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Andrà tutto bene! 
Všechno bude dobré! 

Milí kamarádi, v posledních dnech jsme měli 

možnost blíže prozkoumat jarní přírodu a věříme,  

že to pro vás bylo zajímavé. Ale ne všichni mají 

možnost a čas zabývat se rozkvetlými květinami  

či ptáčky ve svém okolí.  

Od bratra Martina jsme dostali zprávu, že lidé  

i bratři v Itálii jsou již z koronavirové situace velmi 

unaveni a někdy už se jim těžko hledají důvody 

k radosti. Rádi bychom je tedy s vaší pomocí 

podpořili.  

Zkuste si chvilku sednout a popřemýšlet,  

co pomáhá vám, když potřebujete zlepšit náladu, 

nabrat nové síly. Možná, že až si budeme povídat 

v naší „video školce“, zjistíme, že každému 

pomůže něco trochu jiného. Jeden recept, který 

bývá užitečný pro všechny, ale existuje.  Je to 

vzpomínání na nějaké hezké a zajímavé 

zážitky…Jenže, když je někdo hodně unavený,  

může se mu hůře vzpomínat, a přesně s tímto 



můžeme lidem v Itálii pomoci. Uděláme to tak,  

že zkusíme vyrobit připomínky hezkých vzpomínek 

pro italské bratry, lékaře, zdravotní sestřičky, děti  

a pro všechny, kteří to právě potřebují.   

Nabízíme vám různé činnosti, při kterých  

se můžete dozvědět nejen něco zajímavého  

o Itálii, ale zároveň vyrobit úžasné dílo, které 

potěší ostatní.  

Takže, pokud se vám podaří něco vyrobit, 

poproste rodiče, ať výtvor vyfotí a pošlou jej  

Petrušce - stejně jako když jsme zdobili školku  

pro paní lékárnice. Obrázky se potom vytisknou  

a pošlou do Itálie. A tady jsou tipy od nás: 

1. Italská vlajka – skládá se ze tří 

barev. Zelená znamená naději, 

bílá představuje víru a červená 

představuje křesťanskou lásku.  

Zkus nějakým způsobem italskou vlajku 

vyrobit. Na obrázcích máš pár tipů, jak se dá 

vlajka udělat. (nakreslit, nalepit, LEGO, 

zažehlovací korálky,vytvořit z plastelíny, 

postavit z kostek, nakreslit na kamínek,…)  

 



Když budeš mít čas, vyrob jich i více a pak 

nezapomeň poslat fotky hotových vlajek – 

vyrobíme z nich společnou vlajkovou koláž.  

 

2. Benátky – toto 

italské město je 

velmi zajímavé 

tím, že domy jsou 

zde postaveny 

přímo v moři na 

dřevěných kůlech. 

Město je místo 

silnic protkáno kilometry vodních kanálů  

a místo aut se zde jezdí na lodích. Mezi 

všemi loděmi je jeden druh, na kterém se 

jezdí pouze v Benátkách – gondola.  Zkus si 

jednu takovou vyrobit. Inspiraci najdeš na 

obrázcích.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Benátský karneval – 

město Benátky je zajímavé ještě tím, že se 

v nich každoročně pořádá slavný benátský 

karneval, který je typický svými benátskými 

maskami. Na to, jak karneval v Benátkách 



vypadá, se můžeš podívat v tomto krátkém 

videu.  

https://www.youtube.com/watch?v=s-

fW1DpUdPI 

Pokud jsi již nasbíral dostatek inspirace, 

zkus si benátskou masku vyrobit.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s-fW1DpUdPI
https://www.youtube.com/watch?v=s-fW1DpUdPI


4. Šikmá věž v Pise – další zajímavostí, kterou 

najdeme jen v Itálii, je šikmá věž v Pise. Tato 

věž slouží jako zvonice a nachází se  

ve městě Pisa  

na Náměstí 

zázraků. Je 

vysoká přibližně  

56 metrů a na její 

vrchol vede 294 

schodů. A proč 

stojí takto na šikmo? Může za to měkká 

půda, do které se věž začala zabořovat již 

při své stavbě. My to se stavbou budeme mít 

o něco jednodušší. Nachystej si nějakou 

papírovou ruličku a můžeš se pustit do 

práce=) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



5. Obrázek – a nakonec můžeš bratrům 
namalovat obrázek. Přikládáme šablonku, 

kterou ti můžou rodiče vytisknout, a na které 
je v italštině napsané „Všechno bude dobré“. 
Touto větou si dnes Italové dodávají sílu. Na 

tuto šablonku něco namaluj a my obrázek 
bratrům pošleme.  

 
Přejeme mnoho radosti  

a těšíme se na fotky tvých výtvorů  
paní učitelky ze školky 

 

 


