
Téma: Místo, kde žijeme.  (1. 3.  -  5. 3. 2021)

- Bydliště a okolí

- Místo bydliště, ulice, významné budovy

- „Co bychom změnili“

- Náš dům, náš byt, můj pokoj

Ahoj děti, všechny vás opět zdravíme. Bohužel se znovu zavřela naše škola. Aby 

se vám nestýskalo po školní družině, připravily jsme pro vás několik otázek, prací

a videí, které vás, jak doufáme, potěší. Pokud budete mít volnou chvíli, náladu a 

čas, zkuste si některý z úkolů vypracovat a třeba i zapojit své sourozence nebo 

rodiče. 

Přejeme všem příjemnou zábavu a těšíme se na vás ve škole :-)

Vychovatelky ŠD

Většina z vás bydlí v obci Vejprnice. Víte, že je zde mnoho staveb, pomníků a 

soch se zajímavou historií? Např. Kostel sv. Vojtěcha, kaplička, fara, stará škola, 

popraviště, pomník americké armády, socha Mistra Jana Husa. Znáte je 

všechny? Kde se nachází? 



Úkol č. 1

Vyhledej na mapě ulice, které jsou pojmenovány po známých českých 

osobnostech.  Nápověda: Naše škola se v jedné z těchto ulic nachází :-)

Vypiš je na papír a vyhledej buď sám, nebo s pomocí rodičů, čím se kdo z nich 

proslavil :-)

Mapa Vejprnic, kterou jsme sem zadaly není úplná. Chybějí na ní některé ulice 

se jmény dalších známých osobností.  Víš, které to jsou?

Budeme moc rády, když nám splněný úkol přineseš do školy.

Aby se ti lépe pracovalo, pusť si písničku. Můžeš si zazpívat a zatančit. 

https://www.youtube.com/watch?v=I4nhygjcVk4

Úkol č. 2

Ve Vejprnicích se dá zažít spousta zábavy. Máme zde dětská hřiště, workoutové 

hřiště, knihovnu, rodinné centrum, sportoviště a nově také cyklostezku. Zkus 

popřemýšlet, co dalšího bys ve své obci chtěl/a.  Svůj návrh nakresli a popiš. 

Nejzajímavější náměty vyhodnotíme spolu s vedením školy a případně předáme

zastupitelstvu obce.  

DRŽÍME PALCE VE TVÉM SNAŽENÍ :-)

Úkol č. 3

Náš byt, náš dům, můj pokoj. 

Pusť si písničku v angličtině. Zvládneš přeložit text? Víš, o čem děvčata zpívají? 

Zopakuj si slovíčka. Po návratu do školy je určitě při některé z hodin angličtiny 

využiješ :-)

https://www.youtube.com/watch?v=CNJF0Rs1mHE 

https://www.youtube.com/watch?v=I4nhygjcVk4
https://www.youtube.com/watch?v=CNJF0Rs1mHE


Na závěr zde máme znovu úkol pro chytré hlavy   :  -)  

Pomoz dětem na obrázku, dostat se domů ke svým rodičům.



Jistě víte, že paní vychovatelky z oranžové a zelené družiny žijí také ve 

Vejprnicích.  Co další dvě? 

Markéta a Simona posílají pozdrav z obce, kde vyrůstaly. Za námi je kostel sv. 

Petra a Pavla. Obec se nachází blízko jedné plzeňské přehrady. Uhodneš, odkud 

jsme? 

*Zdroje, ze kterých je čerpáno:

www.kurzy.cz

https://www.youtube.com

https://www.maminka.cz/clanek/bludiste-ke-stazeni--s-jednorozci-i-dinosaury-zabavte-deti-v-

karantene


