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Máme před sebou dvanáct měsíců roku 2021. Nikdo neví, co nás čeká a co nás nemine. Ale můžeme se sami přiči-

nit, aby byl měsíc co měsíc lepší. Co říkáte, dáme se do toho? Stačí malý dobrý skutek, maličké dobro, ze kterého 

se může vyklubat mnoho radosti a pohody. 

LEDEN   S prvním měsícem roku  

zavolej někomu blízkému, někomu, koho  

máš rád/a, koho jsi dlouho nevi- 

děl/a. Potěšíš ho, jeho den bude  

určitě hezčí.    

ÚNOR Ještě stále jsme na za- 

čátku roku a to je ta pravá chvíle  

pro nový začátek, který by měl  

být jako ze škatulky: pomoz  

doma při nějakém mimořádném  

úklidu!    

DUBEN  
začíná aprílem  

a to se hodně na- 

smějeme. Co bys  

řekl/a tomu někoho  

rozesmát, rozchechtat  

vtipem, humorným příběhem 

      nebo veselou hádankou?          

KVĚTEN  

 
 

Jak jinak splnit úkol pro  

tento měsíc, než někomu darovat 

rozkvetlý dárek?    

 ČERVEN  
Na většinu z vás čekají prázdniny, končí 

školní rok. Chtělo by to nějaké vlastnoručně 

vyrobené přáníčko pro paní učitelku/pana 

učitele ve škole nebo ve školce.    

Emma, Milán 

Anna, Milán 

Anna, Milán 

Anežka, Istanbul 

Emma, Milán 

BŘEZEN je nazýván  

měsícem knihy. Co kdybys tentokrát pře-

četl/a nebo vyprávěl/a pohádku tomu,  

kdo ji obyčejně čte nebo vypráví  

tobě?    
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ČERVENEC 
 A SRPEN  

Znáš kuchyni jenom ja-

ko strávník, nebo také 

 někdy něco uvaříš nebo  

upečeš? Čas zralého ovoce je jako stvořený 

pro to, abys překvapil/a ostatní vlastnoruč-

ním dortíkem, bublaninou, koláčem nebo 

pohárem. A ve druhém měsíci se můžeš 

vrhnout na slanou variaci, třeba tyčinky ne-

bo jiné slané pečivo jako předkrm před buř-

ty u táboráku?    

  ŘÍJEN  
Neříkej, že nenajdeš alespoň jedno volné říjnové 

odpoledne! Venku je ještě poměrně dlouho světlo, 

počasí se také někdy vybere, tak co kdybys vzal 

na procházku někoho, kdo se z nějakého důvodu 

raději před světem uzavírá doma?    

LISTOPAD  
Pokud je za okny ne- 

vlídno, ne každý má  

mladé nohy, aby si doběhl rychle nakoupit 

a nezmokl při tom. Nemáš ve svém okolí 

někoho, koho by potěšilo, kdybys mu jednou 

obstaral/a nákup ty?    

 

SOUTĚŽ  
Své dobré skutky zaškrtávejte přímo na této dvoj-

straně nebo zaznamenávejte vlastním způsobem 

(napište si poznámku do deníčku, nafoťte, natočte 

video nebo nahrajte hlasový záznam). Vše nám pak 

zašlete (můžete i každý měsíc zvlášť) na adresu   

souteze@krajanekvesvete.cz do 31. prosince 2021 

a my na začátku roku 2022 vylosujeme několik z vás, 

kteří od nás získají odměnu. 
 

Jméno, příjmení a věk: 
 

Město a stát: 

Vašek,  
Istanbul 

Anežka, Istanbul 
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Anna, Milán 

Poznámka: Navržené dobré skutky v daných měsících můžete brát také ori-

entačně. Zejména pokud žijete na jižní polokouli, můžete si dobré skutky 

a měsíce přehodit podle toho, jaké je u vás roční období nebo jak probíhá 

školní rok. 

 PROSINEC  
Posledním měsícem v roce vrcholí  

naše dobré skutky. Celý rok jsi  

se snažil/a, trénoval/a konání dobra, proto 

na konec roku vymysli sám/sama něco, čím 

bys potěšil/a své nejbližší, své kamarády ne-

bo kamarádky, příbuzné, sousedy. Svůj po-

slední letošní dobrý skutek věnuj, komu bu-

deš chtít.    

ZÁŘÍ  

Většina z vás se vrací do  

škol a školek, kam možná začne chodit ně-

jaký nový spolužák nebo spolužačka. Co bys 

pro něj/ni mohl/a udělat, aby se v novém 

prostředí cítil/a hezky?    


