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Dobrý den, paní učitelko. 
Tentokrát Vám píšu i s přílohou. Je to fotka, 
jak jsem vyrobil na HV chrastítko 
(plechovka s rýží). 
1. pokus na chleba - našli jsme recept na 
internetu, který byl na větší pekárnu, než 
máme doma. Takže nám těsto přeteklo, ale 
chleba byl docela dobrý. 
2. pokus na chleba - vzali jsme jiný recept a 
bylo to lepší, ale měl horší tvar. Další 
pokusy jsme zatím nedělali, rodiče radši 
koupili chleba v obchodě... 
Úkoly z ČJ a MA jsem dělal do sešitu, 
výpisky z ČaSu budu dodělávat dneska, obrázek kytek jsem maloval pastelkami. 
Procvičoval jsem ČJ na stránce Včelky. 
Ubrousky s velikonočním obrázkem doma nemáme, tak jsem to zatím odložil, 
mám připravená vyfouknutá vejce. 
Květináč s velikonočním osením jsem zaléval a byl jsem nadšený, když tam z 
hlíny vyrostl malý lísteček :) 
Když bylo venku hezky, tak jsem s mamkou hrabal listí na zahradě. 
Slyšel jsem, že se do školy půjde možná na konci května a děsí mě představa, že 
by byla škola o letních prázdninách... 
Snad se to nestane. 
Přeji hodně zdraví, zase napíšu. David Libich 
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Krásný dobrý den, 
učivo z minulého týdne máme probrané. Jen nám 
ještě chybí ozdobit vajíčka a vyrobit hudební 
nástroj. To snad doženeme tento týden. Filípkovi 
už se po škole stýská, snad už to všechno brzy 
skončí. 
Přeji hodně sil a trpělivosti s počítačem. 
 

S mamkou jsme udělaly matematiku. Z čj máme 
pracovní sešit a zítra uděláme učebnici. 
Mamka mi to neumí vysvětlit, ale nějak to 
zvládáme. 
Stýská se mi po třídě, hlavně po Vendy a po vás. 
Už se těším do školy a doma už mě to nebaví. 
Z aj máme toho hodně a nechce se mi do toho, ale udělat to musím. 
Zase se ozvu.  
 

Tento týden opět pracuje Věrka na plné otáčky. Zlomky budeme vysvětlovat až 
zítra a také Vám dám vědět, jak pochopila. 
Věruška poctivě pracuje. Zlomky po vysvětlení chápe dobře. Čtenářský deník 
také doplnila. 
 

Minulý týden jsem zvládla celkem dobře všechny úkoly. Narcisku, kterou jsme 
měli mít do školy, tak už mi uvadla. Každé ráno se koukám na UčíTelku a učím 
se i podle toho. Byla jsem zmatená, protože jsem se chtěla koukat na UčíTelku i 
v sobotu, a to nevysílala. A píšu si čtenářský deník. Byli jsme i na zahradě a 
sázeli cibulku. Na zahradě jsem potkala ošklivého pavouka, fuj. Pomáhám i 
mamce, když potřebuje pomoct, tak pomůžu. Já si i čtu knížky, když mám čas a 

píšu si úkoly. Přichází jaro a 
dneska mě venku překvapil 
sníh :-). A moc vás zdravím a 
moc se na vás těším paní 
učitelko a těším se do školy 
:-). A potom vám zas napíšu.  
 
S vypětím sil pracujeme. 

Rozárka se musí vyloženě nutit, aby šla něco dělat. Za to pokojíček ten si 
uklidila krásně. Nejhorší je angličtina, s tou jí musí pomáhat sestra, to je na nás 
neangličtináře už moc. Pěkné slunečné dopoledne a i zbytek dne.  
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Ahoj kamarádi,  
Velikonoce se nezadržitelně blíží, proto vám posílám několik nápadů na 
velikonoční tvoření. Budete potřebovat hlavně vajíčka. Vařená i vyfouknutá. Na 
zdobení můžete použít nejen materiál, který vidíte na fotkách, ale také například 
různá semínka, koření, drobné korálky, papírové ubrousky, zbytky látek, 
mašličky a podobně. Na vajíčka je nalepíte běžným lepidlem, jako je Herkules. 
Pokud použijete koření, bude vám to doma také krásně vonět. Malování vajíček 
voskem je sice náročnější, ale šikovné maminky a babičky vám s touto 
technikou jistě rády pomůžou. 
Proužkovaným vajíčkům říkám "cyklistické". K jejich výrobě potřebujete 
prasklou duši z kola. Tu rozstříháte na gumičky, navléknete na vařená vajíčka a 
obarvíte. Po zaschnutí gumičky opatrně sundáte. Nezapomeňte práci vyfotit a 
poslat na email: dvoborilova@7zskolin.cz, těším se . 
Přeji hodně tvořivé zábavy a klidné Velikonoce. Dáša Vobořilová 
 
Skořápkové hlavičky 

 
tyto veselé hlavičky ze skořápek od 
vajíček jsou rychle hotové a 
vypadají skvěle. Když je naplníte 
zemí a zasejete do ní semínka 
řeřichy, narostou panáčkům za 
několik dní husté vlasy. 
 
Pomůcky: skořápky od vajíček, 
odřezky mechové gumy, odstřižky 
látky (kolečka, trojúhelníčky, 

oválky), zemina, lepidlo, semínka řeřichy 
 

1. Skořápku od vajíčka omyjeme zvenku a necháme ji 
oschnout.  

2. Potom skořápku přilepíme na kousek mechové 
gumy, aby dobře stála 

3. Nyní k hlavičce přilepíme obličej z odstřížků látky 
4. Skořápku naplníme jemnou zeminou a zasejeme 

semínka řeřichy. 
5. Můžeme pozorovat, jak vlásky rostou. 
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Ahoj KOŤATA a všichni ostatní :-), 
zdravím vás alespoň touto cestou. Nastalo nám jaro, a proto jsem si pro vás 
připravila tvoření pro zpříjemnění času, který trávíte doma. Obrázkem určitě 
uděláte někomu blízkému radost. Potěší mě, když mi váš obrázek pošlete na 
školní e-mail. Opatrujte se! Veronika Veselá 
Jarní květiny 
Pomůcky - pastelky, nůžky, lepidlo, barevný papír 
Krok 1        Krok 2 

 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Vytisknout                                                            - Vystříhnout 
       
Krok 3        Krok 4 

- Vybarvit      - Nalepit na bílý nebo barevný papír 
- Vázu ohnout dle čar 
- Nastříhnout květy dle čar 
   a každou druhou poskládat jako harmoniku 
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Tereza Johannisová V.B – jarní květina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Adam Dršťák 5.A komix 
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Jakub Coubal V. A - Bojovník proti koronaviru 

 
Pro bystré hlavy 

 
 
 
 
Týmová hra pro celou rodinu 
Skvělá týmová hra, kterou si můžete zahrát s dětmi 
zhruba od třetí třídy výše, vám přinese nekonečnou 
legraci a pohodu. A taky trochu lumpáren. Potřebujete 
papír a tužku. Nejprve si každý nahoru na papír napíše 
svou vlastní odpověď na otázku KDO? Svůj papír o 
kousek přeloží, aby zakryl napsané slovo, a pošle 
dalšímu členovi rodiny. Následuje S KÝM? Opět si 
něco vymyslíte, přehnete papír a pošlete dál. Poté bude 
KDY?, JAK?, CO DĚLALI?, KDE?, PROČ? 
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Zábavný dotazník - „Jak znám své rodiče“?   

1.  Co rádi jedí?  

2.  Co rádi dělají? 

3.  Jejich nejčastější věta, kterou říkají? 

4.  Kam bys chtěl/a s nimi jít? 

5.  Čeho se bojí? 

6.  Co je nejvíce rozčiluje? 

7.  Bez čeho se neobejdou? 

8.  Jakou mají nejlepší/nejhorší vlastnost? 

9.  Kdy a kde s nimi zažíváš nejkrásnější chvíle? 

10. Na co nikdy nezapomeneš? 

11. Co bys na nich změnil? 

12. Který předmět se s tebou nechtějí učit a proč? 

13. Jak je změnila současná situace?  

14. Čeho si na svých rodičích vážíš nejvíce? 
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Doplňovačka od p. uč. Jouzové pro čtvrťáky - Která bitva je která? 

1. bitva   

Křižáci utekli bez……………………., když uslyšeli rachot 

husitských …………….. a mohutný zpěv chorálu – válečné písně 

„………………………….“. 

2. bitva  

Husitská vojska se ukryla za vozovou 

……………. a pálila na nepřítele z děl. Šiky 

panského ……………………. předstíraly útěk. 

Husité se vyhrnuli z vozové hradby. Panská jízda 

zaútočila na husitské pěšáky z………………. 

Husité byli v boji …………………… 

3.  bitva 

Jedna z prvních vítězných bitev husitů s vojskem obrněných………………….  

Žižka nařídil rozestavit……………………. hradbu na úzké hrázi mezi dvěma 

…………………….. Jeden z nich byl vypuštěný. Koně s jezdci navlečenými do 

těžkých……………….. zapadali 

do…………………, husité je pobili 

svými cepy.  

 

ODPOVÍDEJ ! 

1. Vůdcem husitských vojsk byl……………………………… 

2. Poslední bitva husitů byla u……………………………….. 

3. Uherský král, bratr Václav IV……………………………… 

4. Přízvisko Ladislava, dědice českého trůnu………….. 

5. Hlavní sídlo husitů…………………………………………….. 

6. Vojáci krále Zikmunda se nazývali………………………. 

7. Církev prodávala lidem …………………………………….. 

8. Znak husitů……………………………………………………….  
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Iveta Hrejsemnou pro 2. ročník 
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Iveta Hrejsemnou pro 3. ročník 

 

 

 

   



13 
 

O zakletém princovi – Eliška Horáková II. B – zpracováno na základě zadání 
UčíTelky 
U vody žije obr. Má tři oči. A všichni se ho bojí.  
Ale princezna Klára ne. Naopak, má ho ráda. A obr ji má také rád.  
Princezna mu nosí jídlo.  Ale jednoho dne Klára nepřišla, obr byl smutný a 
hladový.  A tak to bylo 3 dny. Čtvrtý den se obr vydal do města zjistit, co se 
stalo s Klárou. Nic ale nezjistil. Protože Klára odjela s rodinou pryč a ve městě 
už taky nikdo nebyl.   
Ale obr věděl, kde Klára je a tak ji šel hledat. Místo Kláry ale našel její mladší 
sestru Báru. A tak vzal Báru a šli hledat Kláru. Po několika krocích našli jejich 
další sestru Natálku. Obr s Bárou a Natálkou šli dál.  
Obr zahlédl další město a ve městě zahlédl Kláru. V tu chvíli se obr proměnil 
v prince.  A šel s Natálkou a Bárou na hrad.  Klára, hned jak zahlédla své sestry, 
utíkala za nimi. A sestry s obrem, teď už vlastně princem, šli do hradu.  
Klára mu poděkovala a rodiče rozhodli, že si ho vezme a za 2 dny měla být 
svatba.  
A princ se Kláře svěřil, že ho čarodějnice Kzimůra zaklela v obra a vysvobodit 
ho mohl jen někdo, kdo ho bude mít rád.  
A byla velká svatba. 
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Velikonoční hrátky 

 
Vybarvi si svojí kraslici, rozstříhej a slož skládačku:
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Najdi cestu k vajíčkům 
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Trénuj trpělivost a pozornost: 

________________________________________________________________ 
Redakční rada: žáci 1. stupně, jejich rodiče, učitelé a vychovatelky. Práce vznikly v předvelikonočním týdnu 
„koronavirové karantény“. Příspěvky vytvořili děti a rodiče – zpracovali učitelé tříd: II. B Mgr. Hubáčková, III. 
A Mgr. Cilová, III. C Mgr. Pospíšilová, IV. D Mgr. Jouzová, V. A Mgr. Kopáček-Hölzlová, V. B Mgr. 
Šmahelová. Vlastní příspěvky: Mgr. Hrejsemnou, Mgr. Kesnerová, Mgr. Holovský, p. Vobořilová, Mgr. Jouzová 
Grafická úprava Mgr. Libuše Hovorková 


