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VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

2

LENOCHODI
Taky chodíte rádi do ZOO? Dnes si vyrobíme zvíře, které jste tam
určitě zahlédli. Je to lenochod. Vyrobení lenochodi nám budou
zároveň zdobit pokoj.

Co budeme potřebovat?
o tvrdý papír, karton
o fixy
o nůžky
o tužka
o dřevěné kolíčky
Postup:
1. Tužkou si na papír načrtneme tvar lenochoda. Podívej se na
obrázek, není to nic složitého. Poté si načrtni ještě jednoho
menšího.

obr.
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2. % Lenochody si vystřihneme.
3. Dokreslíme. Fantazie se meze samozřejmě nekladou. Vytvořte si lenochoda podle sebe.
4. Na kolíčky fixem dokreslíme drápky.
5. Kolíčky přilepíme k lenochodovi. Přilepíme k němu vrchní část kolíčku, kterou
stláčíme, aby se nám kolíček rozevřel.
6. Lenochody si můžeme přikolíčkovat na lampu, na kalendář,…

Ale pamatuj, lenochodů může být více. Tak hurá na to! J

1

Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/517984394641759712/?d=t&mt=signup
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SLEPIČKA Z PAPÍRU
Abychom si jaro připomněli i v našem tvoření, vyrobíme si slepičku.

Co budeme potřebovat?
o bílý papír
o červený papír
o fix
o lepidlo
o nůžky

Postup:
1. Bílý papír začneme ohýbat do tzv. harmoniky. Ale pozor! Necháme si část na hlavičku
slepičky.
2. Nezohýbanou část zastřihneme do oblouku.
3. Z bílého papíru vystřihneme křídla a přilepíme.
4. Z červeného papíru vystřihneme nožky, zobák a hřebínek.
5. Fixem nakreslíme oči a můžeme si slepičku dotvořit.

Povedla se ti slepička? Zkus různé druhy a vytvoř si svoji vlastní slepičárnu! J
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NARCIS ŽLUTÝ
Naučíme se kreslit podle návodu. Není to nic těžkého. A výsledek bude vypadat skvěle. Tak
jdeme na to…

Co budeme potřebovat?
o papír
o pastelky
o tužka
o pravítko

Postup:

obr.
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1. Papír si rozdělíme na čtyři shodné části. Buď přeložením, nebo změřením pravítkem.
2. Teď už postupujeme podle návodu. Soustřeď se a snaž se kreslit co nejpřesněji.
3. Vykreslíme.
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https://artprojectsforkids.org/draw-daffodil/
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VLASTNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ
Co takhle zazpívat si nějakou pěknou písničku? Nebude to ale jen tak! Nejprve si totiž vyrobíme
chrastítko. A neboj, všechno potřebné máš určitě doma.

Co budeme potřebovat?
o ruličku od toaletního papíru
o fixy
o sešívačka
o rýže, čočka,…

Postup:

obr. 3

1. Ruličku od toaletního papíru si ozdobíme. Fantazii se meze nekladou. Můžete použít
fixy, barevné lepící pásky a jiné.
2. Jednu stranu ruličky si zmáčkneme a sešijeme sešívačkou. Dávej pozor, abys tam neměl
moc velké mezery. Snaž se sešívat místečko vedle místečka.
3. Nasypeme rýži, čočku, zkrátka to, co doma máme.
4. Nyní si zmáčkneme druhou stranu a sešijeme sešívačkou.

Vyrobili jsme si vlastní hudební nástroj, který můžeme použít u písničky.
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Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/762797255625783045/
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ČESKÝ JAZYK
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OPAKUJEME ČÁSTICE
1. Najdi částice mezi slovy a vepiš je do sluníček.
prší, proto, ať, auto, ona, což, tráva, kéž, dva, crrrrr, špatně, kokoska, zeleně, velký, nechť, aby

2. Použij ve větách částice z 1. cvičení.

obr.
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Dostupné z: https://www.freepik.com/free-vector/hand-painted
sun_787087.htm#page=1&query=SUn%20drawing&position=11
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3. Poskládej věty.

KÉŽ

.

JEDNIČKY

SAMÉ BYCH

MĚLA

NECHŤ NEOPAKUJE TO
SE

NIKDY

!

AŤ
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UŽ

DO
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HRA – SLOVNÍ DRUHY
Se slovními druhy už jsi skoro u konce. Pojď si je
zopakovat zábavnou formou! Budeš potřebovat pouze
papír a pero. Na papír si můžeš dělat poznámky a
zapisovat odpovědi k daným úkolům.
Budeš potřebovat ještě jeden zvláštní papír, na který si
budeš zapisovat kytičky - ty posbíráš, když vyřešíš
úkoly.
obr.

5

Staň se odborníkem! Splň všechny úkoly z této kapitoly a spočítej si počet kytiček. Na
konci se dozvíš víc.

Vymysli a zapiš. Pokud splníš celou kytičku, tzn. vymyslíš všechna 3 slova, kytičku si
zakresli na papír. Sesbírej, co nejvíce kytiček.
❊ Tři podstatná jména, která souvisí se zahradou
❊ Tři podstatná jména, která souvisí se životem ve městě
❊ Tři přídavná jména, která souvisí s pohádkami
❊ Tři slovesa, která souvisí se sportem
❊ Tři slovesa, která nejčastěji používají učitelé ve škole
❊ Tři příslovce, které souvisí s časem.
❊ Tři číslovky, které určují pořadí v soutěži.

Kolik kytiček jsi sesbíral?
Nezapomeň si je poctivě zakreslit!
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Dostupné z: https://www.freepik.com/free-vector/colorful-comic-labelcollection_1389349.htm#page=1&query=cool&position=4
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Vyřeš rébusy. Za každý vyřešený rébus si zakresli jednu kytičku.
Květen – en + ina =

______________________

tento + krát =

______________________

míček – ček + t =
hafan – n – a =

_______________________
______________________

Kolik kytiček jsi sesbíral?
Nezapomeň si je poctivě zakreslit!

Vylušti tajenku.

zvíře s chobotem
pohyb ptáků
orgán zraku
opak vpravo
šicí potřeba
na pláži je
strom se žaludy
pozpátku leze
dravý pták
opak ticha
nemá ráda kočku

Podařilo se ti vyluštit tajenku? Zapiš si 4 kytičky!
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SPOČÍTEJ SI VŠECHNY NASBÍRANÉ KYTIČKY!

Máš 15 – 11 kytiček?

Jsi opravdu odborník přes slovní druhy! Gratulujeme!!! J

Máš 10 – 6 kytiček?

Slovním druhům rozumíš, ale opakování je matka
moudrosti!

Máš 5 – 0 kytiček?

Slovní druhy si musíš ještě více zopakovat.

Za odměnu si můžeš vytisknout omalovánku …

Obr.

6

Dostupné z: https://twitter.com/hashtag/omalovánka
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ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Krysáci
Jiří Žáček
KOCOUR BRUNO
je postrach celého smetiště
„Žádný strach, pánové,“ chlácholil se Eda. „Já se sežrat nenechám! Mám svůj plán!“
Vylezl z poštovní schránky, na žebřík připevnil roli papíru a na papír namaloval tak
strašidelného hafana, že i slavný baskervillský pes by vedle něj vypadal jako jelimánek.
„Ten pes je jako živý!“ jásali krysáci. „Jen zaštěkat!“ Nastala chvíle, která rozhoduje o
životě a smrti.
„Kde jsi, Bruno?“ křikl Eda. „Čičičí! Vylez ven ze své skrýše, ty zbabělý kocoure!“ A
Bruno se opravdu objevil. Vyskočil ze tmy
jako děsivý přízrak.
„A hele, večeře!“ zamručel
spokojeně. „Pěkný vypasený krysák,
mňaúúúú! Nemůžu se dočkat, až si na něm
pochutnám.“
Vtom si všiml namalovaného psa.
Naježil se a začal couvat: „Mňaúúúúú!
Zrada! Pes!“ Už chtěl vzít nohy na
ramena, ale vtom se papír uvolnil a
sroloval se do ruličky.
„Máme tu problém, pánové!“ vyjekl Eda. S nečekanou komplikací nepočítal.
„Mňaúúúú, tak tys mě chtěl napálit, krysáku?!“ vycenil Bruno zuby. „Tys mě chtěl zesměšnit,
aby se mi pošklebovali i ti nejmenší krysí haranti?! Tak abys věděl, teď si spolu zahrajeme na
kočku a myš…“
Byl to horor. Jestli se okamžitě nestane zázrak, ten drzý kocour Edu zakousne a sežere!
„Tož, ogare, něco s tím uděláme!“ řekl Hubert Hodanovi a vzápětí se z poštovní
schránky ozval divoký psí štěkot:
„Haf, haf, haf! Vrrr, hafy hafy, haf!“
„Mňaúúúúúú, přece jen tady někde číhá pes!“ zježil se Bruno. „Kdo uteče, vyhraje!“
A byl pryč.
„Díky, kamarádi! Zachránili jste mi život!“ řekl Eda. „Kde jste se naučili tak pěkně
štěkat?“
Z poštovní schránky vykoukli Hubert s Hodanem:
„A je pryč!“
„Že jsme tomu kocouřisku vykutálenému prohnali faldy!“
Ještě než se uložili ke spánku, Hubert učinil do domácí kroniky tento stručný zápis:
13

„Dnes jsme se přesvědčili, jak je důležité mít kuráž a chytrou hlavu. A když správní
kamarádi drží při sobě, poradí si i s tou nejdivočejší šelmou na světě.“
Dobrou noc!

1. Jak se jmenovali krysáci?
2. V textu vyhledej co nejvíce citoslovců.
3. Jaký měli krysáci plán na odehnání kocoura?

Odpověz na otázky ANO – NE.

1. Kocour Bedřich byl postrach celého smetiště.

ANO

NE

2. Krysák Eda namaloval na roli papíru strašidelného hafana.

ANO

NE

3. Bruno se opravdu objevil poté, co Eda zakřičel.

ANO

NE

4. Jakmile Bruno spatřil namalovaného psa, rozběhl se
proti němu a papír roztrhl.

ANO

NE

5. Bruno si chtěl zahrát na kočku a myš.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

6. Slovo ogar znamená pes.
7. Bruno uslyšel štěkot a rychle utekl.
8. Štěkot šel ze starého šuplíku.
9. Nebyl to pes, ale Hubert a Hodan.
10. Hodan byl kronikář, a tento zážitek zapsal do kroniky.
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JEDE, JEDE VLÁČEK…

Vytiskni si vláčky a rozstříhej je. Potom vagonky správně poskládej. Vagonek se spojkou
vybarvi.

a

Dan je doma.

Lukáš hraje fotbal

Šimon jede do
ZOO,

15

Zuzana maluje.

ale

abychom

Přeji si,

byli zdraví.

ale

Svítilo sluníčko,

byla zima.

přesto

Nedařilo se mu,

to nevzdal.
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ČTENÁŘSKÉ BINGO
Minule jsme se seznámili se čtenářským BINGEM.
Pokud jsi se ještě nezapojil, tak pojď do toho s námi!

Co je tvým úkolem? Vždy když splníš dané políčko, vymaluj si ho pastelkou. Cílem je, abys
měl vymalovaný celý sloupeček, nebo řádek, nebo úhlopříčku. Tak to funguje i v klasickém
BINGU.

ČTENÁŘSKÉ BINGO
Kniha, která mě
zaujala svým
přebalem

Dobrodružná
kniha

Kniha, kterou
jsem dostal/a
jako dárek

Kniha pověstí

Kniha, ve které
vystupuje parta
dětí

Doporuč svou
oblíbenou
knihu
kamarádovi

Čti knížku
mamince, nebo
tatínkovi

Detektivka

Kniha, ve které
je mluvící zvíře

Komiks

Kniha básniček

Přečti si
v encyklopedii
o zajímavém
zvířeti

Kniha, která
byla zfilmovaná

1. díl knižní
série

Kniha, která má
krásné ilustrace

Kniha, kde je
hlavním
hrdinou chlapec
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MATEMATIKA
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SČÍTÁNÍ DO 1000

14.
145 + 400
7.

Vypočítej příklady a vyřeš tajenku.

686 + 200

5.
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400 + 250

10.
12.
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8.
433 + 100

2.

4.
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GEOMETRIE

obr. 7

7

Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/475481673134419021/
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VYROB SI SVÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
Aby si lépe poznal geometrická tělesa, můžeš si je vyrobit. Tím si je více osaháš a lépe si
zapamatuješ jak názvy, tak vlastnosti. Postup je jednoduchý.

Jaká geometrická tělesa znáš?

Co budeme potřebovat?
o vytisknuté sítě těles (níže)
o lepidlo
o nůžky

obr. 8

Postup:
1. Vytiskni si sítě těles.
2. Vystřihni. Pozor! Drž se plných čar.
3. Podle přerušovaných čar ohni. -----4. Slep lepidlem.
8

Dostupné z: https://www.freepik.com/premium-vector/set-basic-3d-shapes-grey-geometric-solids-whitebackground_5249839.htm
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PRVOUKA

24

ŽIVOT V LESE
Chodíte na procházky do lesa? Pokud ano, je důležité, abychom se naučili zásady správného
chování!

obr. 9

9

Dostupné z: http://www.zstgmivancice.cz/zaci/3-3_a_strom/index.html
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PŘEČTI SI NÁSLEDUJÍCÍ TEXT:

26

Rozhodni, kdy kocour Vašík porušil pravidla slušného chování v lese.
1. Vašík po cestě lesem kopal do hub a šišek.
2. Natrhal si plnou náruč květin.
3. Když Vašík dostal žízeň, napil se ze
studánky.
4. Neustále křičel na kamaráda Janka.
5. Cestou uzobával lesní plody.
6. Použitý papírový kapesník odhodil do keřů.

obr.10

10

Dostupné z: https://www.freepik.com/premium-vector/vector-cat-wicker-basket_4630873.htm
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HRY A PÍSNIČKA
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POJĎME SI ZAZPÍVAT!
KDYŽ SI TĚ, DÍVKO, PŘEDSTAVÍM
autor: Jaroslav Uhlíř
à àhttps://www.youtube.com/watch?v=8ASjfe2_EMo&list=PL_WEg6XBLcOBALf1tZX_rkhj16jJuSiZ&index=5

Když si tě, dívko, představím,
Jak tam spíš,
Spánkem jak smůla lepkavým
Chci být blíž.
Neví se kdy, však ví se kam
Mám se dát,
Já tě z té smůly vysekám,
Mám tě rád.

Není pozdě, není brzy,
Projdu houštím každý den.
Člověka to neomrzí,
Když je láskou zasažen.
Není pozdě, není brzy,
Projdu houštím každý den.
Člověka to neomrzí,
Když je láskou zasažen, zasažen.

Utkám se znovu s tím trním
šípkovým
A pak ti všechno vyplním,
Vypovím.
Až tvoje oči zaplanou
V úžasu,
Vetknu ti růžičku planou
Do vlasů.

obr. 11

Vetkne jí růžičku planou do vlasů.
Vetkne jí růžičku planou do vlasů.

11

Dostupné z: https://www.koukalek.cz/pohadky/filmove/tri-bratri/
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Když si tě, dívko, představím,
Jak tam spíš,
Spánkem jak smůla lepkavým
Chci být blíž.
Neví se kdy, však ví se kam
Mám se dát
Já tě z té smůly vysekám,
Mám tě rád.

Není pozdě, není brzy,
Projdu houštím každý den.
Člověka to neomrzí,
Když je láskou zasažen.
Není pozdě, není brzy,
Projdu houštím každý den.
Člověka to neomrzí,
Když je láskou zasažen, zasažen.
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VYZKOUŠEJ SI SVOU POZORNOST
Jsi všímavý a soustředěný?
Vyzkoušej si to v našem testíku.
Tvým úkolem je dát do kroužku čísla tak, aby jejich součet byl 15. Že je to lehké? Tak pojď
na to!
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6
9
8
10
5
1
9

2
3
11
4
2
4
3
8
14
6

1 8
7 5
8 3
5 2
4 10
12 3
8 5
2 7
5 3
1 4

4
3
2
12
1
14
2
9
10
7
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3 9
7 5
7 4
1 9
8 6
9 6
1 13
2 4
2 3
13 3

8 7
4 3
3 2
6 3
3 10
3 8
1 7
6 4
8 11
12 8

2
1
14
3
2
2
11
4
5
6

TANGRAM
Tato hra vznikla v Číně před 4 tisíci lety. Legenda vypráví, že Tangram byl vynalezen, když
řemeslník upustil dlaždici, která se rozbila na sedm kusů a snažil se ji opět seskládat.
Vyzkoušej si to!
Pokud nemáš možnost tisku, můžeš si tangram vytvořit vlastnoručně. Budeš potřebovat pouze
papír, tužku, pravítko a nůžky. Připrav si z papíru čtverec a pak ho pravítkem rozděl na dílky
podle vzoru.

32

Postup:
1.

Vytiskni si, nebo vytvořit tangram vlastnoručně.

2. Poté ho rozstříhej, drž se vyznačených čar. Budeš mít tedy 5 trojúhelníků a dva
čtyřúhelníky.
3. Dílky si promíchej.
4. Zkus sestavit z těchto dílků opět čtverec.

Jde ti to? J Zkus si z dílků vytvořit zvířátko, květinu. Cokoliv, co tě napadne!
Tady máš pár nápadů, zkus který obrázek jde vytvořit z tvých dílků.

PANÁČEK

ŽIRAFA

INDIÁN

VELBLOUD

JEZDEC

PLACHETNICE
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