
 

 

Tento týden jsme pro vás nachystali úkoly a činnosti, které vás připraví 

na zápis do 1. třídy 

 
1. Nakresli jednoduchý domeček a doplň ho písmenem Š do 

střechy. Z domečku se stane naše škola. 

Ke kresbě ti pomůže básnička. 

Hej, malíři, hola,      

tak se kreslí škola.  (kreslíme čtverec)     

Tak se kreslí školička,   

pro Lucku a Kubíčka.  (kreslíme trojúhelník jako střechu) 

A kdo umí trochu psát,  (na střechu napíšeme písmeno S) 

písmeno Š musí znát.  (dopíšeme háček nad písmenem) 

Můžeš nakreslit i domeček, ve kterém bude nějaký tvůj kamarád ze 

školky.  
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2. Společně si zahrajte hru na poznávání barev 

Určitě  máš doma nějaké ty pastelky nebo fixy.  

Někdo z rodičů ti bude říkat barvy a ty vezmeš pastelku s danou barvou. 
Pak zkusíš najít stejnou barvu na jiném předmětu kolem sebe. Tím to 
vyzkoušíte všechny barvy, které máte. 

Potom si nachystáš pruh papíru a budeš pastelkami zakreslovat do řady, 
co ti rodiče budou říkat, abys nakreslil. 

Začni kreslit od levé strany, první obrázek bude červený kruh. Druhý 
obrázek bude zelený čtverec, třetí obrázek bude světle modrý obdélník. 
Jako čtvrtý obrázek nakresli fialový trojúhelník. (můžete dělat obměnu 
s jinými barvami) 

 

3. Pamatuješ, komu patří jaká značka ve školce? 

Zkus říct celé jméno kamaráda podle jeho značky a značky 

pojmenuj. (soubor1)  

 

4. Nakresli postavu. Vyber si někoho z rodiny, maminku, tatínka, 
babičku apod.  

Dávej velký pozor, aby postavě nic nechybělo třeba jako uši anebo 
něco jiného. 

 

5. Na obrázku jsou čtyři stromy.(soubor2) Každý strom patří do 
svého ročního období. Ukaž strom a řekni, do jakého ročního 
období patří. Zkus říct symboly jednotlivých ročních období. Např. 
Zima – sníh, Vánoce, ohňostroj  

Odkaz na píseň Jaro, léto, podzim zima – Míša Růžičková 

Píseň : Jaro, léto, podzim zima. (soubor3) 

 
Jaro, léto, podzim, zima - to je celý rok. 
Stejně letos jako loni, tak i napřesrok. 
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Po jaru je vždycky léto,podzim po létu. 
A než-li se nadějeme, zima už je tu. 
Když je jaro v plné kráse, když má zelenou. 
Na trávníku kluci hrají s míčem kopanou. 
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu. 
A než-li se nadějeme, zima už je tu. 
Když se hlásí horké léto, rostou jahody. 
Sejdeme se jednou spolu někde u vody. 
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu. 
A nežli se nadějeme, zima už je tu. 
Na podzim když padá listí z lip a javorů. 
Páni draci koukají se lidem do dvorů. 
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu. 
A nežli se nadějeme, zima už je tu. 
A když je tu bílá zima, už jsme na konci. 
Chcete-li tak na shledanou někde na kopci. 
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu. 
A nežli se nadějeme, zima už je tu. 

 

6. Pracovní list stavby z dřívek. (soubor4) 

Zkus podle obrázků poskládat nějakou tu stavbu ze zápalek, 
párátek nebo špejlí. 

 

7. Pozorně poslouchej příběh a pak ho „přečti“ sám podle obrázků. 
(soubor5) 

7.1. Najdi ve výloze deštník, který si Julka vybrala. Kolik deštníků je 
ve výloze celkem? 

7.2, Které dvě věci nás ještě chrání před deštěm: holínky, pantofle, 
svetr, pláštěnka? 

 

8. Pozorně poslouchej příběh a pak ho „přečti“ sám podle obrázků. 
(soubor6) 

8.1. Najdi druhou modrou ponožku, červenou a zelenou pastelku, 
medvídka. 

8.2. Najdi na stránce červenou šálu, lopatku, modrou kostku, žlutý 
míč, opici a švihadlo. 
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9. Orientace v prostoru - Pokojíček (soubor7) 

 

10. Vytleskej, zapiš a spočítej slabiky u slov na obrázku. (soubor8) a 
(soubor9) 

 

11. Odkaz na aplikaci: Slova stejně zní, ale jinak vypadají. Spoj 
k sobě stejně znějící slova. 

 

12. Odkaz na aplikaci: To je moje aktovka do školy. 
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