
Ahoj, já jsem kocour Mour 

Mám pro tebe připravených pár úkolů.  

Pomůžeš mému kamarádovi sv. Martinovi, aby se k vám 
dostal včas i se svým bílým koněm?  

Bílý kůň, tak se lidově říká sněhové pokrývce, která poprvé 
napadne právě 11. listopadu, kdy má sv. Martin svátek.  

 

Nemůžu ti úplně slíbit, že k vám svatý Martin s tím bílým 
koněm dorazí, když všechny pracovní úkoly vyplníš. Ale rozhodně ti mohu slíbit, že 
si trochu procvičíš svojí packu mňau…, totiž ruku a určitě ti pak půjde malování ve 
škole i školce lépe.  

 

A jestli malování nemáš rád, nic si z toho nedělej, podívej, jak jsem vypadal já jako 
malé kotě, když jsem musel někde malovat:  

 A to mi vždycky všichni říkali… vydrž, to půjde, jen se 
musíš snažit… no teda, moc mě to nebavilo.  

 

Ale já přišel na to, co mi pomáhá. Naučil jsem se vždycky 
před malováním packu pořádně procvičit. Zatočit všemi 
klouby, které na té pacce mám…  Chvilku to trvá, než si to 

jedno kotě oblíbí, ale dneska už jsem starší kocour a tlapkou točím jako profesionál 
podívej:  

 

Tak to vyzkoušej taky. Zkoušej dělat malé i velké 
kruhy, tvoje packy mňau totiž, ruce ať zkoušejí 
dělat velké kruhy celou paží, nebo ať se točí 
jenom v lokti a nezapomeň ani na zápěstí a prsty. 
Uvidíš, že se ti pak bude malovat mnohem lépe.  

  



Svatý Martin, kdo ho zná? 

Vypráví o něm legenda. 

Pomohl prý žebrákovi 

půlku prý mu pláště dal. 

Kejháním ho husy ruší, 

tak si na nich pochutnal. 

 

Pranostika zas vypráví, 

že nám nosí bílý sníh, 

když přijede na svém koni, 

můžem jezdit na saních.  

 

Martin z Tour patří mezi nejznámější a nejoblíbenější svaté. Původně měl být 
vojákem, ale měl dobré a spravedlivé srdce. Proto nechtěl bojovat a raději se stal 
knězem a později i biskupem. 

 

O sv. Martinovi a plášti 

Svatý Martin byl čestný muž, který vždy rád pomáhal a nechtěl 
hromadit ani peníze, ani majetek. Vypráví se o tom, že jednou v 
zimě potkal chudého žebráka, kterému byla veliká zima. Svatý 
Martin mu však neměl co dát a tak alespoň sundal svůj plášť, ten 
mečem přeřízl ve dví a jednu polovinu dal muži a druhou si 
nechal pro sebe.  

 

O sv. Martinovi a husách  

Zde panuje legend více, jedna z nich vypráví, že sv. Martin vedl 
kázání v kostele, kolem kostela však běhalo hejno hus a kejhalo 
tak nahlas, že kázání narušovaly. Po skončení kázání sv. Martin 
nechal všechny husy upéci a od té doby se svatomartinská husa 
stala typickým svátečním obědem.  

 



  







  



  



  



  



  



  



Divadélko 

A nyní pro tebe mám malý dárek ;)  

Figurky, které si můžeš vymalovat, vystřihnout a nalepit buď na špejli  nebo ještě 
lépe na ruličku od toaletního papíru a pak si o sv. Martinovi zahrát i divadlo.  

Tady se můžeš podívat, jak si s tím poradila rodinka, u které nyní bydlím:  

 

  

Maluj, vyráběj a hraj si o sto šest!  



  

  



  



  



  



  



  



 


