
Havajsk  ostrovy  

22.3. – 26.3.2021 
 

Najdeme je v Tichém oceánu, patří ke Spojeným státům americkým. Havajské 

ostrovy jsou souostroví mnoha ostrovů.  

Nejznámější jsou: Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui, Kahoolawe a Havaj.  

Zkus zopakovat názvy, nezlomil se ti jazyk  ? 

 

Havajská vlajka 

- se skládá ze dvou vlajek americké a britské 

 

Na Havaji mají krásné pláže, nejznámější se 

jmenuje Waikiki.  

Bývá zde hodně turistů a nejvíce je zde surfařů.  

Surfing je sport, který patří k Havaji.  

Surfař má dobrou rovnováhu, máš ji i ty? 

Vyzkoušej si rovnováhu na jakékoliv překážce v přírodě – přechod přes padlý kmen,…  

vyzkoušet si rovnováhu můžete i na skateboardu.   

 

Havajské ostrovy vznikly sopečnou činností. 

Pohled na Honolulu s vyhaslou sopkou. 

 

Sopečný pokus – potřebujete Jar, ocet, barvivo, které smícháte dohromady do 

menší skleničky. Nakonec se přidá lžička jedlé sody – sopka začne soptit.  

Pokus můžete vyzkoušet i venku – skleničku obestavíte pískem    

Podrobný návod najdete na: http://www.sikovny-cvrcek.cz/sopka-v-kuchyni-

pokusy-pro-deti 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Niihau
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauai
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oahu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Molokai
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lanai
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maui
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kahoolawe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havaj_(ostrov)
http://www.sikovny-cvrcek.cz/sopka-v-kuchyni-pokusy-pro-deti
http://www.sikovny-cvrcek.cz/sopka-v-kuchyni-pokusy-pro-deti


 

 

Honolulu – hlavní a největší město 

Havaje 

Roztleskej slovo na slabiky, kolikrát jsi 

tleskl, jaká je hláska na začátku slova 

Vymysli 5 slov začínající hlásku „H“ 

 

Na Havaji je rozšířený pozdrav 

ALOHA 

 

__________________________ 

Přepiš pozdrav. 

 

Víš jak se zdraví u nás? 

Když přijdeš do obchodu? (Dobrý den) 

 

Když potkáš kamaráda? (Ahoj, nazdar, čau) 

 

 

Víš co je UKULELE?  

Ukulele je havajský hudební nástroj, který vypadá jako 

malá kytara a má většinou 4 struny. 

Pokud máte doma kytaru a rodiče to dovolí, zkus si na 

ni zahrát. 

 

 

 



Symboly Havaje 

žlutý ibišek, tungovník molucký, berneška havajská zkus s rodiči najít co to je? 

 

Tradiční kuchyně na Havaji  

využívá zejména přípravu jídel z místních zdrojů – z čerstvých mořských plodů, 

drůbeže, vepřového masa, zeleniny, tropického ovoce – ananas, avokádo, kokos, m 

   

 

Ovocné hádanky 

ananas avokádo  kokos 

mango 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tungovn%C3%ADk_moluck%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berne%C5%A1ka_havajsk%C3%A1


 

Vyrobíme si ananas (možnost výběru, dle toho co máte doma)  

ALESPOŇ S JEDNÍM VÝTVOREM SE VYFOŤ  

Na tvrdý papír obkreslíme šablonu, obtiskneme bublinkovou 

fólii, necháme zaschnout, vystřihneme.  

Stonek dokreslíme (pastelkami, 

barvami – co máte k dispozici). 

 

Najdi venku při procházce šišku, tu nabarvi žlutou barvou a 

dodělej stonek. 

 

 

Ze žlutého papíru nastříhej proužky, z proužků udělej kroužky 

a ty následně nalep na šablonu.  

Můžeš využít šablony. 

 

Havajský věnec 

věnce jsou darovány nejčastěji při příležitosti narozenin, svatby, pohřbů, 

zásnubách či ukončení studia velrybích nebo mrožích kostí, peří, mušlí, z květů, 

listí, semínek, ořechů 

Jednotlivé ostrovy odlišuje jejich tradiční barvy věnců: 

 Ostrov Havaj – červený věnec 

 Ostrov Maui – růžový věnec 

 Kahoolawe – šedý nebo stříbrný věnec 

 Ostrov Lanai – oranžový věnec 

 Ostrov Oahu – žlutý nebo zlatý věnec 

 Ostrov Molokai – zelený věnec 

 Ostrov Kaui – fialový věnec 

 Niihau - bílý věnec 

 



Výroba havajského věnce – z letáku nebo barevného papíru vystřihni kytky, 

navlékni a máš havajskou ozdobu - můžeš poslat fotku  

 

 

 

 

 

Zatancuj si havajský tanec 

Taneční hrátky s Honzou Onderem  - Hula Hawaii 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e213542154400026 

 

Pohádka  

Můžeš se podívat na pohádku Odvážná Vaiana  

 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e213542154400026

