
Tématický blok: od 1.3.-12.3.2021 

V tomto tématu se budeme věnovat knihám, protože březen je měsícem knihy.  

Máme pro vás připravené aktivity a úkoly o knihách, o pohádkách, povíme si o 

tom, jak vznikl papír a z něj knihy, zkusíte si vyrobit vlastní obrázkovou knížku. 

Vyberte si nějakou pěknou pohádkovou knížku a poproste rodiče, aby Vám z ní 

před spaním četli.  

Vypracované úkoly doneste, prosím, po návratu do mateřské školy.  

Moc se na vás těšíme 

 

Paní učitelka Aňa a Eliška 

 

Hlavní cíle a výstupy, které budete plnit s rodiči: 

Pro děti: 

• Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu. 

• Porozumět textu, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, 

zopakovat jej ve správných větách, prohloubit základní úroveň porozumění 

textu (co je mezi řádky). 

• Přemýšlet nad slyšeným textem, vyvozovat informace, které z něj 

vyplývají či s ním úzce souvisí. 

• Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, 

rozvíjet si zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i 

neverbální 

Pro rodiče:  

• Motivovat dítě k soustředěnému poslechu čteného nebo vyprávěného textu 

•  Vést dítě k reprodukování textu (převyprávění vlastními slovy) 

•  Vést rozhovor s dítětem, diskutovat o textu 

•  Vést dítě k řešení problémových úloh to znamená při zjišťování obsahu a 

významu textu používat 3 druhy otázek: na dedukci, interpretaci a 

hodnocení textu. Dedukce-odpovědi na otázky této úrovně nejsou 

obsažené v textu, ale dají se z něj jednoznačně vyvodit. Interpretace-

odpovědi nejsou přímo v textu, dítě musí propojit informace z textu 

s vlastním poznáním, důležité je, aby dítě svou odpověď logicky zdůvodnilo. 

Hodnocení-odpovědi přesahují rámec poznání daný textem vycházející ze 

schopnosti dítěte kriticky analyzovat a hodnotit text, kdy dítě vychází ze 



svých předchozích zkušeností, ze svých jazykových schopností. Důležité 

je, aby dítě svou odpověď logicky zdůvodnilo. 

 

 

1. Přečtěte si společně s rodiči, jak vznikl papír, ze kterého jsou 

knihy.  

Kniha je fascinující vynález, jehož prostřednictvím je již po staletí možné 

uchovávat lidské myšlenky a šířit vzdělání. Zatímco nejstarší knihy byly ručně 

psané, a tudíž vzácné, zavedením knihtisku byla umožněna sériová výroba knih, 

což snížilo jejich cenu a knihy se staly dostupnými pro každého.  

Nejstarším materiálem používaným pro psaní byly hliněné destičky, do nichž se 

písmo vyrývalo dřevěnou hůlkou. Měl-li být záznam trvanlivý, destička se potom 

vypálila v peci. Takto se psalo například ve starověké Mezopotámii, ale také v 

Egyptě. V jiných částech světa se prostě používala kůra stromů nebo bambusové 

listy, ty se ale nehodily pro rozsáhlejší zápisy a nebyly tak trvanlivé. Právě Egypt 

se stal kolébkou dalšího materiálu pro psaní, který byl na rozdíl od hliněných 

destiček lehký a ohebný. Byl jím papyrus. Vyráběl se ze stonků rostliny šáchor 

papyrus, která hojně rostla na březích Nilu. Ze stonků se nejprve oloupal zelený 

povrch. Vnitřní bílá tkáň se nařezala na proužky silné asi 1 mm. Ty se několik dní 

máčely ve vodě, aby změkly. Pak se ještě poklepaly paličkou a naskládaly jeden 

vedle druhého. Přes ně se položila druhá vrstva v kolmém směru a vrstvy se 

přejížděly válečkem, aby se spojily. Nakonec se papyrus lisoval. Po 

několikadenním schnutí v lisu vznikl pevný materiál, na který se dalo psát 

inkoustem pomocí zaříznutého rákosu.  

Vynález papíru pochází z Číny, kde se vyráběl z konopí a později z lněných a 

bavlněných zbytků. Do Evropy se dostal prostřednictvím Arabů až ve středověku. 

V Evropě se do té doby psalo na pergamen, který je sice velmi kvalitní (vyrábí se 

z kůže), ale také drahý. Proto se levný papír ujal a začal se vyrábět z dřevěných 

pilin, hadrů, slámy a také starého papíru. Nyní se papír vyrábí převážně ze dřeva, 

které se rozmělní a převede na celulózu, což je směs vláken v kapalině. Promývá 

se několikrát vodou, vzniklá papírovina se nabírá na síto, ze síta dále putuje mezi 

válci, aby se z ní co nejvíce vylisovala voda, a nakonec se papír suší průchodem 

mezi horkými válci vyhřívanými párou. Nakonec se povrch uhlazuje a papír se řeže 

na formáty nebo navíjí do velkých rolí. 

 

 



2. Naučte se krátkou básničku.  

 

Abeceda není žádná věda  

 

Když se řekne abeceda, 

tak to není žádná věda.  

Každý kluk i holčička, 

i ta hodně maličká, 

Honzík nebo Alenka, 

naučí se písmenka.  

 

3. Hledejte s rodiči v místnosti předměty začínající na dané písmenko.  

Ať jsi holka nebo kluk,  

zbystři oči, napni sluch  

Po domě se rychle projdi, 

co začíná na ........ najdi. 

 

4.  Zatancujte si na písničku Trpaslíci od Míši Růžičkové 

https://www.youtube.com/watch?v=OTr9h0Aar9M 

 

5. Zacvičte si společně s prasátkem Pigy s míčkem  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM  
 

6. A taky si můžeš zacvičit s papírem  

         JAK CVIČIT S DĚTMI DOMA? Pro 2-6 let #cvicimsesokolem [4K] – YouTube 

7. Vyrobte si obrázkovou knížku. Nakreslete několik obrázků z Vaší 

oblíbené pohádky, zvolte jednoduchou pohádku, může být i veršovaná 

(Princeznička na bále, O řepě, O koblížkovi, Budka...). Obrázky slepte 

izolepou v leporelo. Nezapomeňte napsat na obal autora ilustrací. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTr9h0Aar9M
https://www.youtube.com/watch?v=SEz_QtgSIOM


 

8.  Počítej šipky a sleduj jejich směr.  

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.knihydaniela.cz/mutabene1-snehurka-a-sedm-trpasliku-popelka-logico-piccolo&psig=AOvVaw1Bkrvz5p314IWVC_y2yx8z&ust=1614941838355000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC66ai9lu8CFQAAAAAdAAAAABAD


 

9. Poslechni si písničku a vysvětli, co je v písničce jinak, než jak ji znáš 

z knížek?  

Štístko a Poupěnka - Vlk a kůzlátka - YouTube 

 

 

 

10. Braillovo písmo  

Braillovo písmo je zvláštní způsob zápisu textu, umožňující čtení 

hmatem. Používají ho hlavně slepci, ale může se hodit i pro šifrování. 

Pokud najdete doma čtvrtku, poproste rodiče, ať Vám předkreslí 

písmeno, které máte na začátku jména. Zkuste obrys písmena vypíchat 

špendlíkem. Teď zavřete oči a přejeďte rukou po písmenu, dokázaly 

byste písmeno poznat i poslepu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTvBYwNQII4


11. Poznáš podle obrázku, která je to pohádka? Obrázek si vytiskni, 

rozstříhej a nalep na čistý papír znovu správně tak jak jde děj. Do 

kroužků můžeš napsat číslo obrázku (od 1 do 6). Vyprávěj pohádku 

vlastními slovy podle obrázků.  

 

 

https://www.promaminky.cz/uploads/photos/howto/karkulka-skladana-pohadka-1516/large/11924551-513920105437860-512977753175064215-n-wd-pt-47901.jpg


12. Najdi a vyjmenuj devět rozdílů mezi obrázky 

 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://docplayer.cz/69399698-Pohadka-v-ekologicke-vychove-v-materske-skole.html&psig=AOvVaw3xPdr-_1IvbIYbQmNdBW-E&ust=1614946615809000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvgJfPlu8CFQAAAAAdAAAAABAD


13. Najdi nejprve pouze zrakem (očima), který klíč otevře truhlu, pak 

cestu zakresli tužkou 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.msvrapicka.cz/gl--38957&psig=AOvVaw3xPdr-_1IvbIYbQmNdBW-E&ust=1614946615809000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjvgJfPlu8CFQAAAAAdAAAAABAO


14. Grafomotorické cvičení: Vytiskni si obrázek a obtáhni princeznu 

jedním tahem, začni u šipky. Můžeš ji obtáhnout vícekrát. 

 



15. Spoj body podle zadání  

 

 

 

 

 



16. Poznáš všechny pohádkové postavy? Ta slova, která mají v názvu jen 

jednu slabiku zakroužkuj žlutě, se dvěma slabikami modře a se třemi 

červeně. Kterých je nejvíce?  

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://cz.pinterest.com/pin/786089309941376549/&psig=AOvVaw2UxuA1wmwQZP_FK-fy_LtB&ust=1614947752087000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjUvazTlu8CFQAAAAAdAAAAABAD


17. Dokresli dračí zuby na řádky 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://docplayer.cz/23978813-Z-pohadky-do-pohadky-pracovni-listy-34-priloha-e-knihy.html&psig=AOvVaw24CMyXDApl_3g4i3sxzGSk&ust=1614948012783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD417LUlu8CFQAAAAAdAAAAABAD


18. Najdi obrázky, které můžeš nazvat stejným slovem, spoj je čarou a 

pojmenuj. 

       Dvojice stejně pojmenovaných obrázků vybarvi stejnou barvou. 

       Obrázek, který nemá dvojici dej do ohrádky. 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/jazykove&psig=AOvVaw2IeGpIZJyOJ6wnY0yT_o1w&ust=1614948251337000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDMp5zVlu8CFQAAAAAdAAAAABAD


19. Na tomto obrázku se ztratila písmena P a různě se převrátila, jen 6 

z nich zůstalo správně. Najdeš je? Zakroužkuj je.  

Řekni jaká slova začínající na písmeno P. 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.booktook.cz/p/zrakove-vnimani-pracovni-sesit/&psig=AOvVaw3tjRb4ePZL78uUdKDAyyGd&ust=1614948593481000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCwv7zWlu8CFQAAAAAdAAAAABAS


20.  Povídej si s rodiči o knihovně. Rodiče se ptají, děti odpovídají, 

diskutují. V závorkách je nápověda pro rodiče☺ 

 

Máte doma knihovnu? Podívej se do ní a zjisti, jak se do ní ukládají 

knihy.(hřbetem k sobě, zavřené, aby se nekrčily stránky, podle velikosti, 

tvaru, …) 

Byls/bylas někdy ve veřejné, městské nebo obecní knihovně? 

Jak to tam vypadá? (jsou tam regály a police, knihy, židle a stolečky, kde 

se dá číst a prohlížet, počítač,…) 

Podle čeho se tam řadí knihy?(podle abecedy-jméno autora, podle druhu-

cestopisy, dětská literatura, básně, dobrodružné, romány, časopisy, 

apod….) 

Kdo pracuje v knihovně? (knihovník, knihovnice) 

Co dělá knihovník, knihovnice? (půjčuje knihy, časopisy, vede kartotéku, 

vyhledává a uklízí půjčené knihy, stará se o knihy, zapisuje půjčené knihy 

do seznamů,….) 

Víš kdo je to autor, spisovatel, básník, ilustrátor, vydavatel knih? 

Jak se jmenuje první strana knihy?(titulní)  

Čím se označují strany v knize?(čísly) 

Pomocí čeho je zaznamenán děj v knize?(písmena, slova, řádky, odstavce, 

kapitoly, strany, obrázky-ilustrace) 

Jak čteme řádky?(z leva doprava-ukazujeme si prstem) 

Jak se chováme ke knihám?(netrháme listy, nekreslíme a nepíšeme do nich, 

neděláme oslí rohy- neohýbáme listy, nesmí se namočit, ukládáme je do 

knihovny, apod.)  

Zahrajte si „na knihovnu“ nebo na „knihkupectví“.(pozdravit, poprosit, 

poděkovat, vést dialog s druhou osobou při výběru knih, apod.) 

Máš nějakou oblíbenou knihu? Která to je? Vyfoť se s ní a pošli fotku do 

školky e-mailem☺ 
 

 

 

 


