
Naši milí modráčci, 
 

doufáme, že jste si užili Velikonoce. Máme pro 
Vás další úkoly na týden od 5.4. do 9.4. 

Brzy se z našich předškoláků stanou velcí školáci, 
již se nám blíží zápis do ZŠ. Téma tohoto týdne je „Maxipes Fík jde do školy – chystáme se 
k zápisu“. 

Pracovní listy jsou pro předškoláky povinné. Vypracované nám je předáte po návratu do MŠ. 
Vše ostatní je pro inspiraci. Uvítáme, když se zapojí i ostatní děti. 

V případě dotazů napište na e-mail skolkabarevna@seznam.cz, moc rády Vám pomůžeme. 

Velmi Vás chválíme a mnohokrát děkujeme za krásné fotky, které posíláte. Máme z nich 
obrovskou radost. Potěší nás, když budete zasílat další z Vašeho domácího tvoření. 

 

Moc na Vás myslíme, opatrujte se!  

Paní učitelky z modré třídy 

 

Maxipes Fík jde do školy – 
chystáme se k zápisu 

Nové poznatky, rozvíjení poznání 

- Příprava k zápisu do ZŠ 
- Povídání o škole – průběh dne, činnosti ve škole, rozhovory o budoucích paních 

učitelkách a pánech učitelích… 
- Zahrajte si doma na školu (můžete použít různé věci, které najdete doma – knihy, 

aktovka, stůl, židle, obrázky s tématikou školy…případně si můžete vyrobit vlastní 
pomůcky ) 

- Inspirace známou pohádkou „Maxipes Fík ve škole“ 

 

Dále procvičujeme: 

- Tvary 
- Barvy 
- Čísla 
- Vpravo x vlevo 
- První x poslední 
- Více x méně 



Básničky 

Školáci 

Proč bychom se školy báli, 

nejsme žádní peciváli. 

 

Máme přece bystrou hlavu, 

k učení i pro zábavu. 

 

Přerosteme mámy, táty, 

počítejte brzo s námi. 

 

 

Malý brouček 

Malý brouček spinkal v trávě,  

(jsme ve dřepu a spíme)  

probudil se dneska právě.  

(stoupneme si a protahujeme se) 

Protáhl si nožičky,  

(protahujeme si nožičky) 

hlavičku i ručičky.  

(protahujeme si hlavičku i ručičky) 

Na nohy vzal bačkorky,  

(ukazujeme na nožičky) 

a utíkal do školky. 

(běháme po prostoru nebo na místě) 

 

 

 

 

 



Písnička 

Ahoj školko… 

- Milí předškoláčci, nebojte, ještě chvíli s námi ve školce budete, zanedlouho se ovšem 
stanete velkými školáky, tak se můžete naučit tuto písničku. Budeme rády, když se do 
zpěvu zapojí i ostatní 

 

 



Desatero pro prvňáčka 

 

 

Pohádka 
- Podívejte se na motivační pohádku „Maxipes Fík ve škole“ 

https://www.youtube.com/watch?v=CVqMBcCLu6Q 
 

- Popovídejte si o pohádce, zkuste si převyprávět příběh 
- Odpovězte na následující otázky: 
- 1. Proč vzala Ája Fíka do školy? 
- 2. Co se ve škole dělalo (probíralo), když tam Fík byl? 
- 3. Jaké známky byly na vysvědčení, které Fík dostal? 
- 4. Co udělal ze samé radosti, protože uměl psát? 
- 5. Vymyslete si vlastní otázky  

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarné a tvořivé činnosti 

- Vytvořte si další zajímavé výrobky podle instrukcí na obrázcích, tentokrát pro Vás 
máme různá zvířátka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Namalujte si vysněnou školku nebo školu podle své fantazie a představ  



Další aktivity 

 



- Popovídejte si o tom, co se odehrává na jaře  



Pracovní listy 

 



Zakroužkuj barevně čísla (1 – zeleně, 2 – červeně, 3 – žlutě, 4 – modře, 5 – černě): 

 



Obrázek vybarvi, rozstřihni dle čar, poskládej si puzzle a nakonec nalep na papír: 



Dokresli obloučky: 



Šipky, které směřují doprava, vybarvi modře, doleva červeně: 

 



Omalovánka  

 

 
 
 
 



Omalovánka  

 

 


