
VONÍ: 

• vyprané peřiny
• celá třída voní
• ruce a nohy namalované 
• mýdlo
• ručník
• kytky a bylinky  

v květináči
• obrázky z kakaa
• pyžamo 

SMRDÍ: 

• koš
• hovínko na záchodě
• špinavé ruce

Povídali jsme si:  
Kde začíná nos? 

Nos začíná kořenem  
a končí oblastí nosních  
dírek.

Rozebírali jsme rčení jako:

• dát někomu do nosu - inzultovat někoho
• dát si do nosu - dobře se najíst nebo napít
• chytit se za nos - uvědomit si svůj omyl
• jít rovnou za nosem - jít někam bez stanoveného cíle
• vodit někoho za nos - podvádět, klamat, fixlovat, lhát

VŮNĚ NEVŮNĚ
projekt třídy Ježečků

Naše třída Ježečků začala vnímat celý svět okolo sebe nejen očima, ale i nosem. Zjistili  
jsme, že různé věci různě voní. Hráli jsme hru “Poznáš po čichu?”. Některé vůně jsme  
si i namalovali, jako kávu, pomeranč, květiny, trávu, papriku a mrkev. Když jsme se zeptali  
dětí, co by se dalo ještě namalovat, napadlo je: jogurt, skořice, mouka, cukr, bonbóny...  
Po chvíli je napadlo, že by nemusely malovat jen rukama, ale i nohama, bříškem, nosem!

Díky tomuto projektu, žačaly děti více vnímat různé vůně, mluvit  
o nich, čichat k věcem, kterým dříve nevěnovaly pozornost. U každé 
svačinky, po umytí rukou, v lese, když uvidí hovínko od psa....

Kdo ví, jak  
voní bábovka?

Rozebírali jsme, co voní 
a co smrdí. 

Co voní a co smrdí ve třídě.
Po několika dnech jsme rozebírali co voní a co smrdí ve třídě.

I doma vnímali více vůně.
Po víkendu jsme se zeptali, co cítili doma za vůně.

Nos

MONČA: „Jakože chytnu a vedu za nos!”

VONÍ: 

• květiny
• tráva
• pomeranč
• jablko 

SMRDÍ: 

• hovínko
• záchod
• špinavá ponožka
• bláto

• koláč tvarohový
• jablkový džus
• chlebíček
• zmrzlina
• moje hovínko 
• rohlík

Smradlavá vůně. „Tráva, 
která se neumyla” (Mirka)

Slon, který smrdí. „Slon, smrdí 
protože se zašpinil.” (Štěpa)

Slon, který voní. „Voní protože 
se nezašpinil.” (Štěpa)

Smradlavá vůně na záchod. 
„Prodává se v obchodě, je levná, 
někdo si ji koupí schválně, aby 
mu to na záchodě smrdělo.” 
(Monička)

Růže. „To je růže a voní, 
roste na zahrádce a víc 
voní... Je tam i něco, co 
voní ještě víc, ale i něco, 
co smrdí.” (Kačka)

Voňavé - jídlo, kytičky,  
sluníčko (Izabel)

(Verča)

Domeček ze kterého jde vůňe, protože 
tam někdo peče, dole je tráva, nahoře 
sluníčko a mráčky. (Monča)

Smradlavá pirátská mapa. „Poklad je 
smradlavý. Piráti mají smradlavá 
trička, smradlavou pirátskou loď.” 
(Max)

Vůně barev (Terezka)

HRA “Poznáš po čichu?”


