
ČTVRTEK 

 

Ranní cvičení 

 

STOJÍ, STOJÍ STROMEČKY                                             otáčíme se vpravo, vlevo, ruce vzhůru 

MAJÍ PĚKNÉ VĚTVIČKY                                                  pohladíme si ruce od prstů až k rameni 

NA NICH LISTY, JEHLIČÍ                                                  prsty naznačují padání listí 

AŤ TU NIKDO NEKŘIČÍ                                                   prst na ústa 

 

SEDĚLY DVĚ VEVERKY                                            houpání v dřepu 

NA VYSOKÉ JEDLI                                                    výpon na špičky do vzpažení 

CHVILKU NĚCO CHROUPALY                                prsty před pusou, předvádíme chroupání 

CHVILKU NĚCO JEDLY                                            předvádíme, že jíme, ruce do misky 

A KDYŽ MELY PLNÁ BŘÍŠKA                                  hladíme si bříško 

ŘEKLI SI UŽ DOST                                                   tlesknutí 

 

Komunitní kruh  

 

 

1. Otázkou dnešního dne je….. Co vidíte na obrázku? (obrázek viz příloha) 

2. Co to je skládka? 

Odpad se nenosí na skládku ani do přírody ani do lesa. Vozí se do sběrného dvora  a ostatní 

odpad se třídí.  

3. Počítáme kolik vidíme na obrázku – velkých pytlů 

- Lednic 

- Pneumatik 

- Krabic 

- televizí 

4. Opakování básniček 

5. Opakování písniček 



Svačinka/pauza cca 20-30min  

 

 

Předčtenářská příprava 

 

Rytmizace (pracovní list viz příloha) 

 Nejdříve si vytleskáme všechny obrázky na pracovním listě 

 Vydupeme si další slova  

 Které písmeno slyšíme na začátku slova podle obrázku  

 Které slovo slyšíš na konci slova  

Pohádka viz příloha 

Environmentální výchova 

 

Popelnice  

- Žlutá 

- Modrá 

- Zelená 

Třídíme odpad? 

Proč? 

Šetříme přírodu, planetu zemi 

Recyklace 

Lidé se snaží odpady co nejvíce recyklovat. To znamená, vyrobit z nich něco dalšího, 

užitečného. Recyklace šetří peníze, proto ji často používají výrobní firmy. Můžete se přidat i u 

vás doma! Odpad je potřeba roztřídit podle druhů materiálu. Třídíme hlavně papír, sklo a 

plasty. Kdo je všímavý, už si na tomto místě může představit barvy příslušných kontejnerů. Je 

to modrá, žlutá a zelená V některých městech se v ulicích také objevují oranžová nádoba na 

nápojové kartony. V každé obci se musí sbírat také kovy.  

Pracovní listy viz příloha 

Omalovánka viz příloha 

 

 



Výroba papíru 

Potřeby:  

- směs novinového a běžného papíru, může být i barevný, nebo krepový papír 

-  tyčový mixér, nebo kuchyňský robot 

- Rovné síto 

 

Postup:  

Směs namočíme do vody a po chvilce rozmixujeme. Když necháme ve směsi kousky různých 

barev, bude náš papír vypadat zajímavěji. Hustou kaši nabereme na rovné síto a vytvoříme 

z ní tenkou vrstvu, kterou můžeme ozdobit podle svého vkusu. Na ozdobení se hodí 

například obrázky z barevného papíru, vlna, sušené bylinky, květy a další listy a další 

vylisované přírodniny. Přebytečnou vodu vytlačíme houbičkou nebo válečkem, papír 

vyklopíme a na rovné ploše necháme uschnout.  

Pobyt a hra venku  

 

  

OBĚD  

 

Příprava a sklízení  

  

ODPOČINEK  

 

S pohádkou 

 


