
BACILY 
 

CO POTŘEBUJETE:  
Bílý papír, pastelky nebo fixy, permanentní fix a průhlednou fólii. 

 

POSTUP:  
Bacily – viry a bakterie jsou taková malilinkatá stvoření, která trápí člověka. Když se k vám viry, 

bakterie nebo jiné bacily nastěhují, hned onemocníte. Můžete mít rýmu nebo kašel anebo vás 

třeba bolí v krku. Zkrátka umí toho hodně! Ale protože bacily jsou neuvěřitelně malinké, 

nemůžete je okem vidět. Najdou je pouze lékaři a vědci speciálními přístroji. Víte, čeho se 

takový bacil bojí? Správně! Ovoce a zeleniny! Abyste byli zdraví a bacily se vám vyhýbaly, 

musíte cvičit a zdravě jíst. Díky tomu budete mít vitamíny, které bacily do vašeho těla nepustí. 

Naučte se o vitamínech básničku. 

 

Vitamíny 

Když máš málo vitamínů, znaky „když“, „málo“ a „vitamín“ 

jez ovoce a zeleninu. znaky „jíst“, „ovoce“ a „zelenina“ 

Bacily snadno přemohou, znaky „bacil“ a „bojovat“ 

nemoci na tebe nemohou. znaky „nemoc“ a „nemoct“ 

Citron je kyselý, mrkev je sladká, znaky „citron“, „kyselý“, „mrkev“ a „sladká“ 

kiwi je chlupaté, jablka hladká. znaky „kiwi“, „chlupatý“, „jablko“ a „hladký“ 

Pětkrát denně malou porci znaky „pět“, „den“ a „malý“ 

a budou z nás zdraví borci! Znaky „bude“ a „zdraví“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak bacily vypadají podle vás? 

 

Na bílý papír si nakreslete, jak podle vás vypadá takový virus, bakterie nebo jiný bacil, 

který můžeme mít na rukou, v krku či jinde na těle. Sami si zvolte, zda namalujete jeden velký 

bacil přes celý papír nebo nakreslíte několik malých bacilů – záleží pouze na vás. Potom 

obrázek ukažte rodičům nebo sourozencům a kamarádům a svůj bacil popište. 

 

Jakmile budete hotovi, zkuste ještě malé kouzlo. Vezměte si průhlednou fólii a na ni si 

obkreslete permanentním fixem obě ruce. Papír s obrázkem vložte do fólie, napusťte vanu 

vodou a pak celý obrázek ve fólii ponořte kolmo pod vodu. Pozorujte, co se stane. Všechny viry 

i bacily z papíru by vám ve vodě měly zmizet! Hezky vidíme, proč si všichni poctivě myjeme 

ruce, když se vrátíme domů, před jídlem nebo také po použití záchodu. 

 

 
 

 

Znaky: 

Když, málo, vitamín, jíst, ovoce, zelenina, bacil, vir, bakterie, bojovat, nemoc, nemoct, citron, 

mrkev, jablko, kiwi, sladký, hladký, kyselý, chlupatý, pětkrát, den, malý, bude, zdraví, zdravý. 

 

Znaky k říkankám najdete také v aplikacích Znakujte s Tamtamem nebo Spread The Sign. 

 

CO PROCVIČUJETE:  
V první řadě procvičíte své komunikační dovednosti, paměť a naučíte se nové znaky. Při popisu 

svého obrázku zase cvičíte orientaci na papíře. 

Také budete rozvíjet svou fantazii při vymýšlení a navržení vlastního bacilu. Dejte si čas a 

promyslete si všechny detaily – jak by měly vypadat ruce, zda bude mít bacil také obličej, 

břicho, nohy, jakou bude mít barvu, tvar apod. Každý bacil může vypadat úplně jinak, lišit se 

může nejen velikostí, ale i barvou, tvarem atd. Dále si procvičíte své malířské dovednosti a 

grafomotorické dovednosti. 

 



NA CO SE ZAMĚŘIT:  
S dětmi o bacilech a nemocech mluvte, nechejte je jejich nakreslený bacil popisovat, 

doptávejte se – co je nahoře, co dole… Můžete zkusit bacil také nakreslit a ukázat, jak se 

obrázek popisuje. Děti by se měly zaměřit na detaily, soustředit se na tvoření a nad úkolem se 

zamyslet. Pozorujte dítě, jak se úlohy zhostilo. Důležité je dát si s vymýšlením bacilu a 

následným malováním trochu práce. Pozorujte dítě při tvoření a vymýšlení – soustředí se na 

práci, využívá svou fantazii a vymyslí netradiční pojetí viru nebo jen rychle namaluje např. 

kolečko s očima? Nakonec pozorujte dítě při pokusu – jak bude reagovat, když viry z papíru 

zmizí? Hru lze využít také k poučení, jak si správně mýt ruce a proč. 

 

 
ZDROJ BÁSNIČKY: https://cz.pinterest.com/pin/19844054592669863/ 

 


