
Milé naše Kočičky  

Hlásíme se, snad už naposled, touto cestou, abychom Vám trošku ukrátili nudu bez té naší 

školky  Příští týden se už snad všichni předškoláčci vrátí… 

Prozatím si zkuste projít doma s maminkou, tatínkem, nebo třeba babičkou a dědečkem pár 

listů, co jsme Vám společně s paní učitelkou Gabkou nachystaly. Tento týden si zahrajeme na 

školáky  Co takový školák potřebuje? Zkuste najít na obrázku vše, co budete ve školních 

lavicích potřebovat a pomůcky vybarvěte  

 



Teď už víme, co ve škole potřebujeme a můžeme začít  Jako první máme matematiku. 

V matematice se budeme učit?  (ano, správně děti. Matematika jsou počty ) Zkuste na 

obrázku vybarvit tolik koleček, kolik vidíte mašinek, autíček, ponožek, medvídků a tužek. Ti 

odvážnější můžou zkusit číslo i napsat  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mx12bLii16I   poslechněte si hezkou písničku o matematice 

https://www.youtube.com/watch?v=mx12bLii16I


Další předmět ve škole je Český jazyk. Děti se v něm učí písmena (někteří z vás už je všechna 

znáte a umíte si ledacos přečíst), a tak si zkuste společně s rodiči přečíst tuto pohádku: 

 



 

Pro ty, co nemají možnost si pohádku vytisknout, Vám ji zkusíme ukázat i takto- snad to je čitelné . 

Přidáváme ještě jednu malinkatou mini pohádečku  

 



Jestli máte přečteno, tak ve škole zazvonilo a máme velkou přestávku. Ta je proto, abychom 

si mohli dát svačinku. Dneska budeme jíst zdravě. Jako správní předškoláci poznáte, co je na 

obrázku zdravé a co ne…  

 

Zdravé potraviny vybarvěte  

Posílám  Vám  jednu pro radost. Je to moje Dafinka a pořád kouká, co dělám. Co to je za zvíře???  

 



Zazvonil zvonec a přestávky je konec. Nachystejte si žáci tužku, pero, písanku a jdeme psát  

 

 



Další hodinu budeme mít výtvarnou výchovu. Určitě Vám doma zbyly výkresy  Použijte 

jeden z nich (který chcete) a celý ho vyzdobte pampeliškami. Budete potřebovat nějaké 

barvičky a vidličku  Už se na Vaše díla s paní učitelkou moc těšíme! 

 

 



Takže jsme si milé děti zahráli na školu. Procvičili jsme si počty, zazpívali si o nich s panem 

Uhlířem a Svěrákem, četli jsme, psali jsme, malovali a teď už zbývá si jen protáhnout tělo! 

Utíkejte ven, vezměte rodiče, koloběžku, kolo, kočárek a běžte si provětrat hlavičky  

Než ale odejdete, zkuste se s rodiči naučit tuto kratičkou básničku  

 

Vždycky když mám po škole, 

tak jdu jezdit na kole, 

hrozně mě to baví, 

je to oddych pravý. 

 

Prima týden všem přejí paní učitelky  

                                           

                                             Danka a Gabka 


