Obsah
VÝTVARNÁ VÝCHOVA ...................................................................................................................... 2
ZÁLOŽKA DO KNIHY .............................................................................................................................3
KOČIČKY ..............................................................................................................................................4
KVĚT VE VODĚ .....................................................................................................................................5
PODMOŘSKÝ SVĚT ..............................................................................................................................7
ČESKÝ JAZYK .................................................................................................................................... 8
OPAKUJEME SI PŘEDLOŽKY .................................................................................................................9
HRAJEME SI SE SLOVNÍMI DRUHY .....................................................................................................11
ČTENÁŘSKÁ DÍLNA ............................................................................................................................13
VYRÁBÍME I V ČEŠTINĚ! .....................................................................................................................15
ČTENÁŘSKÉ BINGO ............................................................................................................................18
MATEMATIKA................................................................................................................................ 19
PROCVIČOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI… .........................................................................................20
SUDOKU ............................................................................................................................................21
HRA S KOSTKAMI ...............................................................................................................................23
HOKUSY POKUSY– STAŇ SE MLADÝM VĚDCEM ............................................................................. 24
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ VE SKLENICI .....................................................................................................25
KLÍČENÍ SEMEN .................................................................................................................................26
PEPŘ NA ÚTĚKU .................................................................................................................................28

1

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

2

ZÁLOŽKA DO KNIHY
Každý z nás už přečetl nějakou tu knihu. Někteří z nás jsou vášniví
čtenáři, jiní čtou pouze z povinnosti. Aby se nám všem četlo lépe,
vytvoříme si svou vlastní záložku. Na záložku si můžete vybrat
libovolný motiv – oblíbené zvíře, květiny, pohádkovou postavu. Kluci
se mohou inspirovat svým nejoblíbenějším fotbalovým klubem, PC
hrou, atd…

Co budeme potřebovat?
o tvrdý papír
o pastelky
o nůžky
o tužka
o pravítko
o stužka, provázek,…
Postup:
1. Tužkou si na papír narýsujeme záložku o rozměrech:
výška: 21 cm
šířka: 5,5 cm

V

2. % Záložku si vystřihneme. Okraje si můžeme sestříhnout podle
sebe. Určitě můžeme použít i kreativní nůžky.

21 cm

3. Poprosíme rodiče, aby nám do záložky udělali dírku. Můžeme si
usnadnit práci děrovačkou.
4. Na záložku si nakreslíme libovolný motiv.
5. Dírkou si provlékneme stužku, provázek, vlasec s korálky.
Uděláme uzlík, nebo mašličku. Použít můžeme cokoliv,
co doma najdeme.

Doufám, že se vám záložky povedli a přečtete si nějakou krásnou knížku. J
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5,5 cm

KOČIČKY
Každý na to kouká, civí.
Na jaře se dějí divy –
rozkvete vždy jeden pán,
Víte který? ________.

Fialové drobné květy,
všechny včelky se k nim sletí.
Krásně voní do dálky
hlavně drobné ________.
(řešení: tulipán, fialky)

Je jaro – období, kdy všechno kvete a krásně voní. Jedním ze symbolů jara jsou také kočičky
– částečně rozvité květy vrby jívy. Namalujeme si větvičku s kočičkami. Doplníme je ovšem
oušky, čumáčkem a vousky, aby se podobali opravdovým kočičkám.

obr. 1
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Co budeme potřebovat?
o papír
o barvy, popř. pastelky, pastely, voskovky
o černý tenký fix
Postup:
1. Pokud zvolíme barvy, je vhodný tvrdý papír. Základem jsou větvičky.
2. Po namalování větviček, přecházíme ke kočičkám. Všimněte si, že kočičky mají
příjemný povrch, pokuste se to tedy znázornit.
3. Po zaschnutí dokreslíme oči, vousky a čumáček. Na to použijeme černý tenký fix.
A je to hotovo! Doufám, že se vám nápad líbil a výtvor se vám povedl. J
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Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/278097345714354827/?d=t&mt=login
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KVĚT VE VODĚ
Vyrobíme si květinu, která na vodě krásně rozkvete. Není to nic těžkého, tak jdeme na to!
Co budeme potřebovat?
o papír
o fixy
o tužka
o nůžky
o mísa s vodou

Postup:
1. Na papír si tužkou načrtneme tvar květu
(můžeš využít šablonu květiny níže $)

obr. 2

2

2. Květ si vymalujeme. Snaž se použít co nejpestřejší barvičky.
3. % Vystřihneme.
4. Teď nastává fáze skládání. Každý okvětní lístek složíme směrem dovnitř. Podívej se na
názorný obrázek.
5. Do mísy si napustíme vodu. Květ jemně položíme na hladinu a pozorujeme, jak nám
krásně vykvete.

obr. 3

2
3

Dostupné z: https://thematernalhobbyist.com/blooming-puddle-paper-flowers/
Dostupné z: https://thematernalhobbyist.com/blooming-puddle-paper-flowers/
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3

Šablona „květy ve vodě“ 4:

4

Dostupné z: https://thematernalhobbyist.com/blooming-puddle-paper-flowers/
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PODMOŘSKÝ SVĚT
Chtěl být někdo z vás potápěčem? Zkoušeli jste se už někdy potápět? Pod vodou můžeme vidět
mnoho zajímavých věcí, obzvlášť pokud se potápíme v moři. Vytvoříme si vlastní podmořský
svět, který budeme moct pozorovat.
Co budeme potřebovat?
o eurosložka
o černý papír
o popisovače
o bílý papír
o tužka, nůžky
o pastelky, fixy
Postup:

obr. 5

1. Na euro složce rozstřihneme jednu z jejích delších stran

%

obr.
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2. Na eurosložku si nakreslíme popisovačem dno moře (rybičky, písek, kameny,
rostlinky,...).
3. Vložíme černý papír
4. Z čistého bílého papíru si vyrobíme baterku
(svítilnu), se kterou si budeme na dno moře svítit.
Nezapomeň, že baterku musíš nakreslit i se
světelným sloupcem. Tak, jak je nakreslená na
obrázku.
5. Baterku si vykresli a vystřihni. Světelný sloupec může být buď bílý, nebo žlutý.
6. Teď přijde to pravé kouzlo! Vlož baterku do eurosložky. A pozoruj tvůj podmořský
svět.
5
6

Dostupné z: https://66outfit.com/category/diy-craft/
Dostupné z: http://www.aalternativ.cz
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ČESKÝ JAZYK
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OPAKUJEME SI PŘEDLOŽKY
Péťa se snaží najít všechny předložky. Pomůžeš mu? Zakroužkuj je všechny!

za

nad

před
dva

kolotoč

malovat

haf
od
okolo
krásný

v

obr.

7

naproti

těžce
mezi

Jestli jsi správně hledal, zakroužkoval jsi celkem sedm předložek. Tyto předložky použij
ve větách.
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Dostupné z: https://www.freepik.com/premium-vector/cute-boy-cartoon_2526375.htm
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V následujících větách najdi předložky a podtrhni je.
1. Běž do obchodu a kup jedno máslo.
2. Na zahradě nám kvetou narcisky.
3. Nedokázala jsem přeskočit přes potok.
4. Cestička k domovu.
5. V Praze je mnoho starobylých památek.

obr. 8
8

Dostupné z: https://www.pinterest.de/pin/478789004111633863/
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8

HRAJEME SI SE SLOVNÍMI DRUHY
Jsi šikula, vždyť už umíš spoustu slovních druhů. Zopakujeme si je a užijeme si spoustu legrace.
Skřítek Popleta rozházel slovní druhy. Vezmi si pastelky
a vybarvi jednou barvičkou vždy slovní druh a příslušné
číslo, kterým daný slovní druh označujeme.

3
Předložky

7

obr. 9
5

Příslovce

Zájmena

1

2

4

6
Číslovky

Cvičení pro bystré hlavičky. Podle čísel vytvoř větu.
1

Příklad: 1 5 1 7 1

5

9

1

7

1

Anička počítá příklad na tabuli.

a) 7 1 5 7 1 _______________________________________________________
b) 7 1 1 5 1 _______________________________________________________
c) 1 5 7 2 1 _______________________________________________________
d) 2 1 5 7 1 _______________________________________________________
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Dostupné z: https://www.freepik.com/free-vector/boy-elves
costume_5183529.htm#page=1&query=elves&position=32
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Pokud máš všechny věty, jsi vážně šikula!
Pojďme si hrát! Pokud máš doma tiskárnu, popros rodiče, aby ti tuto stránku vytiskli. Poté si
jednotlivé políčka nastříhej podle čar. Zamíchej a seskládej hada. Dávej si pozor, určuješ dva
a více slovních druhů. Tak vzhůru do toho!
citoslovce,
přídavné jméno,
podstatné jméno

vypadá pěkně sloveso,
příslovce

bez peněz

předložka,
podstatné jméno

dobrý žák přídavné jméno,
podstatné jméno

pět prstů

číslovka,
podstatné jméno

moje sestra zájmeno,
podstatné jméno

my nespíme

zájmeno,
sloveso

ať nekřičí částice,
sloveso

spojka,
sloveso

bez mého předložka,
svolení zájmeno,
podstatné jméno

sloveso,
přídavné jméno,
podstatné jméno
příslovce,
předložka,
číslovka
citoslovce,
podstatné jméno,
sloveso

kdo tady uklidil zájmeno,
příslovce,
sloveso

protože
nejedl
opakoval
maminčina slova
přesně v deset

jauvajs, to bolí citoslovce,
zájmeno,
sloveso

vrrrr, pes zavrčel

pracoval, aby sloveso,
zapomněl spojka,
sloveso

má mnoho zájmů

sloveso,
číslovka,
podstatné jméno

napsal úkol sloveso,
podstatné jméno

odpustím ti

sloveso,
zájmeno

jejich dobrý zájmeno,
kamarád přídavné jméno,
podstatné jméno

brrr, studená voda
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ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Přečteme si úryvek z knihy Medvídek Pú.
„Nač potřebuješ balónek?“ Medvídek Pú se
ohlédl, zda někdo neposlouchá, pak dal pracku
k ústům a tiše zašeptal: „Na med!" „Ale
balónkem si přece med neopatříš." „Já ano,"
řekl Pú. Náhodou jsi byl zrovna předešlého
dne na večírku u kamaráda Prasátka a tam jste
dostali balónky. Tys dostal velký zelený a
jeden Králíčkův příbuzný dostal veliký modrý

obr. 10

10

balónek a zapomněl ho tam. A tak sis přinesl
s sebou domů ten zelený i ten modrý balónek. „Který chceš?" zeptal ses Medvídka. Medvídek
Pú si dal hlavu do pracek a dlouho se rozmýšlel. „To máš tak," řekl. „Když jdeš s balónkem
pro med, hlavní věc je, aby o tom včely nevěděly. Když tedy půjdeš se zeleným balónkem,
mohou si myslet, že je to kus stromu, a nevšimnou si tě, a když půjdeš s modrým, mohou si
myslet, že to je kus oblohy, a taky si tě nevšimnou; jde jen o to, čemu spíš uvěří?" ,,A
nezpozorují tě pod tím balónkem?" zeptal ses. „Možná že ano, a možná taky, že ne," řekl
Medvídek Pú. „Ve včelách se jeden nevyzná." Chvíli přemýšlel a potom řekl: „Pokusím se,
abych vypadal jako černý mráček. Tím je ošálím." „To si tedy vezmi radši modrý balónek,"
povídáš ty. A tak se to rozhodlo.
1.

Na co potřeboval Pú balónek?
_________________

2.

Jaké barvy balónků měl medvídek? Špatné škrtni.
fialový

zelený
modrý

3.

bílý
žlutý

černý
červený

Doplň správná slova do vět.

Medvídek Pú si dal hlavu do pracek a dlouho se ____________.
Ve včelách se jeden _________________.
obr. 11

10
11

11

Dostupné z: http://www.pohadkar.cz/pohadka/medvidek-pu/
Dostupné z: https://disney.estranky.cz/clanky/medvidek-pu.html
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Když jdeš s balónkem pro med, hlavní věc je, aby o tom včely __________________.
Napiš dopis pro Medvídka Pú. Co by si mu vzkázal/a? Chceš mu s něčím poradit, nebo
ho jen pozdravit?
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VYRÁBÍME I V ČEŠTINĚ!
Protože jsi už ve 3. třídě, dokážeš si spoustu věcí vytvořit sám/sama. Vyrobíme si skládanku.
S pomocí které si procvičíme slovní druhy.
Co budeš potřebovat?
o papír
o tužka
o pero
o nůžky
Postup:
1. Nejprve si z papíru přichystáme čtverec.
2. Čtverec si přeložíme na půl.

à

3. A znovu na půl. Vzniknou nám 4 čtverečky.
4. Každý rožek ohneme do středu.
5. Teď si trojúhelníčky popiš podle vzoru dole.
6. Vystříhej trojúhelníky podle čar a dílky zamíchej.
7. Tvým úkolem je poskládat skládanku správně zpět do tvaru čtverce. Pozor, abys měl
slovní druhy správně přiřazené.

její

Zájmeno

vzor:

skákat

Číslovka
sto
Předložky

Sloveso
před
15

Zájmeno

oni

Byl jsi v tomto úkolu úspěšný? Tady máš další skládanku:

protože

Číslovka

Spojky
bez

několik
Předložky

Teď je řada na tobě. Zkus vytvořit vlastní skládanku. Základ bude stejný, jen obměníš
příklady slovních druhů. Vymyslíš své vlastní. Poté rozstříháš, jak jsme zvyklí. Vyzkoušet
můžeš své blízké (maminku, tatínka, sestru, bratra,…). Nebo popros někoho, aby ti takovou
skládanku přichystal a vyzkoušej své znalosti!

16
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ČTENÁŘSKÉ BINGO
Čteš rád/a? A rád/a hraješ BINGO? A co to takhle spojit? Zapoj se také do výzvy s názvem
Čtenářské BINGO!
23. dubna je Světový den knih. Víš proč právě tento den? Světový
den knih a autorských práv organizuje světová organizace
UNESCO, a to v den úmrtí spisovatelů Miguela de Cervantese a
Williama Shakespeara. Ale pozor máme i Mezinárodní den dětské
knihy, ten připadá na 2. dubna. V tento den se narodil známý
spisovatel Hans Christian Andersen.
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.

obr. 12 12

Tak pojď do toho s námi!

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

Kniha, která
byla zfilmovaná

1. díl knižní
série

Kniha, která má
krásné ilustrace

12

Dostupné z: https://www.freepik.com/free-vector/watercolor-world-book-day
concept_7260106.htm#page=3&query=book+day&position=12
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Přečti si
v encyklopedii
o zajímavém
zvířeti
Kniha, kde je
hlavním
hrdinou
chlapec

MATEMATIKA

19

PROCVIČOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI…
Potřebuješ si ještě procvičit sčítání a odčítání zpaměti do 1000? Tak vzhůru na to!
KLIKNI NA LIBOVOLNÝ ODKAZ A UŽIJ SI SPOUSTU LEGRACE!

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-aodcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kapkamideste/priklady1.htm

obr. 13 13

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitania-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-meziindiany/priklady1.htm

obr. 14 14

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitania-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-skouzelniky/priklady1.htm

obr. 15 15

13

Dostupné z: https://cz.depositphotos.com/12492627/stock-photo-water-drop-cartooncharacter.html
14
Dostupné z: https://cz.depositphotos.com/vector-images/indiáni.html
15
Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/490962796875651689/
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SUDOKU
Pravidla hry: Do čtverečků musíš vepisovat čísla 1 – 4. Ale pozor! Čísla se nesmí v řádcích,
ani sloupcích opakovat a v menších čtvercích musí být také jenom jednou.

2
4

3 4
1

2
3

3

1

2

2

1
1

2

4
1
2

4

1
3

3

3
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2

Pro šikovné řešitele:
V těžších sudoku se doplňují čísla 1 – 9. Pravidla jsou úplně stejná. Číslo se nesmí opakovat
v řádku, ve sloupečku, ani ve zvýrazněném čtverci.

6

5

3

3

8

4

2

4

9

5

4

7

2

5

8

6

9

9

4
7

6
5

1

9

1

3

2

7

2

6

4

1

8

1

5

2

3

6

6
8

7

5

Stal jsi se řešitelem sudoku!
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9
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7
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1

HRA S KOSTKAMI
Co budeme potřebovat?
o dvě hrací kostky
o čtverečkovaný papír
o fixy

Hra pro 2 a více hráčů:

Hráči postupně hází dvěma kostkami. Podle čísel
nakreslí útvar.

Příklad:
Hráč hodil čísla 4 a 3. Načrtneme útvar, který má délku jedné strany 4 čtverečky a druhé
strany 3 čtverečky.

Poté pokračuje druhý hráč. Ten hodil čísla 1 a 6. Načrtne útvar o rozměru 1x6 čtverečků.

Cíl hry: Prohrává ten hráč, který hodil čísla, která na papír už nemůže zaznamenat (není už
prostor)
23

HOKUSY POKUSY–
STAŇ SE MLADÝM
VĚDCEM

24

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ VE SKLENICI
Co budeme potřebovat?
o nit
o sklenice
o voda
o sůl

Postup:
1. Do sklenice dáme trochu vody.
2. Postupně sypeme sůl do té doby, dokud se již přestane rozpouštět.
3. Do vody vložíme nit/ bavlnku tak, aby kus trčel ze sklenice ven.
4. Po několika dnech se nám na niti objeví krystalky.

obr. 17 17

Povedl se ti pokus? J

16
17

Dostupné z: https://www.daciaclub.cz/member_detail.php?id=9259
Dostupné z: http://naspisecek.cz/pokus-krystalizace-soli/
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obr. 16

16

KLÍČENÍ SEMEN
Co budeme potřebovat?
o skořápka, miska, víčko od zavařovací sklenice,…
o semínka
o vata
o voda

Postup:
1. Najdeme vhodnou nádobku, ve které budou naše semínka klíčit.
2. Dovnitř přidáme vatu a navlhčíme vodou.
3. Nasypeme semínka (např. řeřichu, ale můžeme použít i fazole nebo čočku)
4. Za pár dní uvidíš, jak semínka klíčí. Nezapomeň vše dokumentovat. Na další straně
máš svůj vlastní vědecký dokument. Na konci si můžeš smajlíka vybarvit.

obr. 18 18

18

Dostupné z: https://pixabay.com/cs/illustrations/kl%C3%ADčen%C3%AD-dicotyledon-kl%C3%ADčeksemeno-3989959/

26

JMÉNO VĚDCE: ________________________________
Nakresli, jak tvé semínko vypadá.

1. den
datum: _____________

4. den
datum: _____________

2. den
datum: _____________

5. den
datum: _____________

7. den
datum: _____________

27

3. den
datum: _____________

6. den
datum: _____________

PEPŘ NA ÚTĚKU
Co budeme potřebovat?
o mísa s vodou
o mycí prostředek na nádobí
o mletý pepř
Postup:
1. Do mísy nalejeme vodu.
2. Do vody nasypeme mletý pepř.
3. Na prst si rozetřeme mycí prostředek.
4. Co přijde teď? Ponoříme prst do misky s vodou a pepřem
5. Pepř by se měl rozutéct na všechny strany.

obr. 19

Byl jsi úspěšný? Gratuluji! Stal jsi se opravdovým vědcem.
Na další straně máš vědecké ocenění…
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Dostupné z: https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-indicate-finger-image29511668
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DIPLOM
PRO VĚDCE: ___________________________________

GRATULUJEME!

TVÁ JMENOVKA:

VĚDEC 1. ŘÁDU
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