
Milé děti, milí rodičové, dobrý den! 
 

Úkol:  Poznat historickou pověst 

 

Vítáme vás v jednom z nejkrásnějších měst u řeky Sázavy  -  v Havlíčkově Brodě. 

Naše město má zajímavou historii, řadu památek a krásné zmodernizované náměstí. Společně 

jsme se procházeli po parku Budoucnost, běhali slalom mezi stromy až k dřevěnému altánku, 

kde jsme zpívali písničky. Zkoušeli jsme dělat sochu Karla Havlíčka Borovského – postoj, 

výraz, pohled z parku na město – věž kostela, střechy domů, hradby. 

 

 
 

Poznali jsme náměstí, navštívili jsme společně kostel, lékárny, obchody, knihovnu, základní 

školy a budeme poznávat další památky v našem městě. 

Dnes poznáme památku na náměstí a s rodiči si ji můžete prohlédnout  

 

 

 

Koudelova kašna 
 

 

    
 



 Ozdobou náměstí je tato kamenná barokní pískovcová kašna. V jejím středu je 

socha řeckého boha Neptuna, který nad hlavou nese kruhovou nádrž s delfínem, který chrlí 

vodu. Říká se jí Koudelova kašna a v brodské pověsti se vypráví o nepoctivém pekaři 

Koudelovi, který šidil lidi. Tento pekař prý pekl malé rohlíky a dalamánky, ale prodával je za 

plnou cenu. Lidé ale jeho nepoctivost odhalili a městská rada rozhodla, že ho potrestají. Musel 

vstoupit do proutěné klece a tu pak z mostu spustili do studené řeky Sázavy. Koudela dále 

uštipoval z těsta, dělal ho snad ještě menší, a proto padl trest, že bude utopen. Až nyní se 

Koudela opravdu zalekl, sliboval a prosil, že se polepší. Z nepoctivě získaných peněz nechal 

postavit na náměstí krásnou kašnu. Od těch dob stojí na brodském náměstí Koudelova kašna a 

pekařské výrobky měly vždy tu správnou velikost a kvalitu. 

 

Poproste rodiče, zda máte doma knihy o Havlíčkově Brodě a prohlížejte si je. 

 

Procházejte se městem ulicemi a cestami, zastavte se, vše pozorujte a dobře se dívejte 

okolo sebe. Uvidíte krásné barevné domy na náměstí, jejich štíty, ozdoby, krásnou přírodu 

a všude na vás dýchá historie našeho města. 

 

Čekají na vás pracovní listy: 

Pracovní list č.1.  Dokresli druhé dva koláče tak, aby vypadaly stejně jako na prvním obrázku 

Pracovní list č.2.  Vytleskej básničku podle obrázků 

Pracovní list č.3 . Podle číslic dokresli pečivo 

Pracovní list č.4.  Grafomotorika – kuchařka míchá potraviny v hrnci 

 

Výtvarná činnost motivovaná básní: 

Pekař peče housky, uštipuje kousky, pekařka mu pomáhá, uštipují oba dva. 

 

Pomůcky: bílý kartón, vodové barvy, štětce, klovatina, tužka, koření – kmín, mák…. 

 

Na tvrdý papír vám rodiče předkreslí tvary pečiva – loupáky, rohlíky, pletýnky, vánočky, 

bagety, makové koláče. Vystřihněte si tvary, nabarvíte barvou a po zaschnutí přetřete 

klovatinou a rovnou posypte kořením (dle uvážení) 

 

Pracovní list č.5.  Vymaluj deštníky pastelkami podle počtu teček 

Pracovní list č.6.  Dokresli korále pro maminku podle vzoru 

Pracovní list č.7. Najdi a vymaluj správná písmenka u obrázků určenou barvou. 

                            Znáš tato písmena? 

 

Společně se budeme těšit a poznávat nové památky v našem krásném městě. 

 

Mějte se hezky a moc na vás vzpomínáme, buďte hodně zdraví 

                                                            vaše paní učitelky z Kometek 

 

  Zdroje:        www.predskolaci.cz 

                      Kafometík 

                      Informatorium 

http://www.predskolaci.cz/


 

 

 



 
 

 



 
 

 



 



 



 



 


