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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Předškoláci MŠ 

TÝDEN 06.04.–09.04.2021 

 

Milí rodiče, děkujeme Vám za zaslané úkoly Vašich dětí. A posíláme Vám další práci pro 

Vaše předškoláky. Prosíme, vytiskněte jim materiály a pomozte jim s vysvětlením zadání a 

případně s jejich vypracováním. Tištěné materiály si vyzvedněte po telefonické dohodě u paní 

učitelky Žanety Štefanové 773 636 009. 

Velikonoční svátky jsou za námi a na nás čeká nové téma na následující týden: Čím budu až 

vyrostu. Pro začátek se zaměříme na povolání  ZÁCHRANÁŘ. 

Vypracované úkoly nám prosím zašlete na email: zaneta.stefanova@zsmskamyknv.cz nebo 

jana.hovorkova@zsmskamyknv.cz nebo na WhatsApp (čísla viz níže). Děkujeme učitelky 

třídy SOVIČEK 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat i přes telefon či WhatsApp na číslech: 

Žaneta 773 636 009, Jana 723 742 435 

  

mailto:jana.hovorkova@zsmskamyknv.cz


A začneme opět písničkou, zkus si u zpívání i zatancovat: 

Míša Růžičková - Sanitka (Cvičíme s Míšou 8) - YouTube 

 

Byla jednou jedna malinká sanitka, 

Vezla Kluka co přeletěl řídítka. 

Bez přilby a triko měl na hadry, 

Celého ho zamotali do sádry. 

Fičel z kopce přes hory přes lesy, 

Na marodce má teď postel s nebesy. 

Leží s malou blonďatou holčičkou, 

Srkají čaj brčkem nebo trubičkou. 

 

R:Houká, Houká, Houká ze všech sil, 

Svítí bliká letí vzduchem jakýpak má cíl. 

Houká Houká letí jako šíp, 

aby mohla další lidský život zachránit. 

 

Rychlý výjezd pro kluka na skejtu, 

Předváděl se až skončil v pangejtu. 

Bez zubů a s kostrčí nabitou, 

Teď tu leží a hlavu má sešitou. 

Zuby ty mu pan doktor opraví, 

Ale až se pořádně uzdraví. 

Zatím ho malinko přešel smích, 

Po chodbě se pohybuje o berlích. 

 

R:Houká, Houká, Houká ze všech sil, 

Svítí bliká letí vzduchem jakýpak má cíl. 

Houká Houká letí jako šíp, 

aby mohla další lidský život zachránit. 

 

Pan Doktor a saniťák spěchají, 

Na Další výjezd je volají. 

Za městem v lese je bouračka, 

Do kopce a z kopce ostrá zatáčka. 

Řidiči zase moc spěchali, 

Divočáci přednost jim nedali. 

Teď mají rozbité blatníky, 

Vyvázli jen s odřenými kotníky. 

 

R:Houká, Houká, Houká ze všech sil, 

Svítí bliká letí vzduchem jakýpak má cíl. 

Houká Houká letí jako šíp, 

aby mohla další lidský život zachránit. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk


 

 

Úkol na každý den: 

Úterý: Zjisti jako co pracují maminka a tatínek a nechej si vyprávět, co v práci dělají, co ke 

své práci potřebují a jak se jim jejich práce líbí. 

Středa: Namaluj obrázek maminky nebo tatínka v práci. 

Čtvrtek: Zahraj si na zedníka a postav z kostek veliký dům. 

Pátek: Přečti si s rodiči kapitolu o pracovitém mravenci Ferdovi. Pokud doma knížku nemáte, 

koukněte se na pohádku. 

 

Nezapomínej na pohyb, brusle, kolo, běh či chůze jsou pro naše zdraví velmi důležité.  



 

Pomoz sanitce najít cestu k nemocnému. 

 

 

  



 

Vystřihni všechny díly a slep si vlastní sanitku stejnou jako na spodní části stránky. 



Pracuj podle pokynů na listu.

 

  



 

Víš jaké telefonní číslo mají záchranáři? Je to 155. Poslední číslice se ti zapamatuje lehce, 

připomíná totiž invalidní vozík. Zkus si doma s maminkou zahrát na to, že zavoláš záchranku 

nemocné panence či plyšákovi. Nezapomeň se představit, říci, co je nemocnému a kam má 

sanitka přijet. Číslo na záchrannou službu si vybarvi. 

 

 


