
1_úkoly pro domácí přípravu dětí_42.týden_14.10.-16.10.2020
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Přípravná třída 

TÝDEN 14.10. – 16.10.2020

- S dětmi prosím denně opakujte dny v týdnu, měsíce a roční období, podívejte se 
společně každé ráno z okna ven a nechte děti at vám popíší jaké je venku počasí – ve 
škole opakujeme vždy každé ráno. 

- Procvičujte s dětmi, která ruka je P a L ..společně každé ráno říkáme básničku 
„Ahoj,ahoj… (budou vědět)

- Měsíc Říjen máme na téma „Barevný podzim“ zeptejte se dětí, jaké znají podzimní 
barvy? (žlutá,hnědá, červená, oranžová, zelená ,.. )

- Tento týden probíhá podtéma : * Na poli… na úterý děti měly za úkol přinést to co 
roste na poli. Musím všechny děti, které do školy dorazily pochválit, protože na úkol 
nikdo z nich nezapomněl. Zkuste si s dětmi na toto téma popovídat.. co všechno na 
poli a na zahrádce můžeme pěstovat..

- V pondělí kdy byla ve škole většina dětí jsme si povídali o ptácích, kteří odlétají do 
teplých krajin…zeptejte se dětí co všechno si pamatují o vlaštovkách.. kam přesně na 
zimu odlétají, kde nejčastěji hnízdí, čím se živí a kdy naopak mají hlad ? Jelikož je 
zakázaný zpěv, písničku Vlaštovičko let od J.V. Sládka jsme si řekli jako 
básničku….Vlaštovičko let, už je na tě čas ,listí žloutne, poletuje, po strništích vítr 
duje, bude brzy mráz…. Zkuste prosím s dětmi zopakovat.

-

V příloze jsme poslala také pohádku o Poslední vlaštovce…. Dnes jsem dětem četla, 
přečtěte si doma společně.

Při vypracovávání prac.listů dbejte na správný sed u stolečku : děti sedí rovně, 
obě nohy na zemi (případně podložit). Před tím než si děti vezmou tužku do ruky,
si protáhnou paže, zápěstí, jednotlivé prstíky, Tužku drží mezi palcem a 
ukazovákem, prostředník podpírá tužku zespoda, prsteníček a malíček je 
schovaný v dlani. Dbejte na to, aby děti nedržely tužku křečovitě a netlačily na 
papír. Pokud jsou děti unavené, pokračujte opět v jiný čas.

V příloze jsem poslala také tip na „podzimní masáž“ děti se ve škole masírují mezi sebou a 
velmi je to baví. Vyzkoušejte také mezi sebou  nebo se sourozencem.

Dále máte v příloze návrh na výtvarnou činnost.
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Správné držení psacího náčiní 

Správné držení psacího náčiní 
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Zelenina 

 

 

  

Máš rád/a hrášek? Vezmi si zelenou pastelku, hrášek dokresli a vybarvi. 

 

http://www.e-predskolaci.cz/
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Bramboriáda 

  

Víš, kde rostou brambory? Vezmi si hnědou pastelku a brambory nakresli. 

 

http://www.e-predskolaci.cz/
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Práce na poli 

  

Viděl/a jsi, jak traktor orá pole? Vezmi si hnědou pastelku, zkus pole nakreslit a obrázky si vybarvi. 

 

http://www.e-predskolaci.cz/
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Houby 

  

Znáš nějaké houby? Vezmi si hnědou pastelku, dokresli hlavičky hříbkům a houby si vybarvi. 

http://www.e-predskolaci.cz/




O poslední vlaštovce
Eduard Petiška

Všichni ptáci neodlétají před zimou do teplých krajin. Ale vlaštovky by u nás v zimě 
umřely hlady. Chytají komáry a mouchy a komáři a mouchy v zimě nelétají.
    A tak se na podzim vlaštovky slétají na elektrické dráty za vesnicí a chystají se, že 
spolu odletí. Jednou zase seděly na drátech a užuž chtěly odletět. Vtom se ozvala 
vlaštovka, která seděla až na konci řady:
    „Počkejte, sestřičky, chvíli. Ještě nám chybí vlaštovka z chalupy na stráni.“
    Nejstarší vlaštovka řekla: „Proč bychom chvíli nepočkaly? Počkáme na poslední 
vlaštovku a odletíme s ní.“
    Vlaštovky čekaly, poposedaly na drátě, občas jedna vylétla z řady a rozhlížela se a
zase se vrátila.
    „Už letí poslední vlaštovka?“ ptaly se jí ostatní.
    „Neletí, ještě neletí,“ povídala vlaštovka, která si sedlala vedle nich.
    Poslední vlaštovka nepřiletěla. Už zvonili ve vsi poledne.
    „Kde jen může být?“ vrtěly vlaštovky hlavami a přihlazovaly si zobáčkem peří. 
„Neměly bychom raději odletět bez ní?“
    „Počkejte chvilku, jenom chviličku,“ prosila vlaštovka na konci řady.
    „Chvíli můžeme počkat,“ řekla nejstarší vlaštovka.
    Čekaly chvíli a ještě chvíli a ještě. Ale poslední vlaštovka stále neletěla.
    Už chodily děti ze školy, už přijížděli domů první dělníci na kolech a motocyklech.
    „Doleť se podívat do chalupy na stráň,“ řekla nejstarší vlaštovka vlaštovce na konci
řady, „snad se poslední vlaštovce něco přihodilo.“
    Vlaštovka letěla na stráň. Tam měla poslední vlaštovka hnízdo ne chlévě vedle 
chalupy. Hnízdo bylo přilepené až u samého stropu. Ale poslední vlaštovka v hnízdě 
nebyla.
    Smutně letěla vlaštovka zpátky a řekla ostatním:
    „Byla jsem, sestřičky, v chalupě na stráni, ale poslední vlaštovku jsem nenašla.“
    „Teď už čekat nemůžeme,“ volaly všechny, „do večera musíme být u velikého 
rybníka. To bychom tam nedoletěly. Odletíme bez poslední vlaštovky.“ Zvedly  křídla,
zakroužily nad silnicí a nad polem a zamířily k řece.
    Poslední vlaštovka o tom nevěděla. Létala nad zahradami. Slunce pěkně svítilo, a 
proto ještě tu a tam sezobla mušku. Když se dost nalítala, posadila se na jabloňovou 
větev, dívala se nahoru na modré nebe a zase dolů na zelenou trávu. V trávě uviděla
ježka. Ježek někam pospíchal.
    „Kampak, ježku, tak pospícháš?“  zavolala vlaštovka.
    „Pospíchám, vlaštovko,“ povídal ježek, „jak bych nepospíchal, brzy bude zima a já 
ještě nenašel hezký koutek, kde bych se zahrabal do listí a přespal zimu.“
    „Co to povídáš o zimě?“ divila se vlaštovka, „vždyť svítí slunce a právě jsem chytila
mouchu.“
    „Možná,“ řekl ježek, „že dneska hřeje slunce naposled. Pak už bude jen svítit a 
nezahřeje. Napadne sníh a kde já pak najdu teplý koutek na přezimování?“
    Vlaštovka slyšela o zimě nerada a ježkovi nevěřila. Odletěla ze zahrady, létá nad 
polem a uvidí křečka. Křeček nepospíchá, odpočívá na sluníčku. Vlaštovka se 
zaraduje:
    „To jsem, křečku, ráda, že tě vidím. Málem bych byla uvěřila ježkovi. Pospíchal a 
pospíchal, že prý bude brzy zima. Ty nepospícháš, viď. Slunce bude jistě dlouho 
svítit a hřát.“



    „Proč bych pospíchal,“ říká křeček. „Už jsem se dost nasháněl. Nanosil jsem si do 
své díry zrní třeba na dvě zimy. Teď odpočívám. Pro mě za mě může sníh 
napadnout už dnes v noci.“

 Vlaštovka se polekala. Letí a ohlíží se na slunce.
    „Vlaštovko, vlaštovko,“ uslyší volání. Na samém vršku vysokého smrku sedí 
veverka. „Kampak letíš?“ ptá se zvědavá veverka.
    „Hněvám se,“ povídá vlaštovka, „všichni mě straší, že bude brzy zima. Co říkáš ty, 
veverko?“
    „Už jsem si nanosila do hnízda hromádku lískových oříšků,“ kývá veverka hlavou 
„ale zdá se mi, že jich pořád ještě nemám dost. Loni jsem měla hlad. Zima byla 
dlouhá a zásoby mi nestačily.“
    „Každý hovoří jen o zimě,“ říká vlaštovka, „poletím se podívat ke špačkovi a 
poradím se s ním.“
    Špaček bydlil v budce na vysoké hrušni. Sedával na hrušni a hvízdal si písničku. 
Dneska špaček na hrušni neseděl. Na větvi seděla černobílá kočka a mhouřila oči.
    „I ty darebná kočko, že jsi špačka snědla!“ rozkřikla se vlaštovka.
    „Ráda bych ho byla snědla, mňau,“ protahovala se kočka, „ale už je pryč. Uletěl s 
ostatními špačky do teplých krajin. Bude brzy zima.“
    Teď se už vlaštovka nepotřebovala nikoho přeptávat. Letěla rychle za vesnici, ale 
vlaštovky tam nebyly.
Tak to jsem opravdu poslední,“ řekla si vlaštovka, „musím letět za nimi, snad je ještě 
dohoním.“
    Ostatní vlaštovky byly už u velkého rybníka a povídaly si o poslední vlaštovce.
    „Přijde zima a poslední vlaštovka umře hlady,“ povídá jedna.
    „Zmrzne,“ povídá druhá.
    „Ubohá vlaštovka,“ povídá třetí.
    „Tady jsem,“ zavolá nad nimi poslední vlaštovka.
    „Tady je, tady je,“ křičí všechny vlaštovky, vítají poslední vlaštovku a létají kolem 
ní.
    Starý žabák, který seděl na plochém kameni, se šustotu vlaštovčích křídel tak 
polekal, že spadl po hlavě do rybníka. Myslil si, chudák, že se k rybníku vrátili čápi.

Rychlá odpověď
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1 Charakteristika projektu 

Název projektu: Podzim s Lístkovou vílou. 

Věková skupina dětí: 3 – 7 let. 

Oblast, která tvoří jádro projektu: Dítě a svět. 

Hlavní cíl projektu:  

• Prohloubení vědomostí o změnách v přírodě na podzim, seznámení se s typickými znaky podzimu. 

Další cíle projektu: 

• Vytváření si kladného vztahu k okolní přírodě. 

• Rozvíjení estetického vnímání, představivosti a fantazie dětí. 

• Poznávání základních a doplňkových barev. 

Očekávané výstupy: 

• Znát některé typické znaky podzimu, uvědomit si, že se kolem nás stále něco děje,  

vše se vyvíjí a mění. 

• Vytvářet si kladný vztah k přírodě a získávat o ní elementární poznatky v souvislosti  

s ročním obdobím. 

• Rozvíjet představivost, fantazii a estetické vnímání. 

• Znát základní i doplňkové barvy (umět je vyhledat, správně pojmenovat). 
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Vlaštovka 

Věková skupina: 5 – 7 let. 

Pomůcky: Černý a bílý papír, nůžky, šablona, lepidlo, černý fix, igelitový ubrus. 

Postup: Děti si obkreslí šablonu a vlaštovku vystřihnou. Poté ji přehnou v půlce, vystřihnou si bílé bříško, dokreslí oko. Děti mohou zkoušet, 

která vlaštovka létá nejdál, nejblíž, nejvýš, nejníž apod. Při manipulaci s vlaštovkou si mohou děti procvičit špetkový úchop. 
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