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VÝTVARNÁ
VÝCHOVA

2

CITRONÁDA S MÁTOU
Pomalu se nám začínají zvedat teploty, sluníčko svítí a my si
musíme dávat pozor na pitný režim. Víte, že bychom měli vypít
až 2 litry vody denně? Připravte si svůj oblíbený nápoj, který
máte nejraději a jdeme na to.

Co budeme potřebovat?
o tvrdý papír
o barvy
o tužka
o štětec
o kelímek s vodou

obr.1

Postup:
1. Tužkou si načrtni svou sklenici na papír. Až budeš s tvarem spokojený, začni kreslit
obsah sklenice a okolí (stůl s ubrusem, ovoce, bylinky,…)
2. Teď přijdou na řadu barvy (můžeš použít vodové i temperové), pokud nemáš barvy,
použij pastelky, nebo voskovky.
3. Nezapomeň na detaily, ty totiž dělají celý výkres reálným. Je opravdu citron všude
stejně žlutý? Nejsou některé lístky máty zelenější něž jiné? Zkoumej všechno důkladně!
Tím bude kresba perfektní!

Tak co? Jak ti to šlo? Takovým způsobem si můžeš namalovat i svoji nejoblíbenější snídani. J
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Dostupné z: http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/93-rocni-obdobi/leto/959-citronada-s-matou
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KVĚTINOVÝ ZÁHON
Všude to krásně kvete a voní. Namalujeme si proto květinový záhon, abychom si ho mohli
vystavit v pokojíčku a přenesli jsme si tu krásu domů.

Co budeme potřebovat?
o papír
o vodové barvy
o štětec
o kelímek s vodou
o černý fix

obr.

2

Postup:
1. Zvolíme si jaké barvy použijeme.
2. Uděláme si z barev skvrnky, ze kterých si budeme poté dělat květy. Než nám skvrny
zaschnou, uděláme si stonky a listy.
3. Po zaschnutí skvrn si vezmi černý tenký fix a dodělej květy. Zkus se řídit skvrnou? Má
tvar snad tulipánu, nebo pampelišky? U některých budeš muset asi hodně přemýšlet,
nebo zapoj svou fantazii a vytvoř si nové originální květiny.

A je to hotovo! Doufám, že se vám nápad líbil a výtvor se vám povedl. J
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Dostupné z: http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/93-rocni-obdobi/leto/537-kvetinovy-zahon
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JEZDÍME NA KOLE !
Jezdíte rádi do přírody na kole? Zkuste si
vzpomenout, kde se vám líbilo nejvíce. Může to být
louka, les, oblíbené místo u rybníka. Pokud vás nic
nenapadne, můžete namalovat místo, kde se chcete
teprve podívat. Mátě už v hlavičkách nějakou
představu? Tak jdeme na to!
Co budeme potřebovat?
o dva papíry
o fixy
o barvy (štětec, kelímek s vodou), popř. pastelky
o nůžky
o lepidlo
o tužka

obr.

3

Postup:
1. Na papír si načrtněte tužkou hrubou představu o tom, jak celý výkres bude vypadat. Kde
budou stromy, kde louka,…. Až budete s rozmístěním spokojení, můžete si připravit
pastelky, nebo barvy. Pokud si zvolíš barvy, nezapomeň si připravit kelímek s vodou a
štětce.
2. Namalujeme si přes celý papír přírodu. Dávej si opravdu záležet.
3. A teď je na řadě naše kolo. Kolo si nakreslíme na nový papír. Pokud si nevíš rady, jak
kolo nakreslit, můžeš se řídit návodem dole. Kolo si dokresli. Můžeš přikreslit
samolepky, košík, …
4. Máš výkres s přírodou suchý? Pokud jsi tedy maloval barvami. Kolo si vystřihni a nalep
na výkres s přírodou. Tam, kam se ti hodí, nemusí to být uprostřed.

A máme hotovo! J
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Dostupné z: http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/81-doprava/751-jizdni-kolo
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obr.
4

4

Dostupné z: http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/81-doprava/751-jizdni-kolo
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MANDALA
Znáš mandaly? Viděl jsi je už někde?
Je to omalovánka, u které si odpočineš
a na nic nemyslíš. Mandaly jsou různé.
Od lehčích až po velmi těžké.
Zkusíme si to taky!
Co budeme potřebovat?
o mandala
o pastelky

obr. 5

Postup:
1. Vytiskni si jednu z mandal z další strany.

POKUD NEMÁŠ MOŽNOST TISKU, NIC SE NEDĚJE, JSI MOC ŠIKOVNÝ A
MANDALU SI DOKÁŽEŠ VYTVOŘIT I SÁM. POUŽÍT MŮŽEŠ I KRUŽÍTKO,
PRAVÍTKO A SVOU VLASTNÍ FANTAZII!

2. Zkopíruj si odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=xAwaK0fdFOQ
3. Při vymalovávání si můžeš tuto hudbu poslechnout.
4. Mandaly bývají barevné! Takže se neboj použít hodně barviček.
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Dostupné z: https://www.posters.cz/mandala-f85647943
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9

6

6

Dostupné z: https://cz.pinterest.com/pin/466333736394819101/, https://kvytisknuti.omalovanky.name/ruzne/mandala.php,
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ČESKÝ JAZYK
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OPAKUJEME SI VYJMENOVANÁ SLOVA
-

Vyškrtej všechna vyjmenovaná slova po B, která najdeš
Slova jsou vepsána ve všech směrech
Písmenka mohou být použita v několika slovech zároveň.
Písmenka, která ti zůstanou, napiš na řádek tak, jak jsou za sebou

B

L

E

T

A

V

Y

B

O

V

K

Y

N

Á

B

Y

T

E

K

A

E

E

T

B

Ý

K

I

A

A

L

T

M

T

A

L

Ý

L

Ý

N

S

Y

P

E

Y

R

Y

D

S

I

Y

B

S

E

T

B

D

Y

Í

L

B

O

U

S

O

B

Í

B

O

Y

I

D

Y

K

U

D

Y

Ř

Ý

B

Ř

B

J

E

Č

Y

B

O

P

T

P
obr.

7

Dostupné z: (Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz (konkrétně http://dum.rvp.cz/materialy/ukrytavyjmenovana-slova-po-b.html ), ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno
Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze)
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7

OMALOVÁNKA
Nachystej si pastelky. Vybarvi omalovánku podle návodu dole.

obr.

8

8

Dostupné z: JIRKŮ, Zuzana a Jana TABARKOVÁ. Vyjmenovaná slova hrou: pracovní sešit pro 3. ročník.
Brno: Nová škola, c2010. 58 str. ISBN 978-80-7289-218-1.
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ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Kuřátka objevují statek
Jana Peisertová
DESET malých kuřátek
chodí s mámou kvočnou.
Jedno běží za kohoutem,
kokrhat prý začnou.

SEDM kuřat u prasátek
slyší mlaskot, funění.
Jedno kuře se selátkem
mají problém k řešení.

DEVĚT kuřat ve stodole,
jedno nechce za vrata,
marně na něj máma volá,
učí pípat koťata.

Na zahradě u kůzlátek
krtek viděl kvočnu rád.
ŠEST kuřat i paní kvočna
vědí, že je kamarád.

OSM kuřat přišlo k pejskům,
Brok je trochu prožene.
„Já mám žízeň,“ píplo jedno,
snad je potom dožene.

Králíci-bázliví braši.
PĚT kuřat to dobře ví.
Že prý v kůlně něco straší?
Jedno z nich to vyřeší.

1. Kam se zatoulala všechna kuřátka?
2. S kým se na statku kuřátka seznámila?
3. Kdy se kuřátka líhnou? A z čeho? Vylušti tajenku.
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Vylušti tajenku.

1. Kolik kuřátek přišlo k pejskům?
2. Kdo žije ve stodole?
3. Jak se nazývá máma od kuřátek?
4. Hlavními postavami byli…
5. Kdo byli bázliví braši?
6. Jaké je příjmení autora?
7. Kuřátko řeší problém se…
8. Jak se nazývá místo, kde kuřátka a ostatní zvířátka bydlí?
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KŘÍŽOVKA VYJMENOVANÁ SLOVA
Do křížovky napiš vždy to slovo, ve kterém je i/í.

Kop…ta, pap…ry
p…smo, třp…t
p…tlák, p…ráti
zp…chnout, lamp…čka
p…vovary, zp…tovat
netop…ři, p…ng pong
slep…ši, p…satel
p…tel, p…t
p…skoviště, klop…tnutí
p…chlavý, p…skatý
přep…ch, dop…sy
p…šťala, op…lení
načep…řený, krasop…sný
p…šný, up…ři

TAJENKA: _______________________________________________
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VYRÁBÍME I V ČEŠTINĚ!
Český jazyk je velmi zábavný! To si ukážeme
právě teď. 9
Co budeme potřebovat?
o papír
o pastelky
o nůžky
o barevný papír
o fix

Postup:
1. Na papír si nakresli rybník. Měl by být větší.
2. Na barevný papír si nakresli rybičky a vystřihni. Rybičky by se nám měli vlézt do
rybníčku.
3. Na rybičky si napiš vyjmenovaná slova po P. Tak jako máš na zelených rybičkách níže.
4. Tvým úkolem je zamíchat rybičky a následně je seřadit do rybníku tak, jak jdou za
sebou.

9

Dostupné z: POLITZEROVÁ, Barbora. Vyjmenovaná slova – učíme se hrou [online]. Systém Drupal. 2009-828, [cit. 2016-03-12], Dostupné online na http://www.zlobidlo.cz/hry/vyjmenovana-slova
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Zkus to podobně i u jiných vyjmenovaných slov, například u těch, které ti dělají
problémy. Nemusíš využívat rybník s rybičkami. Zkus mráčky na obloze, kolonu aut,
nebo květiny na louce.
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MATEMATIKA
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SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000
Už umíš sčítání a odčítání do 1000. Abychom to uměli ještě lépe, musíme to neustále
procvičovat.

OPRAV NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLADY

531 – 200 = 431
954 – 800 = 154
496 – 200 = 296
874 – 400 = 475
908 – 400 = 508
557 – 300 = 255
245 + 700 = 845
344 + 600 = 946
222 + 200 = 422
387 + 400 = 778
687 + 200 = 887
521 + 100 = 621
obr.

10

Dostupné z: https://pixers.cz/nalepky/s-usmevem-stastny-maly-beruska-nebo-slunecko-sedmitecne61265948
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10

KTERÝ VÝSLEDEK JE SPRÁVNÝ? SPOJ ČAROU, NEBO JEN ODPOVĚZ.

858
988

658 + 400 =

958

268
568 – 300 =

368
168

147
274

674 – 500 =

174
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836
736

236 + 600 =

863

125
225

425 – 300 =

25

280
480

980 – 600 =

380
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POSTŘEHOVÁ
HRA
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I SPY
Výslovnost: [aj spaj]
Naučíme se skvělou hru, na které si vyzkoušíme svou pozornost a postřeh.
Her typu I SPY je velká spousta. Ke každému ročnímu období, svátku, tématu (Halloween,
podzimní, letní, květinové, zvířecí,…). Pokud tě bude tato hra bavit. můžeš si jich na internetu
najít velkou spoustu.

Co bude tvým úkolem? Musíš zjistit počet jednotlivých předmětů na obrázku. Číslo se
pak zapisuje do karty odpovědí. Nenech se zmást anglickými názvy. Některá slovíčka už
určitě znáš, ale tobě stačí řídit se jen podle obrázků.

SPRING = JARO
SPY = ŠPION, AGENT
GAME = HRA
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PÍSNIČKY
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BUCHET JE SPOUSTA
autor: Jiří Škorpík a Lou Fanánek Hágen
à à https://www.youtube.com/watch?v=UNHo7mPouoA

V textu chybí některá slova, dokážeš je na základě poslechu doplnit?
Z pekárny světa kraj za láskou svou,
nejednu překonal jsem vůli zlou,
a moje ___________,
ta jistě rozezná,
že ji mám vážně rád!

Konečně kluk co o mě zájem má,
přitažlivost je jistě vzájemná,
a srdce z rubínu,
má barvu po vínu,
starý král novému vždy má jej dát.

A v jeho blízkosti se náhle zdá,
že létat v oblacích se málem dá.
Dát ruku na ruku,
netřeba _________,
jeho se přece nelze vůbec bát.

Ta naše dvojice je ____________
a dle všech známek,
pekárna - zámek,
je trasa která někdy krátce trvá,
a já ji dobře lásko znám.

Oslava veliká ať už se chystá,
a buchet je spousta,
lahodná sousta
Ať naše láska je vždy stejně čistá,
a pevná jako brány trám.

Oslava veliká ať už se chystá,
a buchet je spousta,
lahodná sousta.
Ať naše _______ je vždy stejně čistá,
a pevná jako brány trám.
VÍŠ, CO JE TO RUBÍN?
RUBÍN je růžový až červený
RUBÍN JE ČERVENÝ DRAHOKAM

Hezká jak obrázek a _____________
a pýchu princezen tak málo zná,
vyrostla v dostatku,
jak holka ze statku,
umí za práci brát.
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DOBŘE KONČÍ KAŽDÝ PŘÍBĚH
autor: René Rypar, Miroslav Adamec
à à https://www.youtube.com/watch?v=3VSgRxB73TI

obr. 11

Dobře končí každý příběh,
když v něm dobro zvítězí.
Když dobrák zlýho době
a zlo spoutá řetězy.

Dobře končí vyprávění,
když trápení se hodí k ledu.
A táta dojde ocenění,
líp vyjádřit to nedovedu.

Dobře končí každá story,
když se někdo políbí.
A láska, co přenáší hory,
dnes mezi nimi nechybí.

Dobře končí vyprávěnka,
co dá se zažít v peřině.
Když z dívky sen je dívka Zdenka,
končíme v příští vteřině, končíme v příští
vteřině.

Dobře končí každý příběh.
Dobře končí každý příběh.
Dobře končí podívaná,
když si děda najde vnoučka.
A peřina se nadívaná,
netíženě lehoučká.
11

Dobře končí každý příběh.
Dobře končí každý příběh.
Dobře končí každý příběh.
Dobře končí každý příběh.

Dostupné z: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/159396/v-perine
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https://www.youtube.com/watch?v=DQ9RVAG1Ko0
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