
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé děti a vážení rodiče, 

 

máme další týden mimo školu za sebou. Jak se všichni máte? Terezko, Verunko, Zišíku, 

Marečku, Luborku, Andrejku, Kubíku, Tájo, Matýsku, Adámku, Františku a Vládíku, Sašenko a 

Miško? Co nového jste prožili? A jak se vám dařilo vypracovat nové úkoly? Jsem moc zvědavá a 

těším se na vaše fotky. Udělali jste si pořádek ve svých penálech?  
 

Než začneme s dalšími dobrovolnými úkoly, můžeme si zazpívat naše oblíbené písničky. 

Vzpomeneš si na písničku „Když jsi kamarád, tak pojď si se mnou hrát“? 

 https://www.youtube.com/watch?v=lz9mNF8cER0   

A tady ji máme v malinko jiné verzi. 

 https://www.youtube.com/watch?v=3ZRq_4Kh7tk  
 

Tak co, vzpomeneš si na další? Hlava, ramena, kolena, palce…. zacvičte si ji doma všichni a 

nezapomeňte zrychlovat. Kdo to z vás poplete?  

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY 
 

A máme tady říkanky s pohybem a na procvičení rukou před psaním. Obrázky si můžete vybarvit. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5UP7XVSH2U     

https://www.youtube.com/watch?v=jOCaeS_K84Y   

 

 

 

Ťuká, ťuká deštík, na široký deštník.     

Ťuky, ťuky prstíkem, kdo je pod tím deštníkem?    

To jsem já, panenka, točí se mi sukénka.         

Běžím, běžím ke sluníčku,      

osušit si svou sukničku. 
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Típ, típ, típ, vrabec, vrabce štíp. 

Poprali se na keříčku, vytrhli si 

po peříčku, Típ, típ, típ, vrabec,      

vrabce štíp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když budeš procvičovat psaní, nezapomeň správně sedět a správně držet tužku. Pro zopakování se 

podívej na video.  

https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A 

 

Tento týden se budeme věnovat zvířátkům, která žijí na statku a přináší nám užitek. Co to je za 

slovo, ten užitek? Zkus se nad ním s maminkou nebo tatínkem trochu zamyslet. Kdo je z našich 

zvířátek pro nás užitečný a jaký užitek z něj můžeme mít? Určitě je to „něco“, co nám různá 

zvířátka dávají buďto k jídlu nebo k dalšímu zpracování. Určitě jsi o tom již slyšel.  

 

 

Tak například KRÁVA nám dává mléko a maso. 

Z mléka se vyrábí tvaroh, sýry, máslo, jogurt, 

smetana, šlehačka nebo kefír a z masa vaříme dobrá 

jídla. A to není všechno. Z její kůže se vyrábí mnoho 

výrobků. Jsou to třeba boty, bundy a kabáty, opasky, 

kabelky, rukavice nebo třeba také části nábytku. 

Kravičky jsou proto moc užitečné.  

 

A takto bychom mohli pokračovat u dalších zvířátek.  

 

 

 

 

OVCE nám dává maso, mléko a srst. Z mléka vyrábíme 

sýry, ze srsti zase vlnu a z vlny se pletou svetry, čepice, 

šály nebo rukavice.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A


 

KOZU chováme pro mléko, ze kterého se dělají třeba kozí 

jogurty nebo sýry. Kozí mléko je moc zdravé např. pro 

děti, které trpí alergiemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRASE je užitečné pro své maso, kůži a sádlo. Všichni 

máme rádi na nedělní oběd řízky nebo masové 

kuličky. Ze štětin se vyrábějí štětce a z kůže se šijí 

kabáty, rukavice, pásky a jiné výrobky. Víš, že prase je 

velmi chytré zvíře? Někteří lidé ho chovají jako 

domácího mazlíčka. A jeho kůže se podobá kůži lidské.  

 

 

A teď povídej mamince sám, proč chováme SLEPIČKY, HUSY, KACHNY, KRÁLIKY A KONĚ. Nad 

odpovědí na její otázku se vždy zamysli. Také si nahlas zopakuj jejich zvuky. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Až si to procvičíš, můžeš si vyzkoušet složit obrázek. 

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-

zvirata/ucime-se-1.htm 

 

Víš, jaké zvuky vydávají?   

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm 

 

Budu ráda, když mi nakreslíš nebo namaluješ jakékoliv hospodářské zvířátko. Spolu s maminkou 

nebo tatínkem obrázek vyfotíte, pošlete e-mailem a já ho dám na naši výstavku. Moc se těším na 

vaše obrázky. Inspiraci najdete zde. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNYrF1ZkxZo 

https://www.youtube.com/watch?v=m9lDPGeO-C8 

https://www.youtube.com/watch?v=6e7K4B8Ttro 

 

A na závěr, že se nám práce podařila si zazpívej zvesela písničku „Když jsem já sloužil“ 

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

 

Úkoly pro hru, pomoc mamince a zábavu. 

Dnes se společně vrátíme do pokojíčku. Tentokrát si uklidíš oblečení, trička, mikiny, kalhoty si 

poskládej a ulož je do komínku. Kolik máš na hromádce triček a kolik mikin? A která hromádka je 

vysoká a která nízká? Jaká barva oblečení se ti líbí? Která je světlá a která tmavá?  Umíš dát 

dohromady stejné ponožky a srolovat je? Když ne, všechno se můžeš naučit. Tak honem do toho a 

půl je hotovo. 

 

Opět přijdou na řadu pastelky. Jakou barvu myslím? Č – E – R – V- E – N – Á, B – Í – L – Á, M – O – 

D – R – Á, Ž – L – U – T – Á, Z – E – L – E – N – Á, O – R – A – N – Ž – O – V Á, R – U – Ž – O – V – Á, F 

– I – A – L – O – V – Á, Č – E – R – N - Á, H – Ň – E – D – Á …………. 

 

Jednoduchá hrníčková, ale výborná bábovka, kterou zvládnou společně s maminkou i děti. 

3 vejce 

1 hrnek cukru 

2 hrnky polohrubé mouky 

1 zakysaná smetana 

1 hrnek mléka 

Citrónová kůra, prášek do pečiva, trošku oleje. 

Vajíčka, cukr a prášek do pečiva rozšleháme mixérem, přidáme mouku, mléko, trošku oleje a na 

závěr citrónovou kůru a smetanu. Zamícháme a pečeme na 175 až 180 stupňů podle trouby asi 50 

minut. Přeji dobrou chuť, ať se dílo podaří. 
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A nakonec posílám slíbené obrázky dalších ovocných stromů, které na jaře kvetou. 

 

Jabloň 

   

Hrušeň 

 

 

Slivoň 

  

Pěkné slunečné jarní dny všem přeje 

Petra Dubová  

V Praze 26.04.2020      třídní učitelka 


