
Téma: Místo kde žijeme.  (8. 3.  -  12. 3. 2021)

- Bydliště a okolí

- Orientace v okolí

- Škola, kostel, …

- Výtvarné práce

Ahoj děti, všechny vás opět zdravíme.  Jsou tu jarní prázdniny, ale vzhledem 

k tomu, že zůstáváme všichni doma, připravily jsme vám i na toto období několik 

zábavných her a úkolů. Pokud budete mít volnou chvíli, náladu a čas, zkuste si 

některý z úkolů vypracovat a třeba i zapojit své sourozence nebo rodiče. Vše je 

samozřejmě dobrovolné. :)

Přejeme všem příjemnou zábavu a krásné prázdniny.

Vaše vychovatelky :)

Úkol č. 1

Jistě víš, jak vypadá znak Vejprnic. Šlechtické rody tomuto znaku říkaly erb. Ano, je 

to první obrázek. Zkus ho namalovat, pokud máš chuť. Vy, kteří nebydlíte ve 

Vejprnicích, namalujte znak své obce.



Pro fanoušky fotbalu máme speciální úkol. Nakresli znak svého oblíbeného týmu. 

Samozřejmě by to měla být Slavia Vejprnice.

Určitě nesmíme zapomenout na sbor dobrovolných hasičů ve Vejprnicích, kteří 

jsou vždy připraveni pomáhat. Jistě je mezi vámi dost jejich příznivců anebo členů. 

Úkol č. 2

S rodiči chodíte jistě na vycházky a dobře víte, jaké obce sousedí s Vejprnicemi. 

Znáte je? Věděly byste, na jakých světových stranách se nacházejí? 

Podle obrázku si můžete zopakovat světové strany. 



A krátké video, které vám dá spoustu odpovědí na otázky kolem světových stran.

https://www.youtube.com/watch?v=92fM7gZSv9M

Úkol č. 3

Ve videu je krásný a jednoduchý pokus jak zjistit kde se nachází sever. S chutí do 

toho, věříme, že se vám to podaří tak jako nám. U pokusu se můžete vyfotit a fotky

nám poslat. 

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

Úkol č. 4 

Z minulého týdne známe nejvýznamnější stavby a ulice v obci. Když budeš mít 

chuť, vyrob si město svých snů podle tvé fantazie. Budeš potřebovat prázdné 

krabičky různých velikostí, fixy, barvy, zbytky látek. Necháme to na tobě.

Kdo by nechtěl vyrábět doma, může na procházce v lese vytvořit domeček nebo 

pohádkové městečko pro skřítky. 

Budeme se opět těšit na fotografie.

https://www.youtube.com/watch?v=92fM7gZSv9M
https://www.youtube.com/watch?v=mBJXp_PZnPM


A na závěr opět písnička. Bez písničky by to nebylo ono 

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

Mějte se krásně a užijte si prázdniny. Příští týden se přihlásíme s další nabídkou 

zajímavých činností. Nápověda – hola, hola, jaro volá! 

Zdroj: 
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