
Mateřská škola Drslavice 
příspěvková organizace 
okres Uherské Hradiště 

 
TÉMA PRO TENTO TÝDEN: 

 ,,Tajemství knihy“ 
 

Cíl: Podporovat u dětí kladný vztah ke knihám a čtenému slovu. Rozvíjet u dětí 
komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev. Vytvářet 

u dětí prosociální postoj (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti). Formovat u dětí čtecí návyky, a tím podporovat a získávat 

vědomosti pro celý život. Seznámit děti s různými druhy knih, umět pojmenovat 
je pojmenovat, vzbudit u dětí zájem o knihy, vytvořit obrázkové leporelo, 

seznámit se s cizím slovem ilustrátor. 
 

Motivace pohádkou: 

O kohoutkovi a slepičce 

Kohoutek a slepička šli spolu do obory na jahody. Po chvíli našla slepička jahodu 
a dala půlku kohoutkovi. Za chviličku našel jahodu kohoutek. Protože byl ale 
lakomý, dal si celou jahodu do zobáčku. Nechtěl se se slepičkou dělit. Jahoda 
byla ale příliš veliká, a tak se začal dusit. „Slepičko, slepičko! Dej mi vodu, nebo 
se udusím!“ Slepička honem utíkala ke studánce. Jen se jí peříčka čepýřila.  

„Studánko, studánko, dej mi vodu. Kohoutek leží v oboře, nožky má nahoře. 
Bojím se, bojím, že umře.“ „Dám Ti vodu, až přineseš od švadleny šátek.“ 
Slepička utíkala za švadlenou Aničkou. Jen se jí peříčka čepýřila. 

„Aničko, Aničko, dej mi šátek pro studánku. Studánka mi dá vodu pro kohoutka. 
Leží tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, že umře.“ „Dám ti šátek 
pro studánku, až mi přineseš botičky od ševce.“ Slepička utíkala za ševcem 
Matoušem. Jen se jí peříčka čepýřila. 

„Matouši, Matouši! Dej mi botičky pro švadlenku Aničku. Anička dá šátek pro 
studánku. Studánka dá vodu pro mého kohoutka. Leží tam v oboře, nožky má 
nahoře. Bojím se, bojím, že umře.“ 

Matoušovi bylo slepičky líto. Dal botičky Aničce. Anička dala šátek studánce. 
Studánka dala vodu slepičce. Slepička utíkala do obory, jen se jí peříčka 



čepýřila. Dala kohoutkovi napít, a tak ho zachránila. A kohoutek? Ten už od té 
doby nebyl vůbec lakomý a se slepičkou se o všechno hezky dělil. 

 

 

 

 

 

 

 

POVÍDÁNÍ S DĚTMI 
Pozorně si poslechni pohádku, pokud uslyšíš slovo „slepička“, zvedni ruku.    
Jaké věci musela slepička obstarat. Pamatuješ si jejich pořadí a pro koho byly? 
(V textu jsou zvýrazněny tučně.)  
Ke komu slepička běžela před švadlenou? (ke studánce) 
Ke komu slepička běžela po švadleně? (k ševci) 
Určíš, kolik slabik má slovo STUDÁNKA, slovo vytleskej? 
Zkusíš vytvořit leporelo pohádky? 
Může to být třeba O kohoutkovi a slepičce nebo si vyber jinou.  Podívej se, jak 
leporelo vypadá, máš nějaké doma? Můžeš si složit podobně papír nebo karton, 
nakreslit na něj obrázky z pohádky a vyprávět ji podle něj. Hotové leporelo nám 
přines ukázat, budeme se těšit.  

 

Najdi si různé knížky, co máš doma a využij je k různým aktivitám: 
• Prohlédni si obrázky v knížce 

• Popovídej si o knize – z čeho je vyrobena, co v ní najdeme (text, obrázky), 
jaké máme druhy knížek (leporela, encyklopedie, kuchařky, atlasy, 
pohádkové knížky, pověsti, bajky, komiks, … )  

• Roztřiď a porovnej své knížky – podle velikosti, barvy, tloušťky, … 



• Hra na knihovnu – popovídej si s dospělákem, co je to knihovna (domácí 
knihovnička, obecní/městská knihovna) a zkus si zahrát na 
obecní/městskou knihovnu 

• Jak se chováme ke knížkám? Dospělák říká věty a dítě reaguje – Házíme 
s knihou? Trháme stránky? Stříháme knihy? Kam je uklidíme po přečtení? 
Necháme knihy válet se po zemi? Kam patří? 

• Podívej se s dospělákem na obsah pohádkových knížek – kdo vystupuje 
k pohádce, je tam jen kladný hrdina nebo i nějaký záporák, kdo je kladná 
postava, kdo je záporák, kde bydlí pohádkové postavičky, má pohádka 
šťastný nebo smutný konec, zkus vymyslet jiný konec pohádky, … 

 

BÁSNIČKY: 

Dobré ráno kamarádi 

Dobré ráno kamarádi, 
knížky máme všichni rádi. 
Kolik je v nich tajemství, 
kdo poslouchá, dobře ví, 
že tam bydlí pohádky 
s nádhernými obrázky, 
ale také básničky, 
říkadla a písničky. 

(ČERMÁKOVÁ, M.: Barevné kamínky - Dobré ráno, dobrý den pro jaro, léto, podzim, 
zimu. Přikrylová Milada Plus, 2007. ISBN 978-80-903992-1-1.) 

Abeceda 

Abeceda, to nic není, 
kdo by se jí kluci bál? 
Já vás vezmu do učení: 
á, bé, cé, dé a tak dál. 

Z písmenek se složí slova, 
z vět se složí celý svět. 
Ten, kdo umí abecedu, 
bude všemu rozumět. 

(neznámý zdroj) 

 



Něco pro bystré hlavičky: 

(Děti hledají věci, které začínají na určitou hlásku.) 

Chodím, hledám, co mám znát, 
pojď mi, sovičko Koumalko, pomáhat. 
Do všech koutů zajdi, 
co začíná na K (L, H, N ...) najdi.  

Hádej pohádkové postavičky: 
Motivační básnička pro dospěláky: 
Co se děti učí hádankami? 
Děti musí stále myslet samy,  
ale přitom stále znova 
poznávají nová slova. 
Ze slov v duchu postaví 
v mysli vlastní představy. 
Děti budou hádat rády 
i se svými kamarády. 
Někdo hbitě odpoví, 
jinému zas napoví 
veršované otázky 
nebo krásné obrázky. 
Dost však bylo povídání, 
teď se pusťte do hádání. 
(Zdroj: Zuzana Pospíšilová – Pojďte si hrát s hádankami) 

 

HÁDANKY V DALŠÍM SOUBORU KE STAŽENÍ NÍŽE 
 
Malované čtení: 
Přečti si s dospělákem pohádku. 
Dospělák bude číst psaný text pohádky a ty přečti obrázkovou část pohádky. 
(Zdroj: Sylva Francová) 

 

MALOVANÉ ČTENÍ V DALŠÍM SOUBORU KE STAŽENÍ NÍŽE 
 

 

 

 



ZPĚVNÍKY 

Víš, jak se jmenuje kniha, kde jsou písničky? Správně, zpěvník. A protože už se 

nám příroda pomalu probouzí, můžeš si zazpívat písničku „Jaro dělá pokusy“.  

 

https://youtu.be/JEC-LU3qs-k 

 

Rozcvičky, písničky, tanečky pro lepší náladu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0&t=60s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8 
 

 

 

https://youtu.be/JEC-LU3qs-k
https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE
https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages
https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



PS: Omlouvám se všem Amálkám. V textu není hezký tvar Vašeho jména. 

 



 

Když něco potřebuješ znát, můžeš si to vyhledat i v encyklopedii. Zkus si s někým 

dospělým přečíst úryvky z encyklopedií pro děti.   

 

 

 

 

 

 



Podívej se, jak kdysi vypadal komiks. Všimni si, že se kdysi jinak mluvilo. Je to tím, 

že se naše rodná řeč neustále vyvíjí a mění.  

 

Komiks pochází z knihy Smetana Gabriel, ed. a Procházka, František Serafínský, ed. 

Malý Čtenář: Kniha české mládeže. Praha: Jos. R. Vilímek, 1913 

 

 

 

 

 



A takto už může vypadat komiks v dnešní době.  

 

 



 

 

Jak šel Poutník do světa | Labyrint světa a ráj srdce - YouTube 

Na obrázku si prohlédni postavu pána a podívej se na jeho oblečení. Jistě jsi 

poznal/a, že je oblečený úplně jinak, než se oblékáme teď. Ano, tak se kdysi lidé 

oblékali. Ten pán se jmenuje Jan Amos Komenský a byl významným učitelem. Někdy 

se mu říká také Učitel národů a za svůj život napsal spoustu knih, které čtou lidé po 

celém světě doposud. Narodil se na Slovácku a v Uherském Brodě můžeš navštívit 

muzeum Jana Amose Komenského. Jeho podoba je také na bankovce.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lj3f8gHPSwQ


Vyzkoušej si být spisovatelem. 

 



 

 

 

  

 

 

 



Vyzkoušej si také projít bludištěm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV 

Na krátkém videu můžeš vidět, jak kdysi vypadal slovník, který napsal právě Jan 

Amos Komenský. 

Orbis Pictus - YouTube 

Zde je obrázkový slovník pro děti. Prohlédni si jej. 

 

Zkus si zapamatovat některá slovíčka. Ukaž si je na obrázku. (Prosím, oranžově je 

vyznačena „slovníková“ výslovnost, černě ve svislých čarách je můj přibližný přepis. 

Měkké i se ve slovech daffodil, dandelion vyslovuje po souhlásce d jako dy. Děkuji za 

pochopení, snad Vám to usnadní práci. ☺) 

violet [ˈvaɪəlɪt] 

/vajlit/ 

fialka 
 

daffodil [ˈdæfədɪl] 

/defdil/ 

narcis 
 

dandelion [ˈdændɪˌlaɪən] 

/dendilajn/ 

pampeliška 
 

bee [biː] včela 

https://www.youtube.com/watch?v=a7Pc0wLQLfQ


/bí/  

butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ] 

/batrflaj/ 

motýl  
 

owl [aʊl] 

/aul/ 

sova 
 

 

DRUHY ATLASŮ 

Mapy najdeš v atlase světa. Zde si můžeš prohlédnout Evropu. Vyhledej s maminkou 

nebo tatínkem v této mapě Českou republiku.  

 

Na cestách či výletech můžeš poznávat i rostliny a živočichy. K tomu Ti pomůže 

kapesní atlas. Jsou různé druhy a tady je jeden z nich.  

 

CESTOPISY 

Někteří lidé rádi poznávají cizí země, píší o svých cestách knihy, kterým se říká 

cestopisy. V nedalekém Zlíně, je výstava našich významných cestovatelů Jiřího 

Hanzelky a Miroslava Zikmunda.   



 

 

LICHOŽROUTI: 
Lichožrouti — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Vytvoř si své vlastní „licháče“.  

 

 

 

 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/lichozrouti


 



 



POHÁDKOVÉ SUDOKU 

Doplň chybějící obrázek. Zamysli se, z které pohádky by princové a princezna mohli 

být. (Šípková Růženka, Bajaja a jiné) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Budulínkovi – obrázky si vystříhej a poskládej podle posloupnosti a 

povyprávěj příběh sám. 

 

 

 



 

 

POKUS: 

V knihách se setkáš i s obrázky, které nás nějakým způsobem dokážou plést, říkáme 

jim optické klamy. Vyzkoušej si některé.  

 

Také si Ti obrázek pohybuje před očima? ☺ 



 

Myslíš, že jsou čáry mezi kostičkami různě nakřivo? Omyl všechny jsou rovně. Můžeš si to ověřit 

pomocí přikládání proužku papíru.  

 

 

 

Chvíli se dívej na obrázek. Co vidíš? Máš pocit, že se kolečka točí? 



 

Pokusohrátky: 

Vyber si pokus, který si s dospělákem vyzkoušíš. Fotku nám můžeš poslat na e-
mail. Pokud se ti podaří vyrobit vlastní papír, můžeš nám ho po znovuotevření 
přinést ukázat do školky. 

 
POKUS S KOUZELNÝM PAPÍREM 

 
CÍL: 

• Zjistit, proč bude papír po namočení do vody stále suchý 

• Pracovat s citem, aby se pokus povedl 
 
 
POMŮCKY: novinový papír, prázdnou sklenici na pití, mísu nebo hrnec naplněný vodou 
 
POPIS: Zmačkej novinový papír a nacpi ho do prázdné sklenice tak, aby při otočení sklenice 
nevypadl. Sklenice by neměla být zaplněná až po okraj, 1–2 cm od horního okraje musí zůstat 
prázdné. Sklenici s papírem ponoř otvorem dolů do nádoby s vodou. Asi po jedné minutě 
sklenici opět vyjmi a ohmatej papír. 
 
Papír zůstává suchý. 
 



Do sklenice částečně naplněné papírem voda vniknout nemůže, protože je sklenice naplněná 
vzduchem. Vzduch, který je mezi novinovým papírem a hladinou, nemůže uniknout spodem, 
protože je lehčí než voda. 
 
ZDROJ: 365 experimentů na každý den (Infoa) 
 

POKUS S VÝROBOU VLASTNÍHO PAPÍRU 
 
CÍL: 

• Vyrobit vlastní papír 

• Poznat vlastnosti papíru 

• Učit se spolupracovat s ostatními 
 
 
POMŮCKY: nůžky, alobal, tužku, starý novinový papír, velkou zavařovací sklenici s víčkem, 
horkou vodu z vodovodu, vařečku, kovovou formu na pečení, 3 polévkové lžíce kukuřičného 
škrobu 
 
POPIS: Z alobalu ustřihni asi 15 cm široký pruh a poskládej ho na čtverec 15x15 cm. Pomocí 
tužky udělej do čtverce alobalu v odstupu 1 cm otvory ve vodorovných řadách. Novinový 
papír nastříhej na pruhy a natrhej nebo nastříhej z něho malé kousky. Bude potřeba asi 
polovina šálku malých papírových útržků. Papírové útržky nasyp do zavařovací sklenice a nalij 
do ní horkou vodu, aby byla plná do ¾. Sklenici uzavři víčkem a nech směs vody a papíru asi 
tři hodiny odstát. Když je tato kaše lepkavá a hustá, nalij ji do formy na pečení. Kukuřičný 
škrob rozmíchej v půl šálku horké vody, nalij ho do papírové kaše a všechno dobře 
promíchej. Polož na kaši alobal a přitiskni ho tak, aby byl plně pokrytý papírovou kaší. Alobal 
vyjmi, polož na nějakou desku nebo na omyvatelný stůl. Fólii s kaší dobře přitlač, aby se 
vymačkala voda. Na nějakém slunném místě rozlož novinový papír a na něj polož alobal 
s papírovou hmotou. Stále vytlačuj vodu a hmotu nech dobře vyschnout. 
 
Asi po třech hodinách můžeš z alobalu stáhnout vyschlý papír, rozstříhej ho a pomaluj fixy a 
barvou. 
 
Papír se vyrábí ze surovin obsahující celulózu (například dřevo, sláma, konopí, bavlna). 
Celulóza je uhlovodík z rostlinného materiálu. Skládá se z mnoha molekul cukru, které jsou 
na sebe navázané. Při výrobě papíru se ze surovin vyrábí kašovitá směs celulózových vláken a 
vody. Tato kaše se rozetře v tenké vrstvě na síto, kde vysychá. Poté se z ní lisuje papír. 
 
ZDROJ: 365 experimentů na každý den (Infoa) 
 

  



KNIHOVNA: 

Knihovna je báječné místo, kde si můžeš prohlédnout mnoho knih a půjčit si některou 

z nich. Pokud rád/a posloucháš pohádky, můžeš si půjčit také audioknihu. 

V některých knihovnách se půjčují e-knihy, které si otevřeš ve čtečce. Knihovna je 

místo setkávání, pořádání besed a akcí pro děti.  

Víš, kde je v Drslavicích knihovna? Jakou barvu má budova, ve které je? (uonelez) 

 

 

 

 

 

Kniha se může stát Tvým kamarádem, můžeš se z ní mnoho dozvědět, prohlédnout 

si neznámá místa i potěšit se hezkými obrázky. Při prohlížení knihy měj vždy čisté 

ruce a nepřekládej listy. ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záložka do knížky: 
Vyrob si do své knížky záložku. Můžeš vyrobit záložku do knížky i pro své blízké 
a tím je potěšit – rodiče, prarodiče, sourozence, tety, strýce atd.Použij některou 
ze šablon k vytisknutí nebo si vytvoř svou. 

 
 
  



 



  



 



  



 



 



 



 



Povídej pohádku: 
Zkus povyprávět pohádku. Obrázky ti pomůžou. 



Aktivity k pohádce Tři malá prasátka: 

• pracovní list 

• prstové loutky k vystřihnutí 

• vyrob si domečky prasátek a zkus je rozfoukat, jako vlk (domečky nám 
můžeš vyfotit a poslat na e-mail 

nebo nám fotku přines po 
znovuotevření do školky) 
 

  



 



  



Povídej pohádku: 
Zkus povyprávět pohádku. Obrázky ti pomůžou. 



Aktivity k pohádce Červená Karkulka: 

• namaluj si Červenou Karkulku 

• pracovní list – najdi cestu k babičce 

• otázky k pohádce (dospělák zakroužkuje odpověď dítěte, vyplněný kvíz 
nám odevzdejte po znovuotevření školky) 

1. Červená Karkulka šla přes: 
➢ les 
➢ park 
➢ náměstí 
➢ hřiště 

2. Po cestě ji potkal: 
➢ vlk 
➢ liška 
➢ medvěd 
➢ zajíc 

3. Červená Karkulka natrhala babičce: 
➢ plnou náruč květů 
➢ plný košík třešní 
➢ krásná jablíčka 
➢ borůvky do zástěrky 

4. Když Červená Karkulka přišla do chaloupky k babičce, uviděla: 
➢ babičku spát 
➢ babičku s velkýma ušima a velkými zuby 
➢ babičku zcela zdravou 
➢ babičku u televize 

5. Vlk sežral: 
➢ babičku a Červenou Karkulku 
➢ košík 
➢ všechno z ledničky 
➢ myslivce 

6. Babičku a Červenou Karkulku vysvobodil: 
➢ myslivec 
➢ princ 
➢ kominík 
➢ rytíř 

  



  



Omalovánky pro radost: 

 

  



 

  



 



 

 
  



Pohádkové „Člobrdo“ k vytisknutí: 

 
  



 ,,Babička do školky“: 

V rámci projektu ,,Čtení dětem“ již několik let zveme babičky našich dětí do 
mateřské školy k předčítání pohádek před spaním. Tento projekt má za cíl 
umožnit setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílit mezigenerační sdílení 
času, prostoru a předávání hodnot.  
V loňském ani letošním roce jsme bohužel vzhledem k situaci ve světě nemohli 
projekt uskutečnit, proto si ho alespoň připomeňme.  
Pokud někdo sdílí společnou domácnost se svou babičkou, může se do projektu 
zapojit i tak, budeme moc rádi. 
Za absolvování projektu si můžete vytisknout průkaz čtenáře (níže nebo 
v druhém souboru): 
 
 
  



Fotografie z předchozích let: 

  



 

Na další fotky se můžete podívat zde: 

https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Pohadky_pred_usnutim_od_nasic

h_babicek 

https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Babicky_ctou_detem 

https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Babicky_ctou_detem_-

_brezen_2018 

https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Projekt_cteni_od_babicek 

 

  

https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Pohadky_pred_usnutim_od_nasich_babicek
https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Pohadky_pred_usnutim_od_nasich_babicek
https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Babicky_ctou_detem
https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Babicky_ctou_detem_-_brezen_2018
https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Babicky_ctou_detem_-_brezen_2018
https://msdrslavice.rajce.idnes.cz/Projekt_cteni_od_babicek


Další materiály pro práci s dětmi můžete najít na následujících odkazech: 

https://e-predskolaci.cz/ 

https://www.vesela-chaloupka.cz/ 

https://www.logopediesusmevem.cz/ 

https://cz.pinterest.com/ 

 

Tyto materiály jsou primárně určeny pro děti v posledním 

roce docházky do MŠ (tzv. předškoláky), ale samozřejmě 

budeme moc rádi, když je budou využívat i mladší děti. 

Zároveň budeme rádi, pokud nám některý z Vašich výrobků či 

aktivit vyfotíte a zašlete na mail. 

Až se zase spolu uvidíme, doufáme, že brzy, přineste nám 

vypracované úkoly a pracovní listy (nemusí být všechny). 

 

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu. 

 

 
 

  

https://e-predskolaci.cz/
https://www.vesela-chaloupka.cz/
https://www.logopediesusmevem.cz/
https://cz.pinterest.com/


Zdroje: 

 

O kohoutkovi a slepičce (rvp.cz) 

dětské leporelo - Bing images 

S knížkami se kamarádím (rvp.cz) 

jaro dělá pokusy text - Bing images 

b69baa4cf65272adc02bcaef279eb97b.jpg (564×798) (pinimg.com) 

dhd.png (634×537) (jakhubnoutzdrave.cz) 

61ee783fa328af3d1e60d7ef3a2d96a8.jpg (2471×3390) (pinimg.com) 

Čtenář - RECENZE: Lahodné pracovní listy pro malé i větší čtenáře - Středočeská 

vědecká knihovna v Kladně (svkkl.cz) 

encyklopedie dětská - Bing images 

encyklopedie dětská - Bing images 

Komiksy | Čteme spolu (npmk.cz) 

Úvod | NPMK 

https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2

ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-

cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAg

gAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELED

OgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgB

AKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw

&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM 

https://www.prague.eu/cs/detail-akce/25778/komensky-v-komiksu 

 

Vzniká nový film o Komenském k 350. výročí jeho úmrtí - Svět víry (svetviry.cz) 

 

Knížka je můj kamarád | Kids and parenting, Education, Chart (pinterest.com) 

Nástin plánování v mateřské škole - Bc. Sandra Heinischová.pdf 

Grafomotorické a pracovní listy (webnode.cz) 

grafomotorika bludiště - Bing images 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/7217/O-KOHOUTKOVI-A-SLEPICCE.html/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2fCDp3gbF&id=15B36B9B7BEBC1A7E5818D543A5DB72AA043BB20&thid=OIP._CDp3gbFtlG2ZOMqE69iqgHaCD&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.penzum.cz%2fimages%2feshop-products%2f98%2f2000x2000%2f421.jpg&exph=295&expw=1063&q=d%c4%9btsk%c3%a9+leporelo+&simid=608009860598464789&ck=F95B89D1408E8793FF46AE9DB6A5F890&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/2057/S-KNIZKAMI-SE-KAMARADIM.html/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=o4LmKi5s&id=ADAC7DBCA9B8F9881F6867CE47574BEAF251653B&thid=OIP.o4LmKi5sHISI7IzPdxmauQHaFg&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2foriginals%2f33%2fb4%2f60%2f33b460555bb931e7b33f1a476104bbb0.jpg&exph=484&expw=650&q=jaro+d%c4%9bl%c3%a1+pokusy+text&simid=608030158557545844&ck=5F8372857694448243EED4CB9ED72280&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://i.pinimg.com/736x/b6/9b/aa/b69baa4cf65272adc02bcaef279eb97b.jpg
http://www.jakhubnoutzdrave.cz/_files/f91/files/image/dhd.png
https://i.pinimg.com/originals/61/ee/78/61ee783fa328af3d1e60d7ef3a2d96a8.jpg
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2199
https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2199
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=V%2bj%2f5tlj&id=B8AE2A61023D3577997F0668919DF4BFC45F1420&thid=OIP.V-j_5tljbH6S-GdzWbFQ7wHaGu&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn.knihcentrum.cz%2f98945571_detska-obrazkova-encyklopedie-pro-nejmensi.jpeg&exph=1264&expw=1392&q=encyklopedie+d%c4%9btsk%c3%a1&simid=608010990179454524&ck=616CB539143AB7533FBAB47CE719E814&selectedIndex=71&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UL5NzspL&id=0533964ABC9A469D7A9462EF834788EA96488B36&thid=OIP.UL5NzspLJxRGVh5rHgAFrgHaE0&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.stavebnice-hry.cz%2fImgZbozi%2fMaxi%2fm-detska-ilustrovana-encyklopedie-zivot-na-statku-32432.jpg&exph=585&expw=900&q=encyklopedie+d%c4%9btsk%c3%a1&simid=608042721379746733&ck=243ACFA928B845B72920379A5085BA5D&selectedIndex=125&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
http://cteme.npmk.cz/node/25/
https://www.npmk.cz/
https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM
https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM
https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM
https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM
https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM
https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM
https://www.google.com/search?q=komensk%C3%BD+v+komiksu&tbm=isch&ved=2ahUKEwjf89X0l6HvAhXNNOwKHfKJBzcQ2-cCegQIABAA&oq=komensk%C3%BD+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgQIABBDUJnfAljm8AJgoY8DaABwAHgAgAGHBYgB_hOSAQsyLjIuMi4xLjAuMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=P1pGYJ_YJs3psAfyk564Aw&bih=546&biw=1062&hl=cs#imgrc=6jXnQtrLe1Ot7M&imgdii=r82WNU9l8d2GQM
https://www.prague.eu/cs/detail-akce/25778/komensky-v-komiksu
https://www.svetviry.cz/vznika-novy-film-o-komenskem-k-350-vyroci-jeho-umrti/
https://cz.pinterest.com/pin/659425570412667201/
file:///C:/Users/Internet/Downloads/NÃ¡stin%20plÃ¡novÃ¡nÃ%20v%20mateÅ�skÃ©%20Å¡kole%20-%20Bc.%20Sandra%20HeinischovÃ¡.pdf
https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/grafomotoricke-a-pracovni-listy/#a3-jpg
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QCfG8x%2fA&id=576F93F42957F18702ECE0EDA13B2E36DF938DDC&thid=OIP.QCfG8x_Azb_wjn17SDi_OgHaHY&mediaurl=https%3a%2f%2fnakladatelstvi.portal.cz%2fstorage%2fcache%2flarge%2fstorage%2farticle%2f5c77dc3ae337a_25.jpg&exph=1913&expw=1920&q=grafomotorika+bludi%c5%a1t%c4%9b&simid=608029338191464133&ck=6A776A4996B6DA1E9F429F1B525BD6FC&selectedIndex=23&FORM=IRPRST&ajaxhist=0


Anglicko-český slovník | Lingea 

obrázkový slovník angličtiny - Bing images 

atlas světa - Bing images 

atlas rostlin online - Bing images 

Legenda Z+H - Nakladatelství JOTA 

Děti z Bullerbynu | www.bibliohelp.cz 

Astrid Lindgrenová - Bing images 

Zmatlíková Helena - Bing images 

 

ilustrace děti z bullerbynu - Bing images 

lichožrouti - Bing images 

Lichožrouti | ČTEnářův SYmpatický RÁDce (ctesyrad.cz) 

Pavel Šrut - Bing images 

par-ponozek.jpg (503×671) (i-creative.cz) 

optické klamy - Bing images 

optické klamy - Bing images 

optické klamy - Bing images 

drslavice obecní úřad - Bing images 

Místní knihovna Drslavice - O knihovně (webk.cz) 

https://www.google.com/search?q=Pracovn%C3%AD+listy+pro+p%C5%99ed%C5%

A1kol%C3%A1ky+p%C3%ADsmena&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw

i0o6iqsKrvAhWPl4sKHU4tARUQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1680&bih=909#imgrc=x

0-7OrmUeH28nM 

https://cz.pinterest.com/pin/339529259413454037/ 

https://cz.pinterest.com/pin/481955597628972359/  

https://www.google.com/search?q=komiks+pro+d%C4%9Bti&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjcvZ2XvKrvAhXvlIsKHXjDCWYQ_A

UoAXoECBgQAw&biw=1680&bih=909#imgrc=PM7c6lc8Qg70FM 

 

https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Z20lmgPT&id=F15B67BF2477D7E8C8C46957DAE74B8F5AF70C5E&thid=OIP.Z20lmgPThfH9KGFRpkvZxQHaFG&mediaurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR676d259a03d385f1fd286151a64bd9c5%3Frik%3DXgz3Wo9L59pXaQ%26riu%3Dhttp%253a%252f%252fwww.juvenia-education.sk%252f_subory%252fimages%252fproduct%252f12012021105126-4.jpg%26ehk%3DcDd3qoJQ9T4THG9HynjM9HHIQPkNNC6h3%252fpcGVTXm%252bo%253d%26risl%3D%26pid%3DImgRaw&exph=705&expw=1024&q=obr%c3%a1zkov%c3%bd+slovn%c3%adk+angli%c4%8dtiny&simid=608023960935204513&ck=2D29E65D11E40C5904880425D34F78E5&selectedindex=5&form=IRPRST&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pXwQwLv2&id=9A1AEBCCA421A79E9336BF9E0476084670B9973C&thid=OIP.pXwQwLv22MTO4aBdiVRNJQHaEH&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.svojtka.cz%2Fimg%2Fproduct%2Fpreview%2F11766.jpg&exph=570&expw=1024&q=atlas+sv%c4%9bta&simid=608011312291446960&ck=18719195B3D71F47D89D4C0D3F846027&selectedindex=5&form=IRPRST&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_RZ5eo0n7*cp_C2A665DE7B2066A6650767C36CB33AE0*mid_F7D5EE851A4F6CA720865F8D2F36383B1A3E71C5*simid_608015001655115927*thid_OIP.RZ5eo0n7jf5X9gbiKGVudAHaE4&vt=0&sim=11&iss=VSI&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FM5iaIlz&id=67C2695BE64767BD6E5EADD1E5C90013C67A8014&thid=OIP.FM5iaIlzfWWEVkpsgVkXVwHaLT&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.antikavion.cz%2Fstorage%2Fimages%2Fkapesni-atlas-rostlin-albert-pilat-1974-46476-0.jpg&exph=789&expw=517&q=atlas+rostlin+online&simid=607993750135639570&ck=84710020E5E581F9B71B2BB5950A51BE&selectedindex=0&form=IRPRST&ajaxhist=0&pivotparams=insightsToken%3Dccid_8prfaEDl*cp_6659E171D9BC563F61D8661B8CE55508*mid_303C99DA3A712F536D1405AAB449086B394CECAA*simid_608009684485279159*thid_OIP.8prfaEDljye1ie9LPHkOKgAAAA&vt=0&sim=11&iss=VSI&ajaxhist=0
https://www.jota.cz/legenda-zh
https://www.bibliohelp.cz/knihy/deti-z-bullerbynu
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p4V0StIH&id=6DCF5BEA2459E9DDBD03C27199D3EC14ABC54178&thid=OIP.p4V0StIHCwuJwe7O8133fAHaH0&mediaurl=https%3a%2f%2f4.bp.blogspot.com%2f-VZOZ8_S8Zqw%2fWIoEO2u2AjI%2fAAAAAAAAGfE%2f8ZwUKHPV0uQntYHibd7PKFWncUXKUIX1QCLcB%2fs1600%2fAstrid%252BLindgrenov%2525C3%2525A1%252B2.jpg&exph=526&expw=498&q=astrid+lindgrenov%c3%a1&simid=608037275347910808&ck=E3EAD2C89A3E0071B05FA92EE5217D0C&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=na%2bxI%2bnn&id=CCB80D8E0322FEA5EE85BC0A6725C4514293A5C8&thid=OIP.na-xI-nnXZkdwRXjZbT8awHaIs&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR9dafb123e9e75d991dc115e365b4fc6b%3frik%3dyKWTQlHEJWcKvA%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.artur.cz%252fdata%252fpictures_items%252fHZ.jpg%26ehk%3dnSuQUw0ROMrNiFHk9rGWk2%252b%252flAZPnBC1TYTwt7l7JZA%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw&exph=752&expw=640&q=Zmatl%c3%adkov%c3%a1+Helena&simid=607992487428427027&ck=2D5F24D99C6CAFF50563D16F61715C6C&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9HcUaoBh&id=1E8515CE64D20296FFDFEA632316F0F4B9DC6C50&thid=OIP.9HcUaoBhVO1C3SbISD-ZDAHaK3&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2foriginals%2f76%2f5d%2f17%2f765d17dc21e24e5fc3dcb94fce3bca4d.jpg&exph=800&expw=545&q=ilustrace+d%c4%9bti+z+bullerbynu&simid=608047682058454036&ck=57824BA6DAA3F337E5073E7D3151DBD3&selectedIndex=6&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xIifrZjp&id=A3E18AB69808FEF91E9C80710CC285724816AD80&thid=OIP.xIifrZjp3a6LCPBzYVFuSgHaEK&mediaurl=https%3a%2f%2fc1.primacdn.cz%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fstyles%2flandscape_extra_large%2fpublic%2f4%2f22%2f5367277-lichozrouti2.jpg%3fitok%3dWtF42hzh%26c%3daffc27bbed0c54dbba56f4ec6129c597&exph=809&expw=1439&q=licho%c5%berouti&simid=608023016061602276&ck=641B5A0C9C9CB94121545903D77076D1&selectedIndex=6&qpvt=licho%c5%berouti&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/lichozrouti
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https://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2009/03/par-ponozek.jpg
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