
Vážení rodiče a milé děti třídy 3. M Berušky, 
 
v minulém týdnu jsme si spolu povídali o domácích zvířátkách. A tak jste se naučili spoustu nových věcí. Víte už čím se 
zvířátka živí a kde bydlí, jak se jejich mláďátka jmenují atd. Písnička o jaru se vám moc povedla, stejně jako poznávání tvarů. 
V tomto týdnu se začneme věnovat dalším tématům, jako nadcházejícím oslavám a svátkům, které souvisí s jarním 
obdobím. V následujících dvou týdnech se budou jednotlivé oblasti částečně prolínat, proto můžete narazit i na opakování 
apod. 
Moc vám děkujeme za fotografie z činností a aktivit a bude se těšit na další vaše práce v rámci her a plnění případných 
úkolů. 
Pro děti neplnící povinnou školní docházku není vypracování povinné! 
V případě nejasností nebo jiných dotazů se neváhejte obrátit na můj email: martin.adamec@zsbohun.cz 
Držím palce a budu se těšit brzy na viděnou. 

Martin Adamec, třídní učitel pro třídu „Berušky“ 
TÝDEN 19. – 23. 4. 2021 
INTEGROVANÝ BLOK: JARO 
TEMATICKÝ CELEK: NAŠI MAZLÍČCI 
 

HLAVNÍ TÉMA: Jaro v plném proudu, chystáme se na svátky 
Tabulka činností na celý týden: 
 

Den Vzdělávací nabídka Činnosti 

12. 4. 2021 Cvičení pro rozvoj síly, obratnosti a 
orientace v prostoru. 

„Krasojezdkyně“. Motivovaný zdravotně pohybový 
celek. Cvičení se židlí, případně kroužky. Pokud 
zvládnete jen část dlouhého cvičení, vůbec to nevadí. 
Důležitá je přesnost pohybů a správné provedení. 
PRACOVNÍ LIST ve formě námětů níže. 

13. 4. 2021 Artikulační a dechová cvičení. 
Gymnastika mluvidel, hrátky se 
slovíčky. 

„Jarní pusinkohraní“, soubor jednoduchých 

námětů, které pomáhají v rozvoji řeči a 

slovní zásoby. Vhodné je procvičovat po 

chvilkách a pravidelně.  PRACOVNÍ LIST 

14. 4. 2021 Rozvoj zručnosti, sebeobsluhy a práce 
s přírodními materiály. 

Výroba „Čarodějnické koště“. Podrobný 

návod na výrobu jde zde: 

http://vezada.cz/tipy/118-brezova-

kostatka.html?fbclid=IwAR2OHQeSdQZ

F960gGjOg3sM2SRHUcMmYEbyosmpr9

EOEcAC2L5gRecwjrbw 

Není nutné dodržet přesný postup. Tj. může 

být vyrobeno třeba z 3-5 proutků. Cílem 

jsou dovednosti: svázat proutí k sobě, 

zvládnout uzel, pracovat s přírodninou. 

Košťátko je možné dozdobit barevnou 

stužkou apod. 

15. 4. 2021 Rozvoj matematických schopností a 
abstraktního myšlení – počítání řady, 
určení množství, práce v mřížce. 
 

„Kostičky“ Spočítejte tečky na kostkách a zapište 
(vymalujte) do mřížky, každou kostku zvlášť. Po 
zácviku je dobré doplnit reálnou kostkou. Například 2 
hráči, zapisují do mřížky – kdo má v daném tahu víc? 
PRACOVNÍ LIST 

16. 4. 2021 Opakování písničky: 
 
 
Výtvarná činnost: 
- rozvoj kreativity 
- relaxace 

„Sedmikráska“ naleznete v týdnu 5. - 9. dubna. 
Pokuste se pomalu, po částech připomenout melodii 
a slova. Nakonec rytmizovat a poté se pustit do 
zpěvu. 
Malba: holky „Jak by vypadala víla sedmikráska“, 
kluci „Jak by vypadalo auto pro vílu sedmikrásku“ 
Vhodný větší forma A3, vodové či temperové barvy. 
Práce s barevností, prostorem a tvarem. Motivačně si 
předtím vyprávět, co vše by daná věc, bytost mohla 
mít. 
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