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Sníh 

Venku je bílo, proto jsem se rozhodla napsat něco o sněhu. 

V zimě může sněžit, i když nemrzne a teplota je na nule nebo pár stupňů nad 

nulou. Sníh padá z nebe, ale na zemi nevydrží. Když dopadne na zem, roztaje.  

Když je teplota pod nulou, sníh dopadne na zem a zůstane tam. Neroztaje, 

protože mrzne. Za nějakou dobu je všechno bílé – chodníky, silnice, zahrady, 

parky, střechy.  

Sníh je vlastně zmrzlá voda. Jsou to ledové krystalky. Když padá sníh, padají 

z nebe na zem sněhové vločky. Když je teplota na nule nebo pár stupňů nad 

nulou, padají z nebe velké sněhové vločky. Když je teplota pod nulou, padají 

z nebe malé sněhové vločky. 

Malé děti rády jedí sněhové vločky. Otvírají pusu a chytají sněhové vločky přímo 

do pusy. Nebo otevřou dlaň a chytají je do dlaně.  

Existujou dva druhy sněhu - mokrý sníh a suchý sníh (prašan). 

Když mrzne, padá na zem suchý sníh (malé sněhové vločky). Suchý sníh je dobrý 

na zimní sporty (lyžování, bobování, sáňkování), protože je lehký a suchý. 

Nelepí se na lyže, ani na boby nebo na sáňky a nebrzdí je. Suchý sníh není dobrý 

na koulování a stavění sněhuláků, protože z něj nemůžeme udělat sněhovou 

kouli. 

 

Když je teplota kolem nuly, padá na zem mokrý sníh (velké sněhové vločky). 

Mokrý sníh je těžký a vlhký. Proto se lepí na lyže, na boby i na sáňky a tím je 

brzdí. Na mokrém sněhu se špatně lyžuje, bobuje a sáňkuje. Mokrý sníh tedy 

není dobrý na zimní sporty, ale je výborný na koulování a stavění sněhuláků 

nebo jiných staveb ze sněhu.  

Z mokrého sněhu můžeme udělat sněhovou kouli a pak ji na někoho hodit a 

začít se koulovat. Koulování je velká legrace. Hlavně děti mají rády koulování. 

Když jsou ale sněhové koule moc tvrdé a jsou spíš ledové než sněhové, může 

být koulování hodně nepříjemné nebo dokonce i nebezpečné.  
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Z mokrého sněhu můžeme postavit sněhuláka. Nejdřív uděláme jednu velkou 

kouli. Potom uděláme o něco menší kouli a dáme ji na tu první. Úplně nahoru 

dáme nejmenší kouli - to je hlava sněhuláka.  

Pak ještě musíme sněhulákovi udělat ruce, knoflíky, oči a nos z mrkve. Můžeme 

mu dát mu i něco na hlavu, třeba starý hrnec. Někdo dává sněhulákovi i větev 

do ruky. Někdy můžete vidět sněhuláka s uvázanou šálou.  

Extra 

Slova sníh a vločky také používáme, když mluvíme o jídlu.  

Když vaříme nebo pečeme, děláme někdy sníh z bílků. Sníh z bílků děláme tak, 

že bílky vyšleháme, až jsou bílé a tuhé. Vyšlehané bílky vypadají jako sníh, 

protože jsou bílé a lehké.  

Když přidáme sníh z bílků do nějakého těsta, například na palačinky nebo 

knedlíky, je pak i to těsto lehké a nadýchané. 

Sníh z bílků můžeme péct i samotný a pak z něj máme křehké pusinky. 

Vločky můžou být různé. Nejznámější jsou ovesné vločky, že kterých se dělá 

kaše nebo müsli. Když Češi řeknou vločková kaše, myslí kaši z ovesných vloček. 

Kromě ovesných vloček můžete koupit také pšeničné, žitné, ječné nebo rýžové 

vločky.  
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