
Týdenní činnosti 15.3. – 19.3.2021 
 

Pondělí 15.3.2021 

 

1. Podívejte se na video, jak a z čeho se vyrábí papír?  

Jak to chodí v lese 

https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8 

2. Jak to chodí v knihovně? 

Knihovna je buď nějaká polička nebo skříň, do které 

ukládáme knihy. Může to být ale i budova, ve které jsou 

regály a v nich uložené knihy. Ty si pak může člověk, 

který zaplatí poplatek půjčit a po přečtení vrátit. Knihy 

ale musí vrátit v pořádku. 

Jak zacházíme s knihou? 

- před prohlížením si umyjeme ruce 

- u knihy nejíme, nepijeme 

- s knihou neházíme, nevytrháváme listy, nečmáráme, nestříháme 

- po přečtení knihu ukládáme na své místo (knihovnička, polička) 

 

3. Nakresli vlastní nejoblíbenější knihu  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8


4. Báseň KNÍŽKA – nauč se básničku. 

Knížka 

 
Dobré ráno kamarádi, 

knížky máme všichni rádi. 

Kolik je v nich tajemství, 

kdo poslouchá dobře ví. 

Že v tam bydlí pohádky, 

s nádhernými obrázky. 

Ale také básničky,  

říkadla a písničky. 

 

5. Vyrob si záložku do knihy 

 

• Pomůcky: Barevné papíry, nůžky, pastelky, lepidlo,  

• Postup: viz obrázek výše a dále si dozdobte dle vlastní fantazie. Pro inspiraci 

přikládám výrobky níže. 

 

 

  



Úterý 16. 3. 2021 

1. Přečti si společně s rodiči pohádku O perníkové chaloupce 

Otázky k textu: 

• S kým šel tatínek do lesa na dřevo? 

• Co sbírali Jeníček a Mařenka? 

• Co loupali Jeníček s Mařenkou z chaloupky? 

• Kam zavřela baba Jeníčka a Mařenku? 

• Našli Jeníček a Mařenku svůj domov a tatínka? 



2. Dějová posloupnost pohádky 

Vybarvi obrázky a rozstříhej je dle čas. Obrázky si zamíchej a znovu slož, jak šla pohádka za sebou. 

Převyprávěj pohádku podle obrázků. 

 

 

 

 

 



3. Pracovní list – dokresli střechu perníkové chaloupce. Pokud budeš chtít, tak si chaloupku 

můžeš vybarvit. 

 



Středa 17. 3. 2021 

1. Poznáš, co je to za pohádku? 

 

Výborně! Poznal si - je to Ovečka Shaun. 

2. Výroba ovečky – Tento výrobek bude sloužit jako výzdoba třídy. Při otevření MŠ 

odevzdejte prosím třídním učitelkám. Děkujeme. 

• Pomůcky: čtvrtka, lepidlo, vata, černý, růžový a bílý papír, nůžky, kružítko 

• Postup: 

o Na čtvrtku narýsujeme kružnici a poloměru 20 cm (můžete obkreslit např.: velkou 

misku) 

o Vystřihněte kruh a polepte ho vatou 

o Na černý papír namalujeme nožičky, hlavu a ocas poté vystříháme 

o Nohy, hlavu a ocas přilepíme k tělu 

o Na hlavu doděláme oči a čumáček 



 

3. Pracovní list – slabiky 

Řekni, co je na obrázku a vytleskej počet slabik. Vybarvi tolik puntíků, kolik je slabik. 



 

4. Zazpívej si 

Knížka pohádková (na melodii Holka modrooká)  



Knížka pohádková musí zůstat jako nová,  

knížka pohádková musí hezká být. 

Ani talíř, ani šťáva na knížku se nepokládá,  

knížka pohádková musí krásná být.  

 

Čtvrtek 18. 3. 2021 

1. Přečti si pohádku – O Červené Karkulce 

Žila jednou jedna hodná a milá dívenka. Všichni ji měli velice rádi a ze všech nejvíce maminka s 

babičkou. Babička jí ušila červený čepeček a podle něj jí začali říkat Červená Karkulka. Babička 

bydlela na samotě u lesa, kde široko daleko nebyla žádná jiná chaloupka. Babička se tam starala o 

lesní zvířátka. 

Jednou v létě maminka napekla bábovku, do košíku přidala láhev vína a řekla Karkulce: 

„Babička má dneska svátek. Vezmi košík a zanes ho k babičce do chaloupky. Ale jdi rovnou, ať se v 

lese nezatouláš!“ Karkulka pokývala hlavou a zvesela se vydala na cestu. Cestu si zpříjemnila 

poskakováním a broukáním si. Brzy se dostala do lesa až došla k malému potůčku. Karkulka 

neodolala, zula si boty a začala máchat nožky ve studené vodě. V tom se před ní objevil vlk. 

„Dobrý den, Karkulko, kampak jdeš?“ zeptal se. Hlas mu skřípal, přestože se snažil mluvit drobounce, 

aby Karkulku nepolekal. Ale Karkulka se vlka nebála a povídala mu: „Jdu k babičce do chaloupky v 

lese. Má dnes svátek, a tak jí maminka upekla bábovku.“ 

„Chceš ochutnat?“ nabízela vlkovi. Ten si přičichl ke košíku a ušklíbl se. „Maso nemáš?“ zeptal se 

znechuceně. 

„Nemám,“ odpovědělo děvčátko. 

„No, nevadí, bábovku si nechám k večeři,“ řekl vlk. 

V duchu už ale přemýšlel, jak by dostal Karkulku. „A kdepak bydlí tvoje babička?“ „Ty to nevíš?“ 

divila se Karkulka, „přece v chaloupce za lesem. Půjdeš kousek podle potoka, potom zahneš doprava a 

už tam budeš.“ „Tak víš co, Karkulko, budeme závodit,“ navrhl vlk. „Ty půjdeš dolů kolem potoka a 

já proti vodě. Schválně, kdo bude u babičky dřív.“ Karkulka se jen zasmála, popadla košík s bábovkou 

a vínem a vydala se na cestu. Vlk šel kousek opačným směrem, ale za chvíli skočil do houští a hnal se 

křovím rovnou na kraj lesa. Za chvilku už stál před babiččinou chaloupkou a klepal na dveře. „Kdopak 

to je?“ ozvalo se zevnitř. „To jsem já, Karkulka,“ zavolal tiše vlk. Babička se už nemohla vnučky 

dočkat a otevřela dveře. Vlk se na babičku vrh a spolkl ji. Potom si dal na hlavu její čepec, nasadil si 

na nos brýle a lehl si do postele. Vzal si babiččinu knížku a dělal, že čte. Karkulka se zatím v lese 

honila za motýly, sbírala maliny a prozpěvovala si, až konečně došla k chaloupce. Zaklepala na dveře 

a zevnitř se ozval chraptivý hlas: „Kdopak to ťuká?“ Karkulka se zarazila, ale pak odpověděla: „To 

jsem já, babičko, vaše Karkulka.“ „Pojď dál, děvenko, je otevřeno.“ Karkulka vešla dovnitř, a když 

spatřila babičku, podivila se: „Babičko, máte takový divný hlas.“ „I nediv se, děvče, napila jsem se 

studené vody a teď trochu stůňu.“ Karkulka tedy vyřídila pozdrav od maminky, postavila na stůl košík 

a šla dát babičce pusu. Ale jak ji uviděla zblízka, vylekala se: „Babičko, vy máte velké uši!“ „To 

abych tě lépe slyšela.“ „A babičko, vy máte velké oči!“ „To abych tě lépe viděla.“ „Ale babičko, vy 

máte velké zuby!“ podivila se Karkulka naposled. „To abych tě lépe mohl sníst!“ zařval vlk, vyskočil 

z postele a Karkulku taky spolkl! Jenže ta dvě veliká sousta ho velmi tížila. Svalil se zpátky do postele 

a tvrdě usnul. 

Za malou chvíli šel kolem chaloupky myslivec, babiččin známý, a uslyšel zevnitř podivné chrápání, a 

tak se podíval oknem dovnitř. Vidí tam vlka s velikým břichem, jak chrápe v babiččině posteli. Na nic 



nečekal, vběhl dovnitř a tesákem rozpáral vlkovi břicho. Z něj vyskočila Karkulka, za ní babička, 

naštěstí obě živé a zdravé. Vlk zatím stále spal jako zabitý. Společně mu nasypali do břicha kamení a 

znovu ho zašili. Pak se schovali do kouta a čekali, co se bude dít. Vlk se za chvilku vzbudil a 

zaskuhral: „To mám ale žízeň!“ Dovlekl se ke studni, nahnul se nad ni a kamení ho stáhlo dolů. 

Žbluňklo to, kamení ho samou tíhou táhlo ke dnu a vlk se utopil. Babička pak pohostila myslivce 

vínem a bábovkou. 

 

2. Co upekla maminka babičce k svátku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

3. Rýmování 

Rozhodni, zda se dvojice slov rýmují. Dvojice, které se rýmují, tak vybarvi a dvojice, které se 

nerýmuje nevybarvuj 

 

  



 

 

 

  



Pátek 19. 3. 2021 

1. Pohádkový kvíz – znáš dobře pohádky? 

  



2. Zacvič si na písničky Míši Růžičkové 

https://www.youtube.com/channel/UCWaYP51K6ayGFNZ9j5TdjoA 

• Trpaslíci 

https://www.youtube.com/watch?v=OTr9h0Aar9M 

 

• Tanec princezen 

https://www.youtube.com/watch?v=pdUa6nte6nU&list=PLkmgvxwG9-

dVtjRjeJa8zzl_9LjuDsB5y&index=47 

 

• Zajíček a liška 

https://www.youtube.com/watch?v=_k8UXDk8APY&list=PLkmgvxwG9-

dVtjRjeJa8zzl_9LjuDsB5y&index=86 

 

3. Jarní procházka - Zkuste najít v přírodě 
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