
Milé děti, držte si klobouky, už je to tady, právě začínáme!!!  

Celoškolní hra o velikonoční poklad startuje!!! 

Slibované úkoly spolu s doplňujícím informacemi jsou tady…  

Zajíček Albert Vás zdraví a provede Vás jednotlivými úkoly. Tak tedy, jak na to: 

Vždy začátkem týdne najdete na webových stránkách školy soubor úkolů, ze kterých si vyberete 

nejméně tři, které se Vám budou nejvíce zamlouvat. Ideální by bylo, kdyby byly z různých oborů, 

například jeden výtvarný, druhý pracovně-poznávací, třetí sportovní apod. Ale to necháme na Vás. 

Vybrané úkoly splníte podle svých možností a jejich výsledek buď zanesete podepsaný do poštovní 

schránky školy (venku u horního schodiště) nebo fotografii či video splněného úkolu zašlete na e-

mailové adresy p. vychovatelek (uvádíme je na konci tohoto textu) do neděle večera příslušného týdne.  

Systém bodování bude následující: 

Kvízy, osmisměrky, tajenky - 3 body 

Malování, cvičení  - 4 body 

Vyrábění, procházky s úkoly - 5 bodů  

 

Tento týden budou zadání úkolů tematicky zaměřena na jaro, jarní ptáčky, květiny, procházky…. 

Příští týden se těšte na pestré velikonoční úkoly, abychom si už udělali pěknou předvelikonoční 

náladu   

 

 

 

 

 

 

 

 



PTÁCI NA JAŘE 

Březen je měsíc, kdy se z teplých krajin vracejí i první ptáci – skřivani, špačci, konipasi, čejky, drozdi, 

holubi i čápi. V zahradách již začínají zpívat kosi, pěnkavy, zvonci i sýkory. Příroda ožívá a jaro se hlásí 

pronikavými hlásky malých cestovatelů. Až se vypravíš na procházku, všimni si, kteří se ve tvém okolí 

už objevili. 

Vyber si jeden z těchto úkolů: 

1) vytvoř ptáčka podle návodu  

2) nakresli na A4  jakéhokoliv ptáčka (použij libovolnou techniku a barvy – temperové, vodové, 

pastelky…) 

3)  vylušti osmisměrku 

 

Můžeš si vybrat, co děláš rád. 

Bude to kos, sýkorka, špaček nebo pěnkava? Nebo někdo úplně jiný? Budeme se těšit, jakého ptáčka 

sis vybral.  

 

Návod na výrobu ptáčka 

Budeš potřebovat: čtvrtku, pastelky nebo fixy, zbytky vlny, nůžky, lepidlo 

Postup: Vytiskni si šablonu ptáčka a nalep na čtvrtku. Vybarvi ho z obou stran a vystřihni. Nyní se pusť 

do výroby bambulky (mnozí z vás ji určitě už umí z družiny nebo z hodin PČ). Dva kotoučky si obkresli 

na čtvrtku nebo karton, vystřihni. Oba kruhy si polož na sebe a omotávej je vlnou tak dlouho, dokud 

nemáš baculaté kolečko. Opatrně rozstřihni vlnu po hraně kolečka. Papírové kotoučky odtáhni kousek 

od sebe, mezi ně zasuň vlnu, pevně zavaž a papírové kotoučky odstraň. Hotovou bambuli prostrč 

otvorem v šabloně. A je hotovo. Ptáčka můžeš pomocí provázku zavěsit nebo kolíčkem na prádlo 

připevnit na větvičku do vázy apod. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

 

  



 

 

 



Jistě ses svých ptačích úkolů zhostil s úspěchem a teď hybaj ven, na čerstvý vzduch  

Nezapomeň si ústa chránit respirátorem nebo vhodnou rouškou. Všímej si jarních ptáčků i květin, 

rozkvetlých na zahrádkách kolem domů. A kam vyrazit? Dáme ti tip: 

 

Úkol č. 4 

 

Vydej se z Mladého směrem k Velkému jezu. Jaký strom tě zdraví hned za můstkem přes 

Mlýnskou stoku, na pravém břehu? 

 

Kdo, (co) se na tebe směje za okny domu č. 15 v Jasanové ulici? 

 

 

Úkol č. 5 

 

Napiš, jaké dopravní značky jsou ve tvém blízkém okolí. Zkus je i nakreslit. 

 

 

Úkol č. 6 

 

Vyber si jedno z nabízených cvičení na Youtube a zacvič si doma podle něj. Požádej někoho 

z rodiny, ať Ti pořídí krátký videozáznam či pár fotografií, které nám zašleš… Sportu zdar! 

 

 Pro 1. – 3. třídu 

https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs&ab_channel=LucieDubnov%C3%

A1 

 

 Jarní jógové protažení: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5prS5VdJvM&ab_channel=J%C3%B3gaPod%C

4%9Bbrady 

 

 

 Posilování pro děti s profesionální trenérkou 

https://www.youtube.com/watch?v=BjPi-QiVnwA&ab_channel=reflexcz 
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JARNÍ KVĚTINY 

 

První jarní kytičkou, která se klube ze země koncem února, je sněženka. Často kvete dokonce i pod 

sněhem. Stačí ji pár dnů tepla a už se z její něžné krásy můžeme těšit i my. Po ní následuje celá řada 

dalších – bledule, krokusy (ty už nám kvetou na školní zahradě), prvosenky, sedmikrásky, narcisky, 

tulipány… 

Vyber si jeden z těchto úkolů: 

7) Jaro začíná hýřit barvami. Kterou jarní kytičku máš nejraději? Porozhlédni se po zahradě, 

v parku, při procházce přírodou. Nakresli na A4, jak se probouzí jarní příroda ve tvém okolí. 

Jakou kytičku už jsi viděl kvést? Nemusí být jen jedna. Je to na tobě. Zvolit můžeš pastelky, 

temperové nebo vodové barvy.  

8) Vytvoř sněženku podle návodu 

9) Vylušti jarní kvíz 

 

Návod na výrobu sněženky 

Budeš potřebovat: barevný a bílý papír, nůžky, lepidlo 

Postup: Z bílého papíru si vystřihni tři proužky (2 cm široké, 10 cm dlouhé), ze zeleného papíru obkresli 

víčko od lepidla a rozstřihni napůl. Zelené lístky si tužkou předkresli podle fantazie a vystřihni. Teď už 

se můžeš pustit do lepení. Záleží už jen na tobě, kolik sněženek nalepíš na čtvrtku. 

 

 

 

  



 

 



A poslední, desátý úkol, je vyloženě speciální. Pokud tě baví malovat a máš chuť soutěžit, máš šanci 

zapojit se do soutěže a třeba i něco vyhrát. 

Úkol č. 10 

Eurocentrum Plzeň, Eurocentrum České Budějovice a Europe Direct České Budějovice vyhlašují 

výtvarnou soutěž pro žáky základních škol: 

      SE ZAJÍČKEM PO EVROPĚ 

Pohanská bohyně jara a plodnosti Eostre se rozhodla zachránit zmrzlého ptáčka tím, že jej proměnila 

na zajíčka. Na důkaz vděku se pak zajíček rozběhl na jaře po zemích Evropské unie a všude kladl vajíčka 

jako pták. Namaluj, kam všude zajíček doskákal a co tam o Velikonocích zažil. Vyhrát můžeš zajímavé 

ceny (stolní hry, knihy, atd.) 

Cesta zajíčka může vést do kterékoli země Evropské unie a záleží jen na tobě, jak jeho putování vyjádříš 

(použij libovolnou techniku). Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:  

 Kategorie A: žáci 1. – 5. tříd základních škol ·  

Kategorie B: žáci 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

Každý soutěžící může zaslat jedno soutěžní dílo (zpracované jakoukoli výtvarnou technikou). Soutěž 

bude vyhodnocena začátkem dubna 2021.  

Svou práci doruč do školy nejpozději do 26. 3. 2021.  

 

 

A teď již e-mailové adresy do školy, na které můžeš zasílat splněné úkoly (pokud nezvolíš možnost hodit 

splněné zadání úkolů do schránky školy): 

 

braunova@zsmlade.cz – na tuto adresu posílají žáci 1. a 2. tříd   

nemcikova@zsmlade.cz – na tuto adresu posílají žáci 3. třídy 

capkova@zsmlade.cz – na tuto adresu posílají žáci 4. a 5. tříd 

 

Teď už Ti zbývá si jen vybrat z předložené nabídky jarních činností a pustit se s chutí do díla. Tím se 

zapojíš do naší školní soutěžní skupiny a ještě přídavkem budeš mít radost z tvoření a poznávání. 

Držíme Ti palce, ať se Ti veškeré konání daří a těšíme se na zaslané výsledky jarních úkolů. 

Krásný týden plný radosti přejí zajíček Albert a kolektiv vychovatelek a asistentek z naší školy  
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