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VYDĚŠENÁ PARTA MUSÍ 
ZŮSTAT DOMA
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Postavičky, zobrazení a příběhy podléhají 
autorskému právu. 

Autor a umělec vytvořil pohádku jako volně přístupný zdroj 
informací pro děti o nemoci covid-19. 
Komerční reprodukce není dovolena.

Informace v této knížce vycházejí ze současných směrnic 
vlády Velké Británie ze 3. dubna 2020.

wwww.sensoryattachmentintervention.com
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Vyděšená parta 
musí zůstat doma.
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Nemohou jít do školy.
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Nemohou jít do parku a hrát si s 
kamarády…
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… ani navštívit babičku a dědečka.
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Důvodem je malinkatý bacil 
covid-19, 

který cestuje po celém světě.
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Na místech, která navštíví, se u lidí 
objeví vysoká horečka, ošklivý kašel 

a moc je bolí hlava.

Vyděšená parta ví, jaké to je mít 
chřipku, a proto opravdu nechce 

chytit tento bacil.
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Ten bacil je tak malý, že ho 
nemůžete vidět, cítit, ochutnat, 
slyšet ani si na něj sáhnout.
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Vyděšená parta si láme hlavu s tím, 
jak bacilu zabránit, 
aby se k nim dostal.
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Paní doktorka jim vysvětlila, 
že se nemusí bát, 

je to totiž jednoduché.
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Musíte dodržet jen tři věci:

1. Zůstaňte prozatím 
doma.

2. Myjte si ruce.

3. Bavte se!
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Vyděšená parta se ptá: 
Proč musíme zůstat doma?
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Paní doktorka vysvětlila, 
že bacil přeskakuje z jednoho 

člověka na druhého…
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…takže když každý zůstane doma, 
nemůže se bacil dál šířit.
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Paní doktorka také řekla, 
že můžete chodit 

ven na procházky s lidmi, 
se kterými bydlíte…
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…pokud budete dodržovat 
dostatečnou vzdálenost 

od ostatních.
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Vyděšená parta se zeptala, 
jak si vlastně správně mýt ruce.

Paní doktorka jim předvedla, 
jak bacily nenávidí mýdlo a jak 

před ním utíkají.
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Poradila jim, ať požádají dospělého, 
aby jim donesl 

umyvadélko s vodou…
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… a aby do té vody nasypal 
trochu pepře.
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Poté poprosila Vyděšenou partu, 
aby si namydlili 

prsty a dali je do vody.
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Vyděšená parta se nestačila divit, 
co se stalo. 

Pepř od namydlených rukou utíkal!
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Paní doktorka jim vysvětlila, 
že takhle se bacily chovají, 

když si myjete ruce.
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Zeptali se také, 
proč je důležité si užívat zábavu.

Paní doktorka vysvětlila, 
že bavit se a být šťastný je pro 

nás zdravé.
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Posiluje nás, 
když se věnujeme něčemu, 

co nás baví a těší.
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To se Vyděšené partě moc líbilo, 
protože zábavu milují!
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Teď už Vyděšená parta není 
vůbec vyděšená. 

Vědí totiž, 
že pokud budou dělat následující 

tři jednoduché věci…

1. Zůstávat prozatím doma.
2. Mýt si ruce.

3. Bavit se!

… budou v bezpečí, zdraví a 
především šťastní.
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