
DOBRÁ NÁLADA NA CELÝ TÝDEN 
MĚJTE ÚSMĚV NA TVÁŘI I PŘI DOMÁCÍ VÝUCE 

Pondělí 
16. listopadu 

Víte děti, že 16. listopadu je Mezinárodní den tolerance? Tento den připomíná, že si 
všichni okolo nás zaslouží respekt a uznání.  
 
Proto buďme k sobě (nejen tento den) hodní a dejme si malý úkol na celý týden. 
Zkuste svým blízkým nebo lidem, se kterými se uvidíte, říci něco hezkého.  
Nebude Vás to stát vůbec nic, ale ostatním to udělá obrovskou radost. 

Úterý 
17. listopadu 

Tento den je u nás, ale i na Slovensku státní svátek. Říká se mu také Den boje za 
svobodu a demokracii. V historii se 17. listopadu odehrály dvě významné události. 
  
Rok 1939 - známý jako Mezinárodní den studenstva. Je vzpomínkou na odvážné 
studenty. Také tento den byly uzavřeny české vysoké školy.    
Rok 1989 - od 17. listopadu 1989 začala Sametová revoluce. Vládnoucí komunistická 
strana byla donucena odstoupit, sovětská vojska odešla z našeho území a lidé si 
svobodně zvolili nového prezidenta Václava Havla. 
 
Udělejte drobnost na oslavu tohoto významného 
dne a vybarvěte vlajku České republiky.   

 

Středa 
18. listopadu 

Dnes má svátek Romana. Jméno pochází z latinského jazyka. Význam tohoto jména je 
„Římanka“. 
 
Řím je hlavním městem Itálie. Podívej se na mapu, kde se Řím nachází, a vyhledej, jaké 
nádherné památky tam můžeme vidět. 
 
 

Čtvrtek 
19. listopadu 

Dne 19. listopadu 1493 objevil slavný mořeplavec Kryštof Kolumbus ostrov Portoriko. 
Chtěl by ses stát také mořeplavcem a objevit třeba ostrov pokladů? Nemusíš jen snít, 
stačí jen začít! 
 
Zkus se zamyslet a na kousek papíru nakresli, jak asi mohla vypadat loď, se kterou 
Kryštof Kolumbus objevoval nové ostrovy.  
Pokud budeš chtít, můžeš dokreslit i třeba tajuplný  
ostrov pokladů! Slavní mořeplavci!  
Vyplouváme právě teď! 

Pátek 
20. listopadu 

A máme tu jeden z dalších svátků, které patří dětem. 
 
Právě dnešní den byl zvolen datem oslav SVĚTOVÉHO DNE DĚTÍ. Není samozřejmostí, 
že všechny děti na světě se mohou radovat, užívat si života a smát se. Buď vděčný za to, 
že právě ty máš možnost žít spokojený a šťastný život. Svým úsměvem můžeš obdarovat 
nejbližší osoby ve tvém okolí. Směle do toho….. 
 
Dnes 20. listopadu můžeš s úsměvem  
na tváři, přispět svému zdraví. Udělej 20 dřepů.  
 

 


