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         vybarvuj, lep, stříhej, lušti, hraj si  

 

 

 

Základní a mateřská škola Praskačka, Praskačka 60, 503 33 



 

 

PŘIVOŇ SI K :  

 Tulipánu            

 Jarnímu vzduchu 

 Trávě

 ZAVŘI OČI A POSLOUCHEJ…. slyšíš ptáčky? 

 

 

TROCHU POHYBU :       

 Zaskákej si panáka         

 Zajezdi si na kole

 Házej si s míčem

 Proběhni se po trávě    



JARNÍ HÁDANKY 

Každý na to kouká, civí. 

Na jaře se dějí divy- 

rozkvete vždy jeden pán, 

říkají mu ……. . 

Znám já chalupníka, co 

nikdy  

Chalupu neprodá. 

Bledá má líčka, 

žlutá zas víčka. 

Ve sněhu sama je, 

čeká, až roztaje.  

Sedí panna v okně,  

Suknička jí mokne. 

Přijde pán kapitán, 

hlavičku ji utne. 

Chodí v koruně, král 

není, 

nosí ostruhy, rytíř není, 

má šavli, husar není, 

k ránu budívá, ponocný 

není. 



 

OBJEVUJ :

 na některé věci ze seznamu si budete muset ještě 

počkat, ale některé najdete hned, stačí se jen 

pozorně dívat venku kolem sebe 



 



 

 zkus se naučit novou jarní básničku a řekni 

ji třeba mamince, tatínkovi, babičce, tetě nebo 

paní učitelce 

 

 

 

Zima už se loučí s námi, 

    snížek už je za horami. 

    Sluníčko si češe vlasy, 

    v zahrádkách už brzy asi- 

    pokvete nám petrklíč, 

    který pošle zimu pryč. 

 

 

 

 

   

     



 

VYLUŠTI SI KŘÍŽOVKU : 

 

 



 

     VYROBTE SI: 

 

     

 

      

 

 

 

Budeš potřebovat: 

 roličku od toaletního papíru 

 barevné papíry 

 ozdoby na dotvoření ( knoflíky, bambulky, očička, 

barevná papírová kolečka, třpytky … ) 

 

 

 



 

PŘEČTI NĚKOMU POHÁDKU: 

 

    O JARNÍM SLUNÍČKU 

Do vsi přišlo jaro. Panímámy gruntovaly a drobotina běhala kolem. Všechno bylo 

v pořádku, až na to, že tomu jaru něco důležitého chybělo. Sluníčko! Obloha 

modrá, mráčků, že bys je na jedné ruce spočítal a sluníčko nikde.  

V jednom stavení žil krejčí se svojí ženou a sedmi dětmi. Také krejčíkovic 

drobotina od samého rána dováděla venku a v poledne u oběda vyprávěla, že vůbec 

nikdo neviděl sluníčko. I ptali se, jak je to možné.  

Pantáta nevěděl, zato panímáma řekla: „Sluníčko zaspalo. Každým rokem ho budí 

ptačí zpěv. Jestli se jich dosud z teplých krajů vrátilo málo, jejich trylkování je 

slabé a sluníčko ho neslyší.“  

Děti mámu pozorně vyslechly a pak vymyslely plán, jak ptáčkům pomohou. Vyšly 

před chalupu. První spustila nejstarší Andulka. Sluníčko nikde. K Andulce se 

přidal Vojta. Oba zpívali pěkně, ale sluníčko pořád nic. K Andulce a Vojtovi se 

přidal Venda. K Vendovi Lojzík, pak Liduška, potom i Terezka. Stále to nebylo 

nic platné. Sluníčko ne a ne se probudit. Ještě zbýval poslední nejmladší Pepík.  

Už už se nadechoval, ale ostatní jej zadrželi: „Pepíčku, probůh, nezpívej! Vždyť 

to neumíš!“ Měli pravdu. Pepíček zpíval tuze falešně. Přesto nevyslyšel prosby 

sourozenců. Zvedl zrak k obloze a spustil: „ Jaro, jaro, jaro už je tu…“  

Povím vám, to byla hrůza! Andulce naskočila husí kůže. Vojta, Venda, Lojzík, 

Liduška i Terezka si zacpávali uši, aby to falešné zpívání raději vůbec neslyšeli. 

Ale Pepíček zpíval dál. A když načal třetí sloku, kde se vzalo, tu se vzalo, vysvitlo 

jim nad hlavami sluníčko a volalo: „ Ty tam dole, hned toho nechej! Hrůza! Tady 

se nedá spát!“  

Děti i s Pepíkem se rozesmály. Pak sluníčko přivítaly a pod zlatou oblohou 

dováděly až do večera. Usínalo se jim dobře, protože věděly, že kdyby náhodou 

ráno sluníčko zaspalo, Pepíček mu rád zazpívá.   

 



       JEŠTĚ NEKONČÍME…. 

 

O čem bude příští číslo naší online družiny? Dozvíte se po vyluštění tajenky… 

     MORSEOVA ABECEDA 

 

JEDNOTLIVÁ PÍSMENA MORSEOVY ABECEDY JSOU ODDĚLENA SVISLOU 

ČÁRKOU  /   A KONEC SLOVA TAKTO  // 

 

 

 . . . - / .  / . - . .  / . . / - . - / - - - / - . / - - - / - . - . / . // 

CO BUDE TÉMA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA? 

  

Tajenka: ………………………………………… 

 

 

 

 


