


 

 

 

 

Zpravodaj 29 

Mimořádný, neboť v čase karantény 

 

Milí přátelé, 

I když nejste ve škole, i když se nemůžete setkávat s kamarády, i když nemůžeme za vámi přijet, 

nezapomněli jsme na vás. Proto vám posíláme pozdrav. 

Přemýšleli jste někdy o tom, co to znamená, když někoho pozdravíme? 

 Ano, samozřejmě je to slušnost. Znamená to, že si toho člověka vážíme, že nám na něm záleží. 

Ale znamená to také, že mu přejeme zdraví. A to my vám všem určitě přejeme. 

A. Sch. + M. M. + L. J.  

 

I. Aktuálně 

 Nezapomeňte si každý den zazpívat. (Na písničku naši předkové nezapomněli nikdy, 

když jim bylo veselo, ale i když jim bylo smutno.) 

 Nezapomeňte si hrát. (Třeba se slovy. Třeba Na řemesla. Nebo Piškvorky?) 

 Nezapomeňte na své blízké – snažte se jim udělat každý den něčím radost. (Čím? 

Pomozte mamince s úklidem, pomozte s úlohou mladšímu sourozenci, zavolejte 

babičce a zeptejte se, jak se má… Na to ostatní určitě přijdete sami.) 

 

II. Dárek pro vás 

 Přikládáme malou hru se slovy. O čem to bude? Přece o řemeslech! To je naše letošní téma. 

     Znáš nějaké řemeslo?  

1. Napiš 4 jména řemesel. 

2. Napiš je pod sebe, ale seřaď je podle abecedy.  

3. Za každým řemeslem (jménem řemesla) udělej dvojtečku a připiš 2 nástroje, které 

řemeslník používá/potřebuje. Tato slova odděl čárkou, za posledním udělej tečku. 

4. Za tečkou napiš sloveso, tedy, co tento řemeslník dělá. 



5. S každým uvedeným slovesem utvoř větu tak, abys vždy odpověděl na otázku kdo 

(např. zahradník), co /seje/(trávu), jak (to dělá). Pak větu napiš se správným 

slovosledem. 

6. A máš-li sourozence, můžete si pak na řemesla zahrát. Ukaž mu nějakou činnost, 

která vystihuje práci určitého řemeslníka. Nemluv u toho. Jen ukazuj. Tvůj spoluhráč 

hádá. Až uhodne, vyměníte si role. 

 

Nápověda: Pokud tě žádné řemeslo nenapadlo, můžeš si ho dohledat v následujících větách. Dokážeš 

v každé větě najít právě jedno řemeslo?  

 

Příklad: Je vám zle? Modráte, Nikolko!            drátenik/dráteník  

 

1. Spisovatelé Čapek a Říha psali pohádky pro děti.  

2. Přines Kláře novou knížku. 

3. Pomalí řidiči na silnicích zdržují provoz.  

4. Dones ten punčový řez Báře.  

5. Bydlí tvůj kamarád Tomáš ve Ctiboři? 

 

III. Pro učitele 

 

Milí kolegové, 
 
ke Dni učitelů vám přejeme pevné nervy, dobrou náladu a samozřejmě zdraví. Pro radost přikládáme 
citát našeho mnohem dříve narozeného a také mnohem slavnějšího kolegy Jana Ámose Komenského  
(28.3.1592- 16.11.1670): 
 
Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a 
vyvinuje cit osobní zodpovědnosti. 
                                                                                   J.A.K.  

 

 




