. Ten, komu se to nejdříve podaří, vyhrává.
Pravidla hry:
Nejprve si každý hráč vybere 4 figurky stejné barvy, které umístí na zásobní políčka v rohu herního plánu.
 a začátku si každý hráč hodí kostkou. Má 3 pokusy k tomu, aby hodil „6“ a mohl si nasadit jednu figurku na
nástupní pole se šipkou. Nepodaří-li se mu hodit „6“ pokračuje v házení další hráč.
 Po hození „6“ a nasazení figurky na nástupní políčko hází hráč ještě jednou a postoupí o tolik polí, kolik
bodů mu padlo.
 Má-li hráč již všechny figurky ve hře a padne mu „6“, pak hází ještě jednou a o součet bodů posunuje
kteroukoli svojí figurkou.
 Dostane-li se hráč se svou figurkou na obsazené pole, pak dostiženou figurku vyhodí a postaví se na její
místo. Vyhozenou figurku si protihráč postaví zpět na zásobní políčko své barvy.
 Vyhozené figurky se mohou nasadit zpět do hry až po hození „6“.
 Figurky, které prošly celou dráhu, umisťují hráči na stejnobarevných polích ve středu herního plánu. Cílová
barevná pole mohou obsadit teprve tehdy, když hráči padne tolik bodů, kolik k dosažení určitého pole
potřebuje. Ten, kterému se nejdříve podaří umístit všechny figurky na cílová pole, vyhrává.

