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ŽENEVA 

 
 
Zápis z 16. 12. 2020 

 

Mladší předškoláci 
Téma: Betlémský příběh 
 

1) Úvodní básnička - Je tu středa. 
2) Básnička: Sněhuláček 

Sněhuláček panáček, má na hlavě plecháček. 
Místo očí uhlíky, na kabátě knoflíky. 
Stojí tiše, stojí bos, červený má z mrkve nos. 
3) Komunitní kruh - Betlémský příběh - hraný příběh o putování Josefa a Marie do Betléma, 
narození Ježíše Krista a jeho život v Nazaretu. 
4) Hry - Spirála - děti jdou tiše po spirále z lana, která je zavede až ke svíčce (nový život), poté 
se vydají v procesí do Betléma navštívit Ježíška. 
5) Výtvarný kroužek - Dřevěný svícínek. 
6) Venku - Adventní hledačka - doplňování adventního kalendáře. 
7) Písničky - Rolničky, rolničky, Půjdem spolu do Betléma, Vánoce, vánoce přicházejí. 
8) Meditace - Rozjímání nad vánočním časem. 
9) Ukončovací básnička. 
 

Nultý ročník 

Téma: Vánoce 
 

1) Literární výchova - Honzíkova cesta, zápis do čtenářského deníku. 
2) Komunikační kruh - povídání o vánočních tradicích, zvycích, pouštění lodiček, rozkrajování 
jablíčka. 
3) Výtvarná výchova - zdobení perníčků. 
4) Grafomotorická cvičení - hravá pastelka, dokreslení človíčka a medvídka. 
5) Hudební výchova - zpěv vánočních koled. 
 

1. třída 

1) Jazyková výchova - kontrola domácího úkolu - slova na N, čtení ze Slabikáře str. 21 - 23. 
Nové písmeno D- Slabikář str. 24. Písanka 1 str. 20.    
2) Komunikační výchova - Vánoce - naše rodinné tradice a zvyky. Projekt Putování s Méďou - 
vzkaz od Adama.  
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3) Literární výchova - Detektiv Vroubek a skřítek Purpura. Výroba vánoční ozdoby. 
 

Domácí úkol:  Slabikář str. 26.  
Do sešitu napsat/nakreslit několik slov začínajících na písmeno D. 
Krásné Vánoce všem! 
 

2. třída 

1) Jazyková výchova - opakování tvrdých a měkkých skupin - doplňování, zábavné 
osmisměrky. Kontrola domácích úkolů, rozšiřování slovní zásoby, slovní hry. 
2) Komunikační výchova - Vánoce u nás doma, tradice a zvyky. Projekt Bob a Bobek - 
Natálka. 
Vyrábění vánočního přání. Sledování vánočního příběhu Spejbl a Hurvínek - Vánoční dárek. 
3) Literární výchova - vánoční besídka - rozdávání dárečků, poslech koled, vyprávění 
vánočního příběhu.  
 

Domácí úkol: Pracovní sešit str. 33, cv. 8. 
Do sešitu napsat alespoň 4 věty o prožitých prázdninách. 
Číst českou knihu do čtenářského deníku. 
Přinést českou knihu do projektu Čtení pro radost.  
Dobrovolný úkol: sledování baletu ND Louskáček přímý  přenos ČT art 21. 12. v 20.00 nebo 
livestreaming na oficiálním YouTube kanále Baletu ND 

nebo následný záznam události v iVysílání ČT nebo YouTube kanál až do 27. 12. 2020. 

Přeji pokojné Vánoce a těším se na setkání ve středu 13. 1. 2021. 
 

3. třída 

1) Jazyková výchova - procvičování souvětí, opakování probraných vyjmenovaných jmen a 
slovních druhů ohebných. Slovní druhy neohebné - Uč. str. 59 - vymýšlení příkladů slovních 
druhů na téma Vánoce. Pracovní listy - osmisměrka s vánoční tematikou a společné hledání 
řešení vánoční hádanky.  
2) Komunikační výchova -Vánoce u nás doma, tradice a zvyky. Projekt Putování s Žerykem - 
Evelínka. Vyrábění vánočního přání. 
3) Literární výchova - vánoční besídka - rozdávání dárečků, poslech koled, vyprávění 
vánočního příběhu. Sledování vánočního příběhu Spejbl a Hurvínek - Příliš štědrý večer. 
 

Domácí úkol: Naučit se dalších pět slok básničky na slovní druhy Táta, máma, Véna, tj. od 
příslovcí po citoslovce: 
https://drive.google.com/file/d/1Di9VcRj_QEmySO9gQdouNPiZHRLCNYz_/view?usp=sharing
)  
Do sešitu napsat alespoň 6 vět o prožitých prázdninách.  
Číst českou knihu do čtenářského deníku. 
Přinést českou knihu do projektu Čtení pro radost  
Dobrovolný úkol: sledování baletu ND Louskáček přímý  přenos ČT art 21. 12. v 20.00 nebo 
livestreaming na oficiálním YouTube kanále Baletu ND 

nebo následný záznam události v iVysílání ČT nebo YouTube kanál až do 27. 12. 2020. 

https://www.youtube.com/user/narodnidivadlobalet
https://www.youtube.com/user/narodnidivadlobalet
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Přejeme pokojné Vánoce a těšíme se na setkání ve středu 13. 1. 2021. 
 

4. třída 

1) Jazyková výchova - skloňování podstatných jmen podle vzorů rodu středního a ženského. 
Shrnutí látky. Píseň Vzory podstatných jmen od J. Rychterové. Hra Hlasování - žáci pomocí 
karet hlasují o vzorech podst. jmen - rod střední a rod mužský. 
Učebnice 63/5 a 63/9. 
Úvod do vzorů podstatných jmen rodu mužského. Rod mužský životný (neshoduje se 1. a 4. 
pád, s výjimkou vzoru soudce) a neživotný (shoda 1. a 4. pádu).  Přiřazování podstatných 
jmen rodu mužského k vzorům s pomocí kartiček.  
2) Komunikační výchova - nácvik koled,  nahrávání vzkazu a koled pro babičky a dědečka. 
3) Literární výchova - vánoční besídka, Evoluce - hra o dárečky, koledy. Spejbl a Hurvínek - 
Vánoční dárek - YouTube. Diskuse o tom, jaký má být ten správný vánoční dárek.  
4) MČS -  kontrola domácího úkolu. Projekt ke 1100. výročí zavraždění svaté Ludmily. 
Rozdělení úkolů - každý žák vyhledával informace o jedné oblasti ze života v 10. století. Svatý 
Václav a Boleslav I. Ukrutný.  
 

Domácí úkol: ČJ - Opakovat si skloňování podstatných jmen dle vzorů rodu středního, 
ženského a mužského. PS 1 - str. 38/10, str. 45/2 a str. 47/7. 
MČS - s pomocí učebnice, pracovního sešitu a internetu vyhledat informace o tom, jak se asi 
žilo v 10. století. Klárka - jak se lidé oblékali, Samuel - co jedli a pili, Pierre - jak bydleli, David - 
jak se bavili. 
Inspiraci lze nalézt také na dejepis.com (Kultura a umění raného středověku v českých 
zemích, počátky českého státu), Jak se žilo a bydlelo v raném středověku | Víte...? | 
věda.muni.cz 

Krásné Vánoce všem!  
 

5. třída 

1) Jazyková výchova - procvičování slovních druhů, pádů, vzorů podstatných jmen a vzoru 
měkkých přídavných jmen (jarní). Mluvnické kategorie u přídavných jmen, seznámení s 
tvrdým vzorem přídavných jmen (mladý). 
2) Komunikační výchova - nácvik koled,  nahrávání vzkazu a koled pro babičky a dědečka.  
3) Literární výchova - vánoční besídka, Evoluce - hra o dárečky, koledy. Spejbl a Hurvínek - 
Vánoční dárek - YouTube. Diskuse o tom, jaký má být ten správný vánoční dárek.  
4) MČS - život na vesnici a  ve městě v 18. století, život u dvora v ukázce z filmu 
Amadeus.  Kontrola domácího úkolu. Projekt k 240. výročí úmrtí Marie Terezie. Plánujeme 
informace o životě a vládě Marie Terezie a o životě v 18. století vložit do hry kvarteto. 
Rozdělení úkolů pro první čtyři čtveřice karet. 
 

Domácí úkol: 
MČS - prosím pošlete mi na e-mail a mějte ke svým obrázkům připravené základní informace 
pro spolužáky: 
Lukáš - najde obrázky Marie Terezie v různém věku- 1. coby mladá dívka…. 4. Marie Terezie v 
černých šatech po smrti manžela. 
Jan - obrázky významných dětí Marie Terezie - určitě Josef II., Marie Antoinetta, Leopold II. 
a? 

https://www.youtube.com/watch?v=0Babqb-hNSc
https://www.youtube.com/watch?v=0Babqb-hNSc
https://www.em.muni.cz/vite/8066-jak-se-zilo-ve-stredoveku
https://www.em.muni.cz/vite/8066-jak-se-zilo-ve-stredoveku
https://www.youtube.com/watch?v=0Babqb-hNSc
https://www.youtube.com/watch?v=0Babqb-hNSc
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Maya - móda - oblečení jednotlivých společenských vrstev. 
Matyáš - reformy Marie Terezie, školská, armádní, daňová a třeba zápisy pozemků do 
katastru? 

ČJ naučit se vzor mladý - Uč. str. 56, Učebnice str. 57, cv. 12 - pozor cvičení obsahuje jak 
měkká, tak tvrdá přídavná jména, nejprve určete správně druh přídavného jména (dejte si 
přídavné jméno do všech rodů v 1. pádě) a potom použijte správný vzor.  
Krásné a pohodové Vánoce! 
 

 

 

 


