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Milí rodiče, 

v příloze máte pro vaše děti opět 10 pracovních listů. Příští týden nás čeká svátek sv.Martina,

proto je většina pracovních listů zaměřena na toto téma. Navíc máte v příloze legendu o 

sv.Martinovi , dvě krátké básničky a také recept na svatomartinské rohlíčky  Můžete 

s dětmi společně upéct a když budete chtít, podělte se společně s ostatníma o výslednou 

fotečku  na whatsapp 

Procházku venku si můžete zpestřit tím, že si děti zahrají na „koníky“  Pod dozorem si můžou

vyzkoušet přeskakovat lehké překážky ( v lese pařez, strom ) Střídat pohyb v běhu…krok, 

lehký klus, cval –přísun L+P noha ruce v bok/vystřídat strany. V běhu zvedat vysoko kolena, 

zakopávat – dotknou se patou zadečku.

Rozvíjet můžete opět mluvidla:
                                                    Frkání koníka: Vibrace rtů. 
                                                              Klapání podkov koníka: Hřbet jazyka přimáčknout na horní patro a

poté jazyk spustit prudce dolů.

Jako každý týden, nezapomeńte s dětmi opakovat roční období, měsíce a dny v týdnu. 

A opět pro připomenutí …. 

!!!!!!   Při vypracovávání prac.listů dbejte na správný sed u stolečku : děti sedí 
rovně, obě nohy na zemi (případně podložit). Před tím než si děti vezmou tužku 
do ruky, si protáhnou paže, zápěstí, jednotlivé prstíky, Tužku drží mezi palcem a 
ukazovákem, prostředník podpírá tužku zespoda, prsteníček a malíček je 
schovaný v dlani. Dbejte na to, aby děti nedržely tužku křečovitě a netlačily na 
papír. Pokud jsou děti unavené, pokračujte opět v jiný čas    !!!!!!!!!!!!



Martinské rohlíčky s     ořechovou   
náplní 

TĚSTO:

 hladká mouka   540 g

 máslo   360 g

 smetana ke šlehání   250 g

 špetka soli  

OŘECHOVÁ NÁPLŇ:

 vlašské ořechy, nastrouhané   200 g

 cukr moučka   150 g

 špetka skořice  

 rum   1 lžíce

 bílek   1 ks

 na potření rozpuštěné máslo s rumem, na posyp moučkový cukr  

POSTUP

1. Do mouky nastrouhejte chladný tuk, přidejte smetanu a 

špetku soli. V robotu nebo ručně vypracujte hladké těsto.

2. Malinko se začne zahříváním lepit, ale mouku 

nepřisypávejte. Těsto vložte na hodinu do lednice ztuhnout.

Na náplň smíchejte dobře všechny ingredience a nechte 

odstát.

https://fresh.iprima.cz/suroviny/hladka-mouka-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/na-potreni-rozpustene-maslo-s-rumem-na-posyp-mouckovy-cukr
https://fresh.iprima.cz/suroviny/bilek-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/rum-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/spetka-skorice
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr-moucka-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vlasske-orechy-nastrouhane
https://fresh.iprima.cz/suroviny/spetka-soli
https://fresh.iprima.cz/suroviny/smetana-ke-slehani
https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo-0


3. Těsto vyjměte z lednice a rozdělte na 6 dílů. Vždy pracujte 

jenom s jedním a zbytek nechte v lednici. Z těsta vyválejte 

kruh cca 15 cm v průměru a asi 4 mm silný.

4. Rozdělte na 6 stejných výsečí a k delší dejte asi lžičku 

náplně. Od delší strany, kde je náplň rolujte k cípu a 

zahněte malinko do tvaru rohlíčku. Konce můžete 

přimáčknout.

5. Vkládejte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte v 

troubě rozpálené na 180 °C cca 20–25 minut do růžova. 

Ještě horké rohlíčky potřete rozpuštěným máslem s rumem

a pocukrujte.

Martinské rohlíčky s ořechovou náplní; foto: V kuchyni vždy otevřeno
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