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Listopad – Neználek pouští papírové draky  (1. 11. 2021 – 12. 11. 2021) 

 

1. Vytvoření si papírového draka 

= z tvrdého papíru si vystřihneme tvar draka. Draka si pěkně vyzdobíme pastelkami 

nebo barvami.  

 = zacvičíme si s vyrobeným dráčkem 

 Tam, kde modré mraky plavou, (děti drží draka oběma rukama nad hlavou) 

létá dráček nad mou hlavou.   

Letí, letí, letí    (děti se točí na místě dokola) 

kolem našich dětí. 

Dlouhý ocásek drak má, (děti přendávají draka před tělem z jedné ruky do 

druhé) 

ve větru s ním třepetá.  (ruce třepetají s drakem) 

Snad se mu nic nestane 

a v pořádku přistane.   (dřep, děti položí draka na zem) 

 

2. Pracovní list 

= nakreslíme na arch papíru velkou dráčkovu mašličku z ocasu „ležatou osmičku“ za 

doprovodu říkanky. Několikrát mašličku obtáhneme. 

Říkanka: 

  „Kreslit hezkou mašličku zabere jen chviličku.“ 

= dokreslíme drakům zuby a potom je můžeme vykreslit 

       Příloha č. 10 

 

3. Pouštění draka 

= půjdeme ven a pustíme si draka -  soutěž, komu vydrží 

drak déle létat 

 

4. Výroba podzimního věnce      

   

= při podzimní procházce si nasbíráme podzimní plodiny 

např. žaludy, bukvice, šišky, listy, šípky,… 

http://www.zsamshornistudenky.cz/


 ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO   

-2- 
 

= obkreslíme si talíř a do něho ještě obkreslíme misku tak, abychom měli kruh větší a 

menší, jako na obrázku. 

= vystřihneme si vnější i vnitřní kruh a vystřižený kruh si polepíme nasbíranými 

přírodninami, tak jako na obrázku. Fotku vyrobeného věnce můžete zaslat na školní e-

mail (zs.h.studenky@rps.cz). 

 

5. Podzimní vymalovánka a jednotahovka Příloha č. 11 

= vykreslete obrázek dle zadání a šneky několikrát obtáhněte.  

 

 

Listopad – Co dělá Neználek, když prší  (15. 11. 2021 – 19. 11. 2021) 

 

1. Vymalovánka          Příloha č. 12 

 = vykreslete obrázek dle zadání 

 

2. Básnička s pohybem 

= pokusíme se naučit básničku Prší 

Kap, kap, kapy, kap.   (klepání ukazováčkem do dlaně) 

Prší, prší, to je vody,   (naznačit pohybem prstů déšť) 

nebojme se nepohody.  (otáčíme hlavou do stran) 

Pod stromem se schováme,  (sed do dřepu, sehnuté ruce nad hlavou) 

na sluníčko počkáme.  (prstem naznačíme tvar slunce) 

 

3. Pracovní list         Příloha č. 13 

 = spojte shodné tvary a vykreslete 

 

4. Písnička: Prší, prší, jen se leje 

 = můžete si zkusit zazpívat písničku.  

Odkaz na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=lza562uvNv8 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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   https://www.youtube.com/watch?v=hES2zIHyTkQ 

 

 

Listopad – Neználek se připravuje na zimu (22. 11. 2021 – 26. 11. 2021) 

 

1. Soutěž v oblékání 

= doneste si ze skříní šusťáky, mikinu, bundu, čepici, šál a rukavice a závoďte třeba se 

sourozencem, kdo se rychleji a dobře obleče. 

 

2. Pletení šály 

= z pruhu tvrdého papíru si vytvoříme šálu. Konce tohoto pruhu nastříháme na 

proužky. Poprosíme rodiče, aby nám v šále udělali děrovačkou díry. Těmito dírami 

pak provlékáme vlnu – pleteme šálu. 

 

 

3. Pracovní list         Příloha č. 14 

= spojte domino cestičkou s obrázkem. Spočítejte obrázky a dokreslete tečky do 

prázdné části domina. 

 

4. Začíná sněžit 

= vystřihneme si z papíru proužky, které potom nalepíme na papír jako sněhové 

vločky, viz  obrázek. 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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