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              Hrozný virus kolem řádí, 
              bojí se ho staří, mladí. 
              My se ale ubráníme, 
              roušky sobě vyrobíme. 
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    Kde vzít střih a správný návod 
           začíná být s časem závod. 
           My ten správný najdem hned, 
           pomůže nám internet. 
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  Když domácí sklady vybílíme, 
         obchod s textilem navštívíme. 
         Jak stát ve frontě už dobře víme, 
         blíž než na metr se těžko přiblížíme. 
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        Vyberem hbitě tu správnou látku, 
        ušijem proti virům zátku! 
        Každému najdem to, co mu sluší, 
        budeme totiž šít roušky s duší! 
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         Doma všechno dobře promyslíme, 
         a  na ostré nůžky se zaměříme. 
         Stříhat pak nebudem se vůbec bát, 
         a všechno bude akorát. 
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 Se šitím na pomoc stroj nám přikráčí, 
        zvládneme práci skvěle, 
        a když náhodou na dílo nestačí, 
        i ručně to jde, jen směle! 
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      Žehlení rozhodně vynechat se nemůže, 
      velké teplo dílo dokončit pomůže. 
      Po správném výkonu s žehličkou 
      nemá virus ani šanci maličkou! 
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      S rouškou venku bát se nemusíme, 
      pomůže naše blízké ochránit. 
      S ní v pohodě si nakoupíme, 
      a své tělo můžem vyvenčit. 
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          Pračka už čeká na náš návrat, 
          je třeba hned ji nakrmit. 
          Po použití dáme všechny roušky prát, 
          ať pro příště je můžem připravit. 
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         Když šikovné ruce máme, 
         o svoje dílo se můžem podělit. 
         Vždyť přece rádi druhým pomáháme, 
         celý náš den to může rozzářit! 
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  Až podaří se nám vše zdárně překonat, 
  ven vyběhne každý rád. 
  Užít si každý všední den se budem snažit, 
  a určitě trochu víc si toho budem vážit!   
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I když neumím roušky šít, 
mohu si s tužkou zařádit! 
Obrázky jsou pro Vás, co šikovné ruce máte 
a věnovat svůj čas druhým vůbec neváháte. 
Doufám že potěší Vaši dušičku, 
A budete z nich mít radost aspoň trošičku! 
 
 
Pro Váš úsměv vytvořila a pěkně se přitom vyřádila 
Eva Jakoubková 
eva@jakoubkova.cz 
www.jakoubkova.cz 
kontakt +420 723 466 347 
 
 
 
Pro tisk ve formátu A5 lze seřadit, vytisknout tři listy 
oboustranně, sešít a vytvořit malou omalovánku. 
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