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Mateřská škola 

Klášterní 466/4 

Liberec 

 

 

 

Mateřská škola ROLNIČKA 

Truhlářská 340/7 

Liberec 

   

24. září 2013 jsme společně oslavili 

Den jazyků sousedů 
   

a s námi tam byli český Honza, německý Struwwelpeter a česko-německá Karkulka 
   

 

 

Když jsme ráno přišli do školky, přivítala nás tam 

Červená Karkulka a vyprávěla nám o svých dvou 

kamarádech. 

Chtěla, aby ji přišli oba navštívit do chaloupky 

k její hodné babičce. 

A abychom si navzájem rozuměli, naučili jsme se je 

pozdravit. 
 

 

A tak jsme všichni společně zavolali: 

„Ahoj Honzo, hallo Struwwelpeter!“ 

A oni na nám odpovídali: „Ahoj děti, 

hallo, Kinder!“ „Jak se máte? Wie 

geht´s?“ 

  
  

 

 

Našeho líného Honzu známe a nechceme být lenoši 

jako on. A tak jsme na něj zavolali: „Honzo, 

vstávej!“ A aby nám rozuměl i jeho německý 

kamarád, tak jsme se to naučili i německy: „Honza, 

schlaf nicht! Steh jetzt auf!“ 

No, musíme přiznat, že Struwwelpetera jsme se 

zpočátku trochu báli. 

A aby byl náš strach menší, tak jsme si ho chtěli 

v naší školce společně vyrobit. Paní ředitelka Miriam 

Plačková z Rolničky nám ho podrobně popsala. 
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Nejdříve jsme mu nastříhali a ušili červený 

kabátek a žluté kalhotky. 

 

 

 

Nejtěžší bylo ale vyrobit ty jeho 

dlouhé nehty… 

 

 
 

 

 

 

 

… a také ty dlouhé, rozcuchané vlasy. 

A také jsme se ho ptali: 

„Proč se neučešeš? Warum kämmst du dich nicht?“ 

 

  

 

 

A když přišel líný Honza, tak jsme 

mu ukázali, jaké nehty mu narostou, 

když o sebe nebude pořádně 

pečovat. 
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A takhle se nám náš Struwwelpeter povedl! 

 

A k tomu jsme se naučili i básničku: 

„Ich bin Peter, du bist Paul, 

ich bin fleißig, du bist faul!“ 

 

No a aby to Honzovi nebylo líto, tak jsme 

poprosili naše paní kuchařky, aby pro něj upekly 

celou mísu 

dobrých a voňavých českých buchet. 

 

Ale Červená Karkulka je někam schovala, takže 

jsme je nakonec pro Honzu ještě museli najít. 

 

 

A Honza s Peterem byli tak hodní, 

že nám každému jednu buchtu dali. 

A tak jsme si navzájem popřáli: 

„Dobrou chuť, guten Appetit!“ 

 

Mňam, ty byly dobré… 

 

 

 
   

 

Milé TriLingo, pokud bude příští rok zase Den jazyků sousedů- Tag der 

Nachbarsprachen, taj budeme určitě zase u toho! 

 

Ahoj příště! 

Tschüs und bis bald! 

 

 


