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1

VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

2

RULIČKOVÉ ZVÍŘÁTKO
Každý z nás má určitě své oblíbené zvířátko. Dnes si ho vyrobíme
z ruliček od toaletního papíru.

Co budeme potřebovat?
o rulička od toaletního papíru
o barevné papíry
o nůžky
o tužka
o lepidlo

obr.

1

Postup:
1. Promyslíme si, jaké zvířátko budeme vytvářet.
2. Oblepíme barevným papírem.
3. Vystřihneme oči, čumáček, popř. ocásek, nohy,… Vše záleží na vašem zvířátku.
4.

Ruličku si nahoře zmáčkneme tak, jak vidíš nahoře na obrázku. Vytvoří se tím ouška.

5. Nyní nalepíme vše, co jsme si vystřihli.

Jak se ti zvířátko povedlo? Pokud máš více ruliček, můžeš vytvořit další zvířátka! J

1

Dostupné z: https://carujeme.cz/tvoreni-s-detmi-napady-co-s-rulickami-od-toaletniho-papiru/
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ČARODĚJNICE
30. dubna přichází filipojakubská noc, známe ji jako pálení čarodějnic. Podle pověstí tropí
čarodějnice lidem naschvály a před jejich kouzly je třeba se chránit. Tato noc je totiž plná
magie. Jistě víte, že v tento den se pořádají akce spojené s pálením figuríny čarodějnice. My si
jednoduchou čarodějnici vyrobíme.

Co budeme potřebovat?
o kopie vystřihovánky
o pastelky, fixy
o lepidlo
o nůžky

obr.

Postup:
1. Vytiskneme si vystřihovánku z následující strany.
2. Vystřihovánku si vykreslíme. Použít můžeš pastelky, voskovky,…
3. Vystřihneme.
4. Slepíme.

Jednoduché, že ano? Zároveň nám čarodějnice může krásně ozdobit pokojíček.
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Dostupné z: https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/figurky-a-zviratka-z-papiru-267/carodejnice979#prettyPhoto
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5. Fixem nakreslíme oči a můžeme si slepičku dotvořit.

5
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ŠEŘÍK
Všimli jste si, že už krásně kvete šeřík? A jak krásně voní… Bohužel vůni nakreslit nemůžeme,
ale šeřík ano. Pokud máte šeřík poblíž domu, nebo na zahradě, běžte si ho důkladně
prohlédnout.

Co budeme potřebovat?
o tvrdý papír
o temperové barvy
o vatové tyčinky
o štětec
o voda

Postup:
obr.

3

1. Nejprve si namalujeme stonky a lístky.
2. Vatové tyčinky si namáčíme do barev a květ šeříku vytvoříme pomocí tečkování.
Podívej se na skutečný šeřík, nebo na obrázek. Ne všechno věty jsou stejné. Proto
nevadí, když nebudeš mít dokonalou tečku. Taky se hraj s barvami. Používej více
odstínů fialové a růžové.
3. Různé odstíny fialové? Jak to mám udělat?
Smíchej si červenou a modrou à vznikne ti fialová
Když pak budeš postupně přidávat bílou, fialová se ti bude zesvětlovat…

3

Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/439734351119648232/
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KASTANĚTY
Vyrobíme si vlastní hudební nástroj, který můžete použít při písničce.
Kastaněty jsou hudební nástroj používaný převážně ve Španělsku, nebo v latinské Americe.
Vyrábí se z kaštanového dřeva. Od něj je odvozen i název.

Co budeme potřebovat?
o karton
o vršky
o lepidlo
o nůžky
o fixy

obr. 4

Postup:
1. Z kartonu si vystřihneme tvar nástroje.
2. Pak si karton nazdobíme (můžeme použít fixy, barevný papír,…).
3. Přilepíme si vršky.
4. A kastaněty jsou na světě!

Vyrobili jsme si vlastní hudební nástroj, který můžeme použít u písničky.

4

Dostupné z: https://www.cabaneaidees.com/castagnette/
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ČESKÝ JAZYK
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OPAKUJEME CITOSLOVCE
Zopakujme si, co to ty citoslovce vůbec jsou…
CITOSLOVCE VYJADŘUJÍ ZVUKY, HLASY, CITY A NÁLADY
CO JE TVÝM ÚKOLEM?
Vymysli citoslovce, které by mohly být v bublinkách v komiksovém příběhu u superhrdinech.
obr.

5

bác

5

Dostupné z: https://www.freepik.com/free-vector/set-speech-bubbles-with-comic-vignettes_933542.htm
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Vyber vhodné citoslovce:

a) bzučet
b) bzučivý
c) bzz
d) mixér

a) kanárek
b) píp
c) pípat
d) žlutý

a) brr
b) mráz
c) mrazivé
d) třást se

a) duch
b) hú
c) strašidelný
d) strašit

a) budík
b) crr
c) hlasitý
d) zvonit

a) ruka
b) ťuk ťuk
c) ťukající
d) ťukat

a) hepčí
b) kapesník
c) kýchat
d) nastydlý

a) áá
b) bojím se
c) strach
d) vystrašený

a) cink
b) cinknout
c) cinknutí
d) zvonivý

a) gaga
b) husa
c) husí
d) kejhat

11

a) au
b) bolavý
c) bolest
d) bolí

a) černá
b) krá krá
c) krákání
d) krákat

OPAKUJEME CITOSLOVCE II.
Následující obrázky vyjádři citoslovcem.

12

6

6

Dostupné z: http://didaktikamj.upol.cz/?akce=tvaroslovi
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VÝZVA
Máš rád výzvy? Jedna je přímo pro tebe!
Zdá se to jako velmi jednoduché, ale nenech se
zmást…

obr.

7

Na daná písmena abecedy musíš vymyslet jedno citoslovce. Jsi připravený? Tak jdi na
to!

A

CH

P

B

I

R

C

J

S

D

K

Š

E

L

T

F

M

U

G

N

V

H

O

Ž

7

Dostupné z: https://www.freepik.com/free-vector/colorful-comic-labelcollection_1389349.htm#page=1&query=cool&position=4
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1. Najdi a podtrhni v textu všechna citoslovce.
„Tralalala,“ prozpěvoval si Matěj, když šel po cestě k lesu. Vtom prásk!
Ozvala se hrozná rána! Matěj strnul. Rozhlížel se, ale nikde nic neviděl.
„Hernajs,“ ulevil si nahlas, aby si dodal odvahy, „to jsem se ale lekl…“
Usmál se, vsunul ruce do kapes a začal si pískat do rytmu svižné chůze,
kterou

se

blížil

k

babiččině

chaloupce.

Písk,

písk…!!

Hvízd!

Když došel až k chaloupce, zaklepal na dveře. Buch! Buch! Ťuk!
„Otevři,

babičko,

to

jsem

já,

Matěj!“

V

zámku

zarachotil

klíč,

a potom vrrrrrrrrrrrrrrz!!! S hrozivým skřípotem a lomozem se dveře otevřely
a Matěj zůstal překvapením úplně zaražený…

2. Nakresli, co mohl Matěj spatřit, jakmile se dveře otevřely.
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ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

Červená Karkulka
František Hrubín
„Kam, Karkulko malá, kam?“
„Chodím lesem sem a tam.
Co ty, vlku, tady chceš?“
„Sháním na zub kousek trávy,
po trávě se dobře tráví.“

„Chceš-li, já tě doprovodím.“
,,I ne! Ráda sama chodím.“
„Čímpak je tvůj tatínek?“
„Hádej ! Dělá ohýnek,
ten ohýnek rudě šlehne,
kam dopadne, nic se nehne.
Tatínek je myslivec.“

„Vlku, vlku, to je lež,
vlci trávu nejedí!“
„To holčičky nevědí!“
„Vědí, pane vlku, vědí,
ale odkud, nepovědí.
Náš pes také trávu nejí,
kosti on má nejraději.“
„Já jsem vlk, ne pes,
budu – li chtít, sežeru tě!“
„Trávu si jez, máš-li chutě,
je jí plný les !“

„Aha, to je jiná věc!
A kdepak je v tuhle chvíli?“
„Kousek odtud vlky střílí,
támhle u těch velkých stromů.
Počkej na něj chviličku!“
„Už nemám čas, musím domů.
A pozdravuj babičku!“

„Copak máš v tom košíčku?“
„Bábovku a kytičku.“
„A kam neseš košíček?“
„K svátku babičce jej nesu.
Už jsem přešla sedm lesů,
bydlí támhle – kousíček. “

1. Vyjmenuj, co nesla Karkulka v košíčku.
2. Co pohledával vlk v lese, když narazil na Karkulku?
3. Jak Karkulka vyzrála na vlka?
4. Proč se říká Karkulce Červená Karkulka?
16

Nakresli mapu a vyznač cestu, kterou mohla jít Karkulka.
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SLOVNÍ DRUHY
Vzpomeň si na svého nejlepšího kamaráda/ nejlepší
kamarádku.
Do bublinky napiš jméno kamaráda/kamarádky. Poté
doplníš tři podstatná jména, která tě napadnou, když si
na kamaráda vzpomeneš. Pak se zkusíš zamyslet nad
tím, jaký kamarád je, jaké má vlastnosti. Na řadu
přichází slovesa. Co tvůj kamarád nejraději dělá? U
posledního vymysli nějaké citoslovce, které tě
napadnou.

___________________

___________________

___________________

podstatné jméno - Kdo to je?

___________________

___________________

___________________

přídavné jméno – Jaký je?

___________________

___________________

___________________

sloveso – Co dělá?

___________________

___________________

citoslovce
18

___________________

MATEMATIKA
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STAVÍME!
Už jste se učili o geometrických útvarech. Dnes to spojíme s praxí. Protože už znáte různé
útvary a znáte jejich vlastnosti, tak si nějaké z nich vytvoříme. U každého útvaru máš menší
návod.

Co budeme potřebovat?
o špejle
o plastelína
o podložka

TAK JDEME NA TO!
KRYCHLE

12 špejlí
8 kuliček
plastelíny

20

KVÁDR

12 špejlí
8 kuliček
plastelíny

JEHLAN

8 špejlí
5 kuliček
plastelíny

21

10 špejlí
6 kuliček
plastelíny

MNOHOSTĚN

15 špejlí
10 kuliček
plastelíny

22

9 špejlí
6 kuliček
plastelíny

obr. 8

8

Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/41728734036617232/

23

PROCVIČOVÁNÍ - ODČÍTÁNÍ DO 1000
Procvič si příklady. Pořádně si je zkontroluj. Poté si vezmi kalkulačku a výsledky si znovu
zkontroluj. Podle počtu správných výsledků se můžeš oznámkovat smajlíkem.

760 – 200 =

859 – 300 =

231 – 100 =

436 – 200 =
953 – 700 =

908 – 500 =

674 – 400 =

24

Místo, kde si můžeš příklady rozepsat:

Až budeš mít hotovo a zkontrolováno, tak si příklady vypočítej na kalkulačce a popřípadě si
oprav nesprávné výsledky.

TVOJE SKÓRE:
Celkem _________________ správných příkladů.
OHODNOŤ SE:
7 – 6 správných výsledků

USMĚVAVÝ SMAJLÍK

5 – 3 správných výsledků

SMAJLÍK ZAMYŠLENÝ

2 – 0 správných výsledků

SMUTNÝ SMAJLÍK
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PRVOUKA
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EKOSYSTÉM POLE – TESTÍK
Mnoho z vás má za domem zahrádku, kde si pěstujete
vlastní mrkev, rajčátka, nebo hrášek. Ti, kteří nemají
takovou zahrádku, tak určitě chodí s rodiči na procházku do
přírody. Kolem dokola naší vesničky se táhnou dlouhé lány
polí. Taky už určitě dokážete vyjmenovat pár plodin, které
jsou na takových polích zasety. Mimo rostlin žijí na polích
také živočichové. Zahlédl jsi už nějakého? Určitě ano.
Pojď tedy vyzkoušet náš testík a zjisti, jak velký odborník jsi!
Nachystej si pouze papír a pero.

Tvým úkolem je poznat, co je na obrázku. Na papír si zaznačíš číslo obrázku a k tomu napíšeš
jméno rostliny, nebo živočicha. Na konci si to společně zkontrolujeme.
Tady máš ukázku:

1. káně
2. kukuřice
3. myš

27

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

29

10.

11.

12.

13.

14.

30

***

KONEC TESTU

***

Jdeme si to zkontrolovat. Nachystej si červenou fixku, nebo pastelku.

Správná odpověď

✔

Špatná odpověď

✘

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kukuřice
Hrách
Brambory
Mrkev
Řepka
Slunečnice
Mák
Čočka
Mandelinka
Myš
Hraboš
Zajíc
Káně
Bažant

Kolik správných odpovědí jsi měl?

místo na tvou známku

Oznámkuj se sám podle vlastního uvážení!
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HRY A PÍSNIČKA
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POJĎME SI ZAZPÍVAT!
NECHEM FŮRU ZMĚN

https://www.youtube.com/watch?v=tUI4TCWNfzg
obr. 9

Anna:
Vítr nám trávu na louce seče.
O den starší jsme večer.
Mrak se po obloze loudá, než nás promáčí.
Svíčka dýni rozsvítí, postraší tě.
Olaf:
A pak sama hnije jak listy hbitě.
Anna:
Přesto svět má spoustu jistot jinačích.
My nechcem fůru změn!
Ať tvá ruka zas tiskne mou.
Stálost milujem!
Anna a Olaf:
Naše srdce se dohodnou

Kristoff:
Už listy začaly padat.
Svene, mě si už i budoucnost žádá.
Ty snad na koleno upadneš i z lásky vyznáním.
Já dneska tyhle věci plánuju po sté.
Jak vyčarovat z košile prsten?
Se svíčkama, s romantikou líp si rady vím.
Jo! Nechcem fůru změn!
Dívce jediné patřím jen.
Stálost milujem!
Je to jistý žít se sobem.
Jen se rozhodnu, celej sebou hnu.
a plnej jsem nápadů. Ne?
Nechcem fůru změn.
Tebe promluvit nechám tu.

Anna:
Proč by stará zeď měla slítnout hned?
Raduj se z dobrých dnů.
Nechcem fůru změn
Jen mě drž pevně, já s tebou jdu.

9

Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2986511-recenze-druhe-ledove-kralovstvi-je-zajimavejsinez-jeho-obyvatele
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Elsa:
Dnes vítr bloudí.
V něm slyším ji a hlas mě láká.
Co mi chce slíbit?
Sny s duhou, ve kterých se nesmráká.
Rok jde svým řádem.
Mně velí neutéct.
Zmrazit chvilky nejde.
I s podzimem se určitě dá kvést.
Všichni:
Už fouk, vítr minuty seče.
Olaf:
O den starší zde pokaždé večer.
Anna:
Když obloha je zralá..
Anna, Kristoff:
chuť lesních jahod má.
Všichni:
My žijem s pravdou úplně spolu.
A dobra si užijem spolu.

obr. 10

Elsa:
Ať jen vlaje vlajka Arendellu, vlajka důstojná!
Anna:
Nám navždy bude vlát!
Všichni:
A navždy bude... a navždy bude vlát!
Nechcem fůru změn!
Jen, co mrkneme, pryč je čas.
Stálost milujem!
Z ní se budoucnost rodí v nás.
Štěstí, vydrž to! Ty jsi nad zlato!
Raduj se z dobrých dnů!
Nechcem fůru změn!
Anna: Drž mě pevně. Já s tebou jdu.
Elza: Drž mě. Já s tebou jdu.
Olaf: Drž mě. Já s tebou jdu.
Kristoff: Drž mě. Já s tebou jdu.
Anna: Já držím tě. S tebou jdu.

obr. 11

10

11

Dostupné z: https://puzzle.heureka.cz/dino-ledove-kralovstvi-ii-3-x-55-dilku/
Dostupné z: https://www.jedishop.cz/ledove-kralovstvi-2-plakat-pack-guided-spirit-61-x-91-cm-5/
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ŠIKOVNÉ RUCE
Procvič si pořádně prsty s tímto písmenkovým tělocvikem. Vyhláskuj písmena ve svém jméně a postupně dělej
cviky, které jsou u nich napsané. Pokud se ti to zdá málo, pokračuj příjmením. Nebo si spolu se sourozenci či
kamarády hláskujte různá slova a cvičte spolu. Například při dlouhé cestě autem.

3x se pinkni do tváře palcem
a ukazovákem pravé ruky.

Ukazovák na pravé ruce
5x rychle napni a zase pokrč.

2x luskni prsty levé ruky.

Spoj proti sobě všechny prsty
na obou rukou a silně zatlač.

10x sevři vší silou levou ruku
v pěst.

Napni všechny prsty na levé ruce
a postupně jeden po druhém
pokrč.

Napni a spoj všechny prsty levé
ruky. Potom mezi nimi postupně
dělej mezery.

Toč zápěstím levé ruky
3x doprava a čtyřikrát doleva.

Toč zápěstím pravé ruky
4x doprava a 3x doleva.

Sevři levou ruku v pěst, počítej
do 11 a potom uvolni.

Malíček na pravé ruce 5x rychle
napni a zase pokrč.

3x luskni prsty pravé ruky.

Překřiž na obou rukou malíček
s prsteníkem.

3x se pinkni do nosu palcem
a ukazovákem levé ruky.

Štípni se 4x do pravé tváře.

Napni a spoj všechny prsty pravé
ruky. Potom mezi nimi postupně
dělej mezery.

Udělěj „Vařila myšička kašičku“

Překřiž na obou rukou ukazovák
s prostředníčkem.

Sevři pravou ruku v pěst, počítej
do 7 a potom uvolni.

Malíček na levé ruce 7x rychle
napni a zase pokrč.

Palcem a prostředníkem
si 5x stiskni pravé ucho.

Napni všechny prsty na levé ruce
a postupně jeden po druhém
pokrč.

Udělej slona (jednou rukou
se chytni za nos a druhou pod ní
provleč a udělej chobot).
Hraj na klavír (místo klavíru
použij stůl nebo svoje stehna).

8x sevři vší silou levou ruku
v pěst.
Palcem a prostředníkem
si 5x stiskni levé ucho.

MontessoriKids.sk, překlad ajinka
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TĚLOCVIK S ABECEDOU
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KNIHA O MĚ
Vytvoř si knihu o sobě. Pokud máš možnost tisku, tak si následující listy vytiskni. Není to ale
vůbec důležité. Můžeš se jimi pouze inspirovat a navrhnout si vlastní. Můžeš použít fixy,
pastelky, barvy, samolepky,…

Fantazii se meze nekladou! Knihu si můžeš rozšířit i o své vlastní nápady. J

Popros rodiče, aby ti do stránek udělali dírky, mohou si pomoci děrovačkou. Poté si knihu
stáhni stužkou, nebo provázkem.

Vznikne ti krásná vzpomínka!
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12

Dostupné z: https://www.kuncicka.cz
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