
Ahoj děti, každý rok jsme si připomínali Vítání jara v Kajlovci, vynášením „Mařeny“. 

Bohužel, ani  letos to společně  nepůjde. A tak si můžete s maminkou a tatínkem vyrobit 

malou „Mařenku“ doma. Do kufříku jste dostali lékařské špachtle i návod. 

 

Dnes se trochu vrátíme k zimě a povíme si, kdo nebo co je Mařena – (lidé jí říkají také 

Smrtka, Morana, Mořena...) 

Je symbolem zimy. Lidé se dříve zimy báli, aby měli dostatek dřeva, aby měli dost jídla. My 

si ji můžeme představit jako zimní vílu, které se nechce odejít a přenechat vládu jarní víle. A 

tak společně jarní víle pomůžeme jaro přivolat (naučíme se zaklínadlo Zimo, zimo táhni 

pryč). Děti, ale to vůbec neznamená, že by byla zima zlá. Zima není zlá, příroda ji potřebuje 

(odpočinek přírody), jen se jí nechce odejít. Jaro fakticky začíná 20. března, ale to vůbec 

nevadí, když bude mít maminka s tatínkem čas, můžete společně Moranu vyrobit a 

s pořekadlem jí vyprovodit pryč už tento víkend. Tady v Kajlovci / nebo Hradci v řece 

Moravici/ ji pěkně poslat po vodě , ať už zima odplave a nastane pomalu jaro. 

 

Zimo, zimo, táhni pryč,  (čarujeme rukama) 

nebo na tě vezmu bič.  (rozpažíme) 

Odtáhnu tě za pačesy,  (táhneme za provaz) 

za ty hory, za ty lesy.   (ukazujeme hory) 

Až se vrátím nazpátek,  (ťapeme prstem po ruce) 

svleču zimní kabátek.  (naznačujeme svlékání se) 

Zimo, zimo, táhni pryč,  (čarujeme) 

nebo na tě vezmu bič.  (rozpažíme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Na konci týdne si zopakujte, co už všechno víte. Poproste rodiče, aby se vás jen ptali a vy 

budete odpovídat. 

 

-  Které roční období teď venku je? Které měsíce do tohoto období patří? 

-  Znáte i další roční období? 

- Jaké jsou typické znaky tohoto jarního období?  

- Dokázaly byste popsat části dne? Vzpomeňte si, když přijdete do školky.  

- Co nebo kdo je  Mařena, Morana? 

- Zvládnete s mamkou vyrobit Mařenu, máte ji kde utopit? Tohle musíte zpívat a nahlas 

hrát na nějaký bubínek či rumba kouli, abyste jaro přivolali. 

 

- Písnička: 
- Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře, 
- hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. 



- Čáp veze sluníčko, točí se kolečko. 
- hej hopy, hej hopy, hej hopy hop. 

 

 
 

Tak co děti povedlo se? Doufám, že se nebojíte. Myslíme na vás. 

 

Loučí se s Vámi p. učitelka Míša . 

 Budeme rádi za zpětnou vazbu /fotky, obrázky./  můžete zasílat na email. adresu 

hyklova.m@seznam.cz 


