
na cestě za svatým Jiřím



Pasáže jsou vlastně tunely mezi ulicemi. 
Jsou v  nich ukryté samé dobré věci: 
divadla, kina, obchody, cukrárny 
se zmrzlinou a lahůdkářství...

Kdo z vás ví, jak se jmenuje pražská
pasáž na ilustraci Michaely Kukovičové?
Odpověď napište na adresu redakce Ben Já Mína.
První správnou odpověď odměníme knihou To je Praha.
Dalších devět pak flipbooky: Paříž — Londýn — New York.
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Jaro, jaro, jaro už je tu...
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Jiří v obklopení nejmenších



BEN, JÁ A MÍNA 
NA CESTĚ ZA SVATÝM JIŘÍM
Vyprávějte společně ve družině příběh, který vidíte na obrázcích. Koho na nich vidíte? 
Je s nimi někdo dospělý? Kdo to je? Kdo je ta zvláštní postava s kopím? Co dělají v klubovně? 
Kam se chystají s těmi batůžky na zádech?

Znáte příběh svatého Jiří? Pokud ne, nevadí, požádejte blízkého dospělého, aby vám 
ho vyprávěl. Jaký asi byl svatý Jiří? Jaké mohl mít vlastnosti, aby se mohl vydat na pouť 
za drakem a draka skolit? Znáte někoho, kdo se jmenuje Jiří?
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MOJE DRUŽINA

KDO SE O MOJI DRUŽINU STARÁ

MÍSTO, KDE SE SCHÁZÍME



Svatý Jiří na svém koni uhání. 
Cestou dává pozor na ty nejmenší. 
Uhádnete, kdo to je?

Najdi brouka se 7 tečkami, 
s žlutohnědými pruhy,
s rozevřenými krovkami. 
Který živáček má 8 nohou? 
Kolik vidíš mravenců?

Z vašeho sledování si můžete 
vytvořit malý atlas brouků.
Ulovené brouky po prohlédnutí 
nezapomeňte pustit 
na svobodu.

O fotky 
pozorovatelen 
nebo atlasů 
se s námi 
můžete 
podělit 
a zaslat je 
do redakce.
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Makrosvět mravence lučního

Kolik nohou mají mravenci? 

Najdete něco stejně velkého jako 

mravenčí královna?

Za jak dlouho vám bude 20 let? 

Jak vysoké je mraveniště?

Jednoho mravenečka jsme pro vás našli. 

Je trochu polámaný… Co mu chybí?



Balónku, nafoukni se
Slíbil jsem otci svému, 
že až kus cesty překonám, 
vyšlu o sobě zprávu. 
Ale jak já to jen udělám?

Mám v hlavě své 
jednu vzpomínku, 
možná by šlo vyslat 
zprávu k otci takto…

Domalujte si obrázky 
toho, co vás napadne, 

anebo co společně 
vymyslíte. Něco 

z toho můžete 
příště, až budete 

chtít, vytvořit 
a pochutnat si 

na tom 
ke svačině.
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Benjamínci, 

zkusíme to také? 

Myslíte, že to bude 

fungovat? Díky 

čemu se balónek 

nafoukne?

Otec už možná 
čeká na zprávu 

od svého 
syna Jiříka. 

Kudy musí 
letět balónek, 

aby doletěl 
a nepíchnul se 

o trní?

Co jiného má barvy jako 
tyto balónky? 
Domalujte si do každého 
balónku předměty, které 
mají stejnou barvu jako 
daný balónek.



KUCHAŘKA
Svatý Jiří pádí bez zastávky a jeho břicho se začíná ozývat. 
A tak se Jiří rozhlíží, kde by se dalo ulovit něco k jídlu… 
Na škvory a berušky zrovna chuť nemá, ale naštěstí se mu podařilo 
získat od dobrých vesničanů několik surovin. 
Napíchl je na meč, rozdělal oheň a jídlo opekl.

JAK NA TO?

mečový špíz

CO POTŘEBUJETE?
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MÁŠ UŽ NA ŠPÍZ CHUŤ? 
DOKRESLI ČTVEREČKY A KOLEČKA NA ŠPEJLI!

VYPÁTREJ, KTERÉ OBRÁZKY SPOLU SOUVISÍ. 
ZAKROUŽKUJ JE STEJNOU BARVOU!

Jéje, hladový Jiřík jedl tak rychle,
až si ušpinil svou zbroj! 
Jaké barvy mohl špíz na brnění zanechat? 
Použij vodovky a udělej mu na břicho skvrny. 
Dříve než barva zaschne, časopis zavři a chvíli si na něj sedni. 
Až jej zase rozevřeš, uvidíš, co smícháním skvrn vzniklo!
Co ti obrázek na Jiříkově břiše připomíná? Dokresli ho!



Škvoři jsou zajímaví a užiteční! Jak? 
Napadá vás, k čemu příroda tyhle tvorečky potřebuje? 

Strom poskytuje útočiště 
nejen ptákům, ale také různým broukům. 
Jedni z nich jsou právě škvoři. V potravě škvorů 
převládají mšice, vajíčka hmyzu a roztoči. 
Škvoři tak přirozeně chrání strom před škůdci.

Malá nápověda: 
je to podobné jako u
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Kdo všechno může na louce bydlet? 
Zahrajte si na ně! 
Ale opatrně, aby květiny zůstaly na 
svém místě.

Z obdélníku vytvořte čtverec.

Položte složený papír špičkou dolů před sebe. 
Přichytněte jej ukazováčkem uprostřed na 
rovné straně. Oba konce ohněte mírně šikmo 
dolů tak, aby vznikl květ.

Tradá!

Najděte si opravdovou louku a vytvořte si na ní mandaly 
z květů a dalších přírodnin, které najdete. 

1.

2.

3.



Trubku postavíme na papír a obkreslíme ji.

Vznikne nám kruh. Kolem něj si nakreslíme ještě jeden kruh o 2–3 cm větší, 
ten vystřihneme.

Trubku si můžeme pomalovat voskovkami. 

Kruh připevníme gumičkou k jednomu konci trubky. 
Do papíru vystříhneme malý otvor 2–3 cm dlouhý.

A teď zkusme zahrát! O otvor lehce opřeme rty a foukáme.

Slyšíš, jak se jaro venku ozývá? 

To se ptáci po zimě vrátili zase k nám.

Stejně jako každý člověk vypadá jinak, 
i různé ptáky poznáte podle barev jejich peří.
Podívejte se, jaké barvy mají ptáci, 
kteří nejsou barevní, a vybarvěte je.

potřebujeme: 1. kartónovou trubku (např. od kuchyňské papírové utěrky), 
2. voskovaný papír, 3. gumičku, 4. voskovky, 5. nůžky

Také my dokážeme vydávat různé zvuky. Jistě vás jich plno napadne.

Flétna z kartónové trubky:

    ja-ro už je    tuJa - ro    ja - ro

Jaro, jaro, jaro, už je tu…

vlaštovka
obecná

zvonek 
zelený

sýkora 
koňadra

rehek
zahradní
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Kůň svatého Jiří byl rychlý a dokázal přeskočit i velký příkop. 
Která zvířata doskočí daleko a která jen blízko?
Vyzkoušejte si, jak daleko doskočíte vy. Výsledek si vyznačte na pravítko.

klokan rudý 

Říká se, že když je svátek svatého Jiří, hadi a štíři vylézají.

A i další zvířata se venku rádi protáhnou. Zkuste je navzájem předvádět a poznávat, která to jsou.

mistr světa ve skoku do dálky

blecha psí 
zajíc obecný

Který motýlek a která kytička mají stejné barvy?



       LEGENDA O SVATÉM JIŘÍ VYPRÁVÍ, ŽE NA SVÝCH CESTÁCH JEDNOHO DNE 
             PŘIJEL K MĚSTU, KDE MĚLI LIDÉ VELKÉ TRÁPENÍ. OBROVSKÝ DRAK SE USADIL V MOKŘINÁCH,     
 ODKUD OBYVATELÉ MĚSTA BRALI VODU. ABY JEJ MOHLI Z JEHO HNÍZDA DOSTAT, NALÁKALI
HO VŽDY NA LIDSKOU OBĚŤ, ABY VYŠEL VEN. V DEN, KDY JIŘÍ PŘIJEL DO MĚSTA, MĚLA BÝT 
           DRAKOVI DÁNA PRINCEZNA, KTERÁ VE MĚSTĚ ŽILA. JIŘÍ SE ROZHODL, ŽE MĚSTU 
                              POMŮŽE, A VYDAL SE DO MOKŘIN...

KDE BYDLÍŠ TY? 
JAK VYPADÁ TVŮJ DOMOV?
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Cesta k prameni 
u mokřad byla 

opět dobře 
dostupná.

A lidé z města 
mohli brát 

tolik vody, kolik 
potřebovali.

Vděční lidé postavili Jiřímu sochu na náměstí, aby každý věděl, co pro jejich město Jiří udělal. 
Kostely a sochy sv. Jiřího se pak stavěly i v dalších městech. Zkuste si zjistit, jestli ve vašem
městě také nějakou máte. 
Pokud ne, jaká socha stojí 
na vašem náměstí?

Zkuste doplnit 
další situace, 
kdy vodu 
během dne 
potřebujeme.

JAK SI PŘEDSTAVUJEŠ JIŘÍHO TY? 
JAK BY PODLE TEBE MOHLA VYPADAT JEHO SOCHA? 
TADY JE MÍSTO, KDE HO MŮŽEŠ NAKRESLIT.



JMENUJEME SE PODLE HVĚZDY POLÁRKY, 
KTEROU NA NEBI NAJDEŠ VŽDY NA STEJNÉM MÍSTĚ. 

POMÁHALA NÁMOŘNÍKŮM A LIDEM NA CESTÁCH, 
ABY NEZABLOUDILI. 

POLÁRKA S DALŠÍMI HVĚZDAMI VYTVÁŘÍ NA NEBI OBRÁZEK 
MALÉHO MEDVĚDA. 

ZKUSÍŠ MEDVĚDA DO OBLOHY DOKRESLIT? 

Dokážete ze svých 
těl také vytvořit 

název vaší družiny? 
Vyfoťte se a fotky 

Polárkám pošlete! 
Můžete se stát jejich 

novými dopisními 
kamarády!

Některé kameny 
na sobě mají otisky živočichů 
a rostlin žijících kdysi dávno. 
Jeden pračlověk nás 
zkameněliny učil hledat. 
Nejlepší je hledat ve starých lomech.

Zkoušeli jste někdy loupat klacky 
škrabkou na brambory? 

Ahoj, je nás třináct holek 
a říkáme si Polárky.
Sice se známe teprve od září, 
ale zažily jsme spolu už spoustu 
schůzek a výletů… 

družina benjamínků 
ze Svitav

Cestou k mokřadu svatý Jiří potkával spoustu vyděšených lidí, ale drak pořád nikde. 
Asi bude muset jet ještě dál. Čím víc se blížil k močálu, tím byla krajina opuštěnější a opuštěnější. 
Ani zvířata, která si v mokřadu staví hnízda, nebyla nikde k zahlédnutí. 
Koho mohl svatý Jiří potkat, kdyby se v mokřinách neusadil drak?

HOP HEJ POLÁRKY!

KDYŽ ZHASNETE BATERKU

UVIDÍTE POLÁRKU

SVĚTLO DO TMY NESEME
SPRÁVNOU CESTU NAJDEME

Jednou nás napadly opice a unesly do svého 
lanového ráje. Po projití spousty překážek 
jsme se dostaly na rozhlednu Járy Cimrmana.

Tip na výlet: 
Lanová dráha v Březové nad Svitavou

Čtyři z nás nestihly 
doběhnout na společnou 
fotku, najdi jim správnou 
cestu za námi!
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inzerce

Lapače nápadů a bohatě ilustrované hry 
od Lucie Ernestové – pro radost a inspiraci. 

obchod.skaut.cz
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Cesta svatého Jiří za drakem


