
 

Jak domečky cestovaly 

 

Pod velikým kopcem stála už mnoho let jedna barevná vesnička. Všechny 

domečky byly nejlepšími kamarády a pořád si mezi sebou povídaly, co se u nich 

děje. Ve vesničce bylo stále veselo, protože její obyvatelé byli hodně spokojení 

a šťastní.  

Jednoho léta se rodiny, které ve vesničce bydlely, rozhodly odjet na dovolenou. 

A najednou se z veselé vesničky stala vesnička velice smutná. A domečky se 

začaly nudit. Už je nebavilo si povídat staré příběhy, nové příběhy nebyly, 

protože všichni lidé byli pryč. Domečky přemýšlely, proč lidé odjeli, kde může 

být lépe než doma? Proč, když bylo doma tak veselo. A tak je napadlo, že 

začnou také cestovat, aby poznaly něco jiného. Jenže se nedokázaly domluvit, 

kam by kdo chtěl. Dokonce ani části  domečků se nedokázaly domluvit. Střecha 

chtěla k moři, komín zase do hor, zahrádka do teplých krajin a podobně. A tak 

se domečky rozletěly na všecky strany. Když se po dovolené chtěly vrátit domů, 

nemohly se už přesně k sobě skloubit. Domečky měly různé střechy, různé 

zahrádky, jiné komíny. Všechny domečky byly ovšem krásné a barevné. 

Nakonec si  povyprávěly svoje příběhy, které cestou prožily a stali se z nich zase 

nejlepší kamarádi. Když se vrátily obyvatelé vesničky z dovolených, velmi se 

divili co se stalo a všichni usoudili, že všude je dobře a doma nejlépe a už 

nebudou odjíždět na tak dlouho dobu. Na nové domečky si lidé zvykli a ve 

vesničce začalo být opět veselo. A tak se domečky přestaly nudit.  

 

Společně s dětmi nastříháme z barevných papírů geometrické tvary v  různých 

velikostech, ze kterých se skládá  domeček /dům – čtverec, střecha – trojúhelník, 

komín, plot – obdélník, koruna stromu – kolečko/. Společně postavíme barevnou 

vesničku.  

Děti rozdělíme do skupinek podle počtu dětí ve třídě /dvojice, trojice/. 

Domečky zamícháme a necháme skupinky dětí, aby si vybraly tvary a barvy 

částí domečků na svoje domečky. Potom si najdou ve třídě místo, kde si svoje 

domečky postaví.  Každá skupinka si vymyslí svůj příběh o domečku, kam 

odjel, jak se mu dařilo, co prožil, jaká byla cesta, kudy cestoval. A nakonec proč 

se vracel domů.  

Vyhodnotíme nejlepší příběh a poskládáme společně jednu krásnou vesničku. 



Na závěr si děti rozeberou vesničku a jednotlivé části domečků a poskládají a 

nalepí si svůj domeček na papír. K domečku si můžou dolepit nebo domalovat 

okolí, zvířátka a domeček si jakkoliv nazdobit.  

Vyhodnotíme nejlepší výkres a vytvoříme výstavku celé krásné a veselé 

vesničky.  
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