
 

 

Téma týdne 12.4.-16.4.2021: 
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Ahoj děti, 

tento týden se budeme věnovat knihám a knížkám. 
Každý máme nějakou oblíbenou pohádku, 

pokud budeš mít chuť, nakreslete nám ji. 

Umíš nějakou pohádku vyprávět? 

I my jsme pro Vás připravily úkoly s pohádkou. 

Tak hurá do toho!!! 

 

 
 



 
Když si tě dívko představím 

/Zdeněk Svěrák – Tři bratři/ 
 

Když si tě, dívko, představím, 
jak tam spíš, 

spánkem jak smůla lepkavým. 
Chci být blíž. 

Neví se kdy, však ví se kam, 
mám se dát. 

Já tě z té smůly vysekám, 
mám tě rád. 

Není pozdě, není brzy. 
Projdu houštím každý den. 

Člověka to neomrzí, 
když je láskou zasažen. 

Zasažen. 
 

Utkám se znovu s tím trním, 
šípkovým. 

A pak ti všechno vyplním, 
vypovím. 

Až tvoje oči zaplanou 
v úžasu, 

vetknu ti růžičku planou 
do vlasů. 
SBOR: 

Vetkne jí růžičku planou do vlasů, 
vetkne jí růžičku planou do vlasů. 

 
Když si tě, dívko, představím, 

jak tam spíš, 
spánkem jak smůla lepkavým. 

Chci být blíž. 
Neví se kdy, však ví se kam, 

mám se dát. 
Já tě z té smůly vysekám,  

mám tě rád. 
Není pozdě, není brzy. 

Projdu houštím každý den. 
Člověka to neomrzí, 

když je láskou zasažen. 
Není pozdě, není brzy. 

Projdu houštím každý den. 
Člověka to neomrzí, 

když je láskou zasažen. 
Zasažen. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Ohryzaná básnička 
Jiří Žáček 

 
Když se myši probudily, 

kručelo jim v bříšku, 

ale doma objevily 

jenom tuhle knížku. 

 

Že jim tuze vytrávilo 

ze zimního spánku, 

v cukuletu ohryzaly 

skoro celou stránku. 

 

Ach vy žrouti – já vám za to 

píšu z mravů pětku. 

Knížky jsou tu k prohlížení, 

knížky nejsou k snědku! 
 

(Aprílová škola) 



 

 

 



 

 

 

Přiřaď správné číslo k obrázku 

 



 

Grafomotorické cvičení 

Trénuj spodní oblouk a usměj se! 

 



 

 

 

 



 

        

 



Pomocí vidličky si můžeš vytvořit krásné tulipány 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  



Vyrob si záložku do knížky, můžeš někoho i obdarovat 
 

 

 

 

 

 

 



Procházka do přírody 
• Jdi na zahrádku a zkus najít včelku na pampelišce a rozkvetlý 

strom. 

   
 

• V lese hledej velké mraveniště a fialku lesní. 

           
 
• Na louce a u cesty pozoruj motýla, u potoka bys mohl/la vidět 

blatouch bahenní. 

   
(nikdy nezapomínej, jak se má chovat správný kluk a holka 
v přírodě) 
 

 



POHÁDKOVÉ PEXESO 

- rozstříhej si obrázky a zkus vyprávět pohádku 
 

 



Prostorová orientace 

-  procvič si pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, 
pod… 

 

 



My family 
 

 

 

 

 

 



 
 

 


