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ŽENEVA 

 
 
Zápis z 24. 2. 2021  
 

Mladší předškoláci 
Téma: Karneval 
 

1) Úvodní básnička: Je tu středa. 
2) Karneval: představení masek a jejich popis - pirát, čarodějnice, princezna, vločková 
princezna, rytíř, Nemo, šašek. 
3) Komunitní kruh: Masopust, karneval - původ, význam, nejznámější průvody, jak vypadají 
masky v ČR a ve světě. 
4) Výtvarná výchova: výroba karnevalové masky. 
5) Karnevalový rej: hry, poslech písní a tanec (Guli guli, Macarena, Ptačí tanec atd.). 
6) Pohádka: Chaloupka na vršku- Jak to bylo o Masopustu. 
7) Ukončovací básnička Dobrý den. 
 

Domácí úkol: Zadat na youtube do vyhledávání Guli guli ram sam sam a zatančit si s dětmi... 
skvělé na procvičení dětské motoriky :-)   
 

Karneval 
Dobré ráno, dobrý den, 
do masek se převlečem. 
Pojďte všichni dál, 
máme karneval. 
Kašpárci a kouzelníci, 
princezny a zvířátka. 
Do školy nám místo dětí, 
přišla celá pohádka. 
 

Nultý ročník 

Téma: Pyžamová párty 
 

1) Literární výchova: Pohádkový dědeček - Jak se kluci neuměli spočítat, převyprávění 
pohádky. 
2) Výtvarná výchova: Kreslení puzzle, výroba lapače snů, procvičení jemné motoriky. 
3) Hudební výchova: Cvičíme s Míšou - Míša Růžičková. 
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1. třída 

1) Jazyková výchova - kontrola domácího úkolu - Písanka 2 - str. 20, slova začínající na Z. 
Nové učivo - hláska Z - Slabikář str. 44 - 45. Čtení s porozuměním - O šikovné opičce.  
2) Komunikační výchova - Putování s Méďou - Anežka, karneval. 
3) Literární výchova - venkovní karnevalové hry.  
 

Domácí úkol:    
Do sešitu napsat několik slov začínajících písmenem B. 
Slabikář str. 46 - zelený a modrý puntík. 
Putování s Méďou - Giulietta.  
 

2. třída 

1) Jazyková výchova - kontrola domácích úkolů, opakování skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, 
slabikotvorné r, l - uč. str. 69. Psaní diktátu a následná oprava. 
2) Komunikační výchova - vyprávění zážitků z prázdnin, karneval a hry venku, projekt- Naše 
pohádka. 
3) Literární výchova - čtení Čítanka str. 52 Myšovláček, J. Kohout. Představení čtenářského 
deníku - Natálka. 
 

Domácí úkol: Pracovní sešit 2 str. 14, cv. 8, str. 16, cv. 3. 
Silvinka - napsat do sešitu (minim. 4 věty) pokračování pohádky. Možno doplnit vlastní 
ilustrací.  
Přinést zápis do čtenářského deníku + přečtenou knihu (do 10. 3.). 
Donést českou knihu do projektu Čtení pro radost. 
 

3. třída 

1) Jazyková výchova - kontrola dom. úkolu, podstatná jména - pád a životnost uč. str. 90 a 
91. Pádové otázky pomocí Kozí pohádky. Procvičování vyjmenovaných slov po V- pracovní 
list, nově - vyjmenovaná slova po Z, Uč. str. 92- Hudební. 
2) Komunikační výchova -vyprávění zážitků z prázdnin, karneval a hry venku, projekt- Náš 
příběh. 
3) Literární výchova - čtení básní z Čítanky str. 52 House a housenka, Sedm datlí, M. 
Kratochvíl - výrazný přednes, vyhledávání rýmů. 
 

Domácí úkol: Naučit se nazpaměť Kozí pohádku a k tomu pádové otázky - text: 
https://drive.google.com/file/d/1PVU4zFu6g9k0Erx09MSvCKQuW_lEFb8m/view?usp=sharing 

Prac. sešit 2 str. 7, cv. 11 a str. 9, cv. 4. 
Rosa - napsat do sešitu (minim. 6 vět) pokračování příběhu. Možno doplnit vlastní ilustrací.  
Přinést zápis do čtenářského deníku + přečtenou knihu (do 10. 3.). 
Donést českou knihu do projektu Čtení pro radost. 
 

4. třída 

1) Jazyková výchova - poprázdninové opakování. Slovesa, vzory podstatných jmen, 
vyjmenovaná slova. Nová látka: větná stavba a základní stavební dvojice - jak najdeme 

https://drive.google.com/file/d/1PVU4zFu6g9k0Erx09MSvCKQuW_lEFb8m/view?usp=sharing
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podmět a přísudek, co je podmět/přísudek holý a rozvitý. Cvičení z učebnice: 92/4, 93/7, 
94/9. Hra se slovy - skládání vět z ústřižků slov, identifikace základních skladebních dvojic. 
2) Komunikační výchova - scénář divadelní hry, rozdělení rolí a první zkouška hry na 
Andersenovu noc.  
3) Literární výchova - venkovní karnevalové hry s tématikou vzorů podstatných jmen, 
masopustních pranostik, skládání příběhů podle obrázků a domýšlení jejich pokračování.  
4) MČS - Zábavný testík - hra Chcete být milionářem na téma Přemyslovci. Opakování látky.  
 

Domácí úkol:    
JV - PS2 str. 8/2, 9/4, 9/5 

Přečíst scénář hry Zlatá hokejka https://drive.google.com/file/d/1qf1QvMv8uYAxotZl_iVyvix-
OSj0WcpN/view?usp=sharing 

a projít si svou roli, promyslet si kostým své postavy, rozpis postav pošlu e-mailem, nácvik na 
divadlo budeme provádět v době, kdy jsou ve škole všechny děti a pro všechny děti roli 
máme.  
Příběh Čtyřlístku v komiksu najdete zde: 
https://drive.google.com/drive/folders/1C2ZURo6JF5LqxYidpvcp_yNqY4h5Pn5R?usp=sharing 

 

5. třída 

1) Jazyková výchova - opakování koncovek podstatných a přídavných jmen, přísudku 
jmenného se sponou a slovesného, sloves způsobových. Podmět nevyjádřený, podmět 
několikanásobný, shoda přísudku s podmětem několikanásobným. Podstatná jména 
pomnožná, shoda přísudku s podmětem, kterým je podstatné jméno pomnožné.  
2) Komunikační výchova - scénář divadelní hry, rozdělení rolí a první zkouška hry na 
Andersenovu noc.  
3) Literární výchova - venkovní karnevalové hry s tématikou vzorů podstatných jmen, 
masopustních pranostik, skládání příběhů podle obrázků a domýšlení jejich pokračování.  
4) MČS - čeští vynálezci 19. století, jejich vynálezy a osudy, život v době průmyslové revoluce, 
klasicismus, empír.  
 

Domácí úkol: 
ČJ PS str. 45, cv. 6, str. 47, cv. 10 

Přečíst scénář hry Zlatá hokejka https://drive.google.com/file/d/1qf1QvMv8uYAxotZl_iVyvix-
OSj0WcpN/view?usp=sharing 

a projít si svou roli, promyslet si kostým své postavy, rozpis postav pošlu e-mailem, nácvik na 
divadlo budeme provádět v době, kdy jsou ve škole všechny děti a pro všechny děti roli 
máme.  
Příběh Čtyřlístku v komiksu najdete zde: 
https://drive.google.com/drive/folders/1C2ZURo6JF5LqxYidpvcp_yNqY4h5Pn5R?usp=sharing 

MČS - pracovní list od Jeníka Žejdla k jeho prezentaci na téma českých vynálezců. 
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