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Svatý Martin přijel k nám, toho pána dobře znám. 

Jede na svém bílém koni, vločka vločku někdy honí. 

Někdy ale v blátě jede, s počasím on málo svede. 

My se ale nemračíme, rohlíčky dnes posvačíme. 
 



Jedenáctého listopadu slaví svátek všichni Martinové. Tento den je spojen 

s legendou o sv. Martinovi z Tours. Ten se narodil roku 312 našeho letopočtu 

v římské provincii na území dnešního Maďarska. Po dovršení patnácti let byl 

proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu, kde se díky své statečnosti  

a spolehlivosti brzy stal důstojníkem. 

 

Legenda vypráví o Martinovi, který jedné chladné noci narazil venku  

na promrzlého žebráka. Martin neměl žádné jídlo ani peníze, které by mohl 

chudákovi darovat. Sejmul tedy ze svých ramen plášť a ten mečem rozsekl  

na dvě půlky. Jednu dal žebrákovi, aby se alespoň trochu zahřál. Další noc 

uviděl Martin Ježíše oděného v půlce svého pláště, jak promlouvá s anděly  

a praví: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je na cestě ke křtu“. Po probuzení 

byl Martinův plášť opět celý. Tato událost vedla Martina k tomu, aby opustil 

armádu a nechal se pokřtít. Poté založil mnišskou osadu a klášter. V roce 371 

byl pak Martin zvolen biskupem v Tours. 

 
 

Svatý Martin se stal patronem vojáků, jezdců, koní, hus i vinařů. Proč právě 

hus? To údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský 

úřad v Tours. Schoval se proto do husince, kde ho ale hejno hus svým kejháním 

prozradilo, a tak musel poctu přijmout. Nejčastěji jej můžeme na obrazech 

spatřit na bílém koni, na kterém jezdil v armádě, s polovinou pláště  

a se žebrákem. 

 

Každoročně se na svátek sv. Martina těší především děti, které očekávají první 

sněhovou nadílku. Ostatně pranostiky mluví jasně: „Na svatého Martina zima 

chod svůj začíná. Na svatého Martina bývá dobrá peřina.“ Událost bývá často 

spojována se svatomartinskými slavnostmi, na kterých se ochutnává první mladé 

víno tohoto roku tzv. Svatomartinské. Tradiční jsou také hostiny, na kterých  

se podává pečená husa se zelím a s knedlíky.  

 



Dílčí vzdělávací cíle 

 

1. Dítě a jeho tělo 

- rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost 

   

2. Dítě a jeho psychika 

- rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální)  

a kultivovaný projev 

 

3. Dítě a ten druhý 

- posilovat prosociální chování ve vztahu k druhým lidem 

       

4. Dítě a společnost 

- vytvářet základy aktivních postojů ke světu, životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvíjet dovednosti umožňující tyto vztahy  

a postoje vyjadřovat a projevovat 

 

5. Dítě a svět 

- rozvíjet úctu k životu ve všech formách  

 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

1. Dítě a jeho tělo 

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

 

2. Dítě a jeho psychika 

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, názory ve vhodně 

formulovaných větách 

 

3. Dítě a ten druhý 

- spolupracovat s ostatními 

 

4. Dítě a společnost 

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových 

činností 

 

5. Dítě a svět 

- chránit přírodu v okolí, živé tvory 

 

 



Realizace projektu 

 

Děti a celý kolektiv mateřské školy s napětím očekávali v tento den příjezd 

Martina na bílém koni. Ve spolupráci s paní Kateřinou Zapletalovou k nám 

přijel „opravdový“ Martin na bílém koni z farmy Halda, kterého osedlal Lukáš 

Mařák. Připomněli jsme si pověst o Martinovi a jeho dobrosrdečnosti. Děti byly 

obdarovány svatomartinskými rohlíčky a malou sladkostí. Odvážlivci měli 

možnost svézt se na koni. 

 

V průběhu celého období si děti sdělovaly zážitky z jízdy na koni, prohlížely si 

encyklopedie domácích zvířat, kde vyhledávaly koně – způsob života, péče o ně. 

Děti si vymýšlely jména pro koně, vytleskávaly je, určovaly počet slabik  

a slabiku na začátku slova, tímto si procvičily fonematický sluch.  

 

Převyprávěli jsme si legendu o sv. Martinovi, hovořili jsme o vztazích v rodině 

(otcovo přání, aby se Martin stal vojákem), o pomoci potřebným (Martin 

pomohl žebrákovi), o tom, jakým způsobem mohou děti pomáhat ostatním.  

Další poznatky o Martinovi si děti rozšířily prostřednictvím poslechu příběhu 

„Anička a bílý rytíř“, kde mohly vyjadřovat svůj vlastní názor. 

Společně jsme se naučili píseň „Už Martin na bílém koni“ s využitím dětských 

hudebních nástrojů. Zopakovali jsme si písně„Já mám koně, vraný koně“, „Prší, 

prší“ a „Jaro, léto, podzim, zima“, kde se děti seznámily s rytmickým střídáním 

ročních období. 

 

Poté jsme zmínili a snažili se vysvětlit pranostiky, které jsou s tímto datem 

spojené: 

Na svatého Martina, kouřívá se z komína,  

na svatého Martina bývá dobrá peřina. 

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. 

Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. 

 



 

Po pranostikách jsme se seznámili s pokrmy spojené s tímto svátkem, snažili 

jsme se je zařadit svým složením mezi zdravé a nezdravé potraviny (ovoce, 

zelenina, maso…). 

 

V další fázi projektu jsme pracovali s kartičkami s obrázky koní, hus, rohlíčků. 

V rámci předmatematické gramotnosti jsme porovnávali, určovali více, méně, 

stejně. Zahráli jsme si pohybovou hru, kde se děti rozdělovaly a seskupovaly  

dle daných pravidel. 

 

Při práci s plastelínou jsme se snažili vymodelovat a „upéct“ svatomartinské 

rohlíčky. Práci jsme konfrontovali se skutečnými martinskými rohlíčky. 

Děti vystřihovaly předkreslené koně z papíru, dokreslovaly detaily na koňské 

hlavě, dotvářely hřívu provlékáním vlny. Také skládaly koně na obrázku z více 

dílů. Na pracovních listech k danému tématu si procvičily grafomotoriku. 

Děti měly možnost po celou dobu vykreslovat omalovánky k danému tématu, 

popřípadě vystřihovat a nalepovat. 

 

Zpracovala: Jitka Třísková 

 

 

 
 

 


