
 

Ahoj děti     , 

víkend utekl jako voda a je tady opět pondělí a s ním začátek nového týdne.   

 

1. Zopakujte si:   

Kolik dnů má víkend? (vyjmenuj) 

Kolik dnů má pracovní týden? (vyjmenuj) 

Kolik dnů má celý týden? (a teď hezky celý týden, den za dnem) 

 

Supeeer, všichni určitě znají všechny dny v týdnu, jak když bičem mrská      a já vám 

píšu velikou 1 a tleskám       

Už víme, že víkend jsou pro většinu lidí dny volna.  

Užíváme si společných chvil, pomáháme mamince s domácími pracemi, tatínkovi s různými 

opravami v domácnosti. 

 

2. Vzpomeňte si: 

S čím jste mamince nebo tatínkovi o víkendu pomáhaly? 

Nezapomněly jste si po sobě uklízet hračky, tak jako to děláme ve školce? 

Určitě si k tomu uklízení pusťte nějakou hezkou písničku, kterou máte rádi, ať vám to 

jde hezky od ruky a zazpívejte si 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_T0vS-uHBYs 

3. Pojmenuješ správně části dne? 

Aby se vám to lépe pamatovalo naučíme se společně básničku: 

 

S nechutí či vesele ráno vstáváš z postele. 

Za celou noc hlad už máš, tak se v klidu nasnídáš. 

Dopoledne začíná, s ním přichází svačina. 

V poledne, to jistě znáš, vydatnější oběd máš. 

Odpoledne svačinka může být jen malinká. 

A co večer? Dobře víš, večer přece večeříš.  

 

Básničku si určitě řekneme všichni společně, až se zase uvidíme ve školce. Už se na ní 

moooc těšíme a jsme zvědavé, jak jí budete krásně umět.  

Některá slova v básničce jsem vám zvýraznila. Poproste maminku nebo tatínka, ať vám je 

ještě jednou přečte a vy je překvapte! Řekněte, na jakou hlásku slovo začíná a někteří 

šikulkové mohou zkusit i co slyší na konci toho slovíčka. Výborně! To vám to jde!           

Na konec si slova vytleskáme a počítáme, kolikrát jsme tleskly      . Pro všechny je to 

určitě hračka       a můžete si s maminkou nebo tatínkem vytleskávat co vidíte kolem 

sebe. A nešiďte to! Každá slabika jedno tlesknutí!  

 

4. Vzpomeňte si: 

Co jste měli k snídani? 

Co jste měli k obědu? 

Co jste měli k večeři? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_T0vS-uHBYs


 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Děti, doufám, že jste o víkendu vyrazily s rodiči na procházku. 

Ráno měla příroda bílý kožíšek. Vyčaroval jí ho mráz z vodní páry. Jakmile vykouklo 

sluníčko, hned nám bylo lépe. Sluneční světlo způsobuje, že nám v těle vzniká látka, 

která podporuje dobrou náladu a díky sluníčku dokáže naše tělo vytvořit vitamín D, jehož 

působením máme zdravé zuby, kosti a svaly a lépe odoláváme bacilům. Díky jarnímu 

sluníčku se začíná příroda probouzet a my můžeme vidět první jarní kytičky v zelené 

trávě, pupeny na stromech ale také ptáčky, kteří se pomalu vrací z teplých krajin. 

 

 

5. Zopakujte si: 

Když se březen vydaří, 

Je to krásné předjaří. 

Když se projdeš trochu venku, 

Hned narazíš na sněženku 

 

6. Jaké květiny jste venku ještě viděli? (dva pracovní listy níže) 

 

7. Jací ptáčkové se vrací z teplých krajin? Jací ptáčkové tady zůstali přes 

zimu?  (najdi v knížce, pracovní list níže)  

 

8. Vyrobte si vlaštovku nebo si jí namalujte. Ta se vrací z teplých krajin.            

Jste moc šikovné děti a my se těšíme, až tady ve školce, všechny vaše výtvory 

vystavíme. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Ať nám sluníčko hezky svítí.  

Vezmi si obyčejnou tužku a obtáhni všechna kolečka v řádku. Nezapomeň na 

správné držení tužky (popros maminku o kontrolu      ), netlač a uvolni zápěstí. 

Hezky zleva doprava.  Výýýýborně, už jsi skoro školák, jde ti to samo.  

Máš zase velikou 1.                        

                                                                                 



 



 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

10. Můžeš si namalovat kočičky. Nejprve je potřeba zvládnout pozadí. Krásné žluté 

slunce. Až zaschne barva, tak přijde na řadu obloha. Po zaschnutí oblohy jdou na 

řadu větvičky a prstem nebo štětcem kočičky. Je to paráda jací jste malíři. Už 

se na tu jarní krásu těšíme. 

11. A pokud budeš mít ještě chuť do práce, máme pro vás sněženky z papíru.  

Vystřihnout (zkontroluj držení nůžek) složit a nalepit na barevný papír, ať je 

sněženka hezky vidět.  

Je to jednoduché a zvládnete to určitě všichni      
 

 
 

 

 

A zazvonil zvonec a je tady pátek, konec pracovního týdne. A já mám pro vás ještě jeden 

poslední, tentokrát víkendový úkol. Protože se blíží Velikonoce a všichni chceme mít 

krásně vyzdobený truhlík, dojdeme si koupit osení, abychom ho zaseli a stačilo nám 

hezky vyrůst. Musíte se o něj starat, aby mělo dost vláhy, světla a tepla. To budete 

koukat, jak poroste a udělá vám na Velikonoce velikou radost       

 

 

Koupíte ho v prodejně Klas 

 
 

 

Mějte se moc krásně, užijte si víkend a buďte hoooodně zdraví. 

Vaše paní učitelky Soňa     , Elenka     , Hanička     a Hanička       
 

 

Zdroj: Pinterest, YouTube, Velká kniha předškoláka, Můj sešit pozorování Ptáci 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


