
Milé holčičky a milí chlapci.

Už jste se ve škole naučili téměř všechna písmenka a můžete si přečíst třeba nějakou pohádku nebo krátký 
příběh. Pro malé čtenáře jsme připravili pracovní sešit „Putování se skřítky“. Čtyři skřítkové vás budou 
provázet 4 ročními obdobími. 

Jsou pro vás připraveny krátké příběhy, hádanky, rébusy, doplňovačky, početní úkoly, skládanky 
a vystřihovánky z papíru, ale i písničky, básničky. S pracovním sešitem můžete pracovat ve škole, 
ale i doma s rodiči. Pokud skřítkům pomůžete vyřešit všechny úkoly, tak je na posledním pracovním listě 
budete mít všechny pohromadě.

Můžete si také sami vytvořit svoji první knížku. Každý měsíc napište skřítkům, co jste zajímavého prožili 
nebo kde jste byli s rodiči, co jste dělali a co jste viděli. Příběh doplňte vlastní ilustrací. Do knížky také 
můžete vlepovat fotografie, pohledy…

Přejeme vám hodně štěstí a radosti při tvorbě vaší první knížky.
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V prosinci nás čeká Barborka a Mikuláš.
Punčoška se plní, od obou něco máš.
Všichni se těší na jednu noc kouzelnou,
kdy naše tajná přání podobu dostanou.

 O vánočních svátcích v televizi dávají hodně 
pohádek, ale ještě lepší jsou pohádky, které čteme 
s rodiči každý den v postýlce před spaním. 
Zimulkovi se pomíchaly pohádkové postavičky. 
Vezmi si  pastelky a spoj různými barvami 
pohádkové dvojice, které k sobě patří.

SNĚHURKA    MOTÝL EMANUEL

SMOLÍČEK    VLK 

LIŠKA     MAŘENKA 

MAKOVÁ PANENKA  SLEPIČKA

JENÍČEK    JELEN

KARKULKA    TRPASLÍCI

KOHOUTEK    BUDULÍNEK

MACH     ÁJA

FÍK     ŠEBESTOVÁ

VILÍK    BOBEK

BOB     VĚTRNÍK

ROBÁTKO   RUMCAJS

MANKA    MÁJA
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(autor písně: E. Strašek)

 Kdo zkusí přečíst první sloku jarní písničky? Šikulkové 
ji dokáží i vyťukat na ozvučná dřívka a zazpívat. Jarnička má velkou 
radost a druhou sloku vám napíše, zkuste to také.

    Jaro, jaro, zima už je pryč.
    Jaro, jaro, zima už je pryč.
    Včela ťuká na poupata,
    vlaštovička od hor chvátá,
    v zobáčku nám nese petrklíč.

 
 O kterých jarních květinách se v písničce zpívá? 
Dokážeš je nalézt? Zakroužkuj jejich názvy.
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Na volné linky napiš názvy jarních květin z písničky a květiny nakresli. 

 __________________________________________

 __________________________________________
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Určitě znáš další jarní květiny. Jarničce se půlené kartičky pomíchaly. Zkus tyto kartičky rozstříhat a správně 
sestavit. Ke každé květině přiřaď její název.

SEDMIKRÁSKA

BLATOUCH

BLEDULE

TULIPÁN

FIALKA
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Rozstříhej obrázky z následujícího pracovního listu, roztřiď a nalep do jednotlivých sloupečků.

Symboly     Květiny     Jídlo  
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Jarnička pro tebe připravila další úkol. Vyrob si svoji postavičku a určitě 
poznáš, kdo to je.
Připrav si pomůcky, které budeš při práci potřebovat: nůžky, lepidlo a kousek 
vlny. Všechny díly vystříhej  a spoj lepidlem. Ruce a boty spoj s tělem 
postavičky pomocí vlny.
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Velikonoční svátky se slaví každý rok v jiném termínu, proto se jim říká pohyblivé 
svátky. Vyhledej doma s rodiči v knihách nebo na internetu, jak se termín těchto 
svátků vypočítává.

Pomoz Jarničce společně s rodiči vyluštit tajenku, 
v které se ukrývá název dne, který slavíme 
30. dubna. 

       1. 

       2. 

3. 

       4. 

        5. 

6. 

        7. 

        8. 

       9. 

             10. 

              11. 

1.Velikonoční jídlo
2. Symbol Velikonoc
3. Jak se jmenuje květina, které se lidově říká bouřka
4. Co má v ruce každý chlapec o Velikonocích
5. Pranostika říká, že na svatého Jiří vylézají …. a štíři
6. Potřeba, kterou maminka zametá
7. Každé děvče o Velikonocích maluje
8. Dívka váže chlapci na pomlázku
9. Jarní květina
10. C
11. Co oznamovalo o Velikonocích, že zvony odlétaly 
do Říma
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Dokážeš v rébusech najít svatojánské kvítí? Čti hvězdičkou označená písmena podle uvedeného 
pořadí čísel v druhé tabulce také označených hvězdičkou.

K* Z E* P*

N* B S I*

T* O* F D

A* C R* U

1* 10 5* 3*

8* 15 13 7*

6* 2* 11 16

9* 12 4* 14

B I E R*

G CH* L C

K D J F

P* H M A*

M* Ř B* T*

D* K* Š* A*

F A* G U* 

O* J E* Í*

1* 5 13* 3*

7* 11* 10* 12*

14 2* 15 9* 

8* 16 4* 6*

______________________________
  1. bylina

______________________________
  2. bylina

______________________________
  3. bylina

Šestý měsíc červen je,
letní bránu odemkne.

5 12 9 2*

15 1* 6 14

8 13 16 11

3* 10 7 4*
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Letnička ti připravila další tři rébusy, ve kterých jsou ukryty názvy dalších svatojánských bylin.
Svatojánské byliny vylušti podle pořadí napsaných číslic. Nalezená písmena napiš pod číslice 
do tabulky. Vyluštěnou bylinu nakresli.

D A V S E I Ě K T M L

1. 5. 3. 7. 9. 4. 6. 11.

E A T A O Ř U L Z K

3. 6. 1. 9. 4. 8. 10. 2.

Ž I R K E L Ů Z

3. 7. 1. 5.
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Letnička ti schovala poslední tři byliny na těchto třech obrázcích. Obrázek vystřihni, rozstříhej 
podle vyznačených čar a sestav jako puzzle. 

Výborně. Nyní máš devět svatojánských bylin. Pokus se je nalézt 
v přírodě, utvořit herbář a ke každé bylině vymyslet příběh nebo 
pohádku o jejím jméně nebo výskytu.
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Devátého měsíce
aktovky si vezmeme.
V září úsměv na líce
do školy se hrneme.

Všichni bystří prvňáci,                 
přemýšlejí při práci.
Kam se dává papír, sklo,
na této straně vyhotov.
A ten zbytek, všechno známe,
do popelnic rádi dáme.

Pomoz Podzimníčkovi roztřídit odpad. Vezmi si barevné pastelky. 
Přiřaď odpad čarou správným kontejnerům.
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Posvícení svátek je,
s rodinou se sejdeme.
Kolem stolu sedíme, 
příhody vyprávíme.

Podzimníček by rád přišel k tobě na návštěvu. Z obrázku následujícího 
pracovního listu vystříhej, sestav a nalep svoji rodinu a prostři 
posvícenecký stůl. Pokud chceš, tak prostři i pro Podzimníčka, kterého 
si sám můžeš nakreslit.
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Vystříhej jednotlivé obrázky a postupně prostírej sváteční stůl své rodiny.
Popisuj, co děláš.
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Barevný je listopad,
lístek na zem rychle spad.
Za to drakům, těm to letí,
na kopci je plno dětí.

Z Podzimníčka se stal také vášnivý houbař. Jenomže v lese potkal 
další dva houbaře. Začali počítat houby. 
Tento úkol je rébus a počítá se trochu jinak. Nejdříve podle atlasu 
urči houby. Dále má každá houba obrázek a číslo.

1. ____________________  2. ____________________  3. ____________________

4. ____________________  5. ____________________  6. ____________________
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Nyní máš sestavený celý kalendářní 
rok se 4 skřítky, kteří tě provázeli 
tímto pracovním sešitem. Dopiš 
ke každému ročnímu období názvy 
tří měsíců. JARO

LÉTOPODZIM

ZIMA
_____________________   _____________________

_____________________   _____________________

_____________________   _____________________

_____________________   _____________________

_____________________   _____________________

_____________________   _____________________
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Metodické poznámky pro práci s pracovním sešitem „Putování se skřítky“

 Pracovní sešit je určen pro žáky prvních tříd základních škol, konkrétně jako rozšiřující texty ve druhém pololetí. Pracovní sešit je sestaven tak, že 
s ním mohou pracovat děti nejenom ve škole, ale i doma s rodiči. Předposlední část (kalendářní měsíce: červenec, srpen) může být využita pro samostatnou 
práci žáků v době letních prázdnin. Poslední část (kalendářní měsíce září, říjen, listopad) může být zařazena na počátek druhé třídy k opakování učiva z první 
třídy. Výhodou pracovního sešitu je značná variabilita, kdy učitel/ka může pracovat dle doporučené posloupnosti kalendářních měsíců nebo s jednotlivým 
listem v libovolném pořadí. Jednotlivé pracovní listy je možno využít samostatně v rámci různých vzdělávacích oblastí (Jazyk a jazyková komunikace, 
Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce atd.), ale taktéž v rámci průřezových 
témat (např. multikulturní výchova a environmentální výchova). Pracovní sešit může být však i inspirativním materiálem pro přípravu ročního třídního vzdělávacího 
projektu. 

V souladu s RVP ZV  (2007) je pracovní sešit koncipován tak, aby umožňoval vyučujícím v prvních třídách základních škol především:

 ● zohledňovat potřeby a respektovat možnosti žáků při dosahování cílů základního vzdělávání 
 ● uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky
 ● podporovat komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu
 ● uplatňovat účinnou motivaci, spolupráci a aktivizující metody výuky
 ● využívat slovní hodnocení a vést žáky k sebehodnocení
 ● realizovat účinnou spolupráci s rodiči žáků.

 Pracovní sešit propojuje společné téma: roční období. Hlavním cílem je aktivní podpora čtenářské gramotnosti především formou herních aktivit. 
Pracovní sešit je koncipován jako doplňující a nadstavbový materiál k běžně používaným učebnicím a pracovním sešitům v 1. třídě základní školy.  

 Pracovní sešit je rozdělen do 4 oddílů dle jednotlivých ročních období: zima, jaro, léto a podzim. Celým pracovním sešitem děti provází 4 skřítkové: 
Zimulka, Jarnička, Letnička a Podzimníček. Děti se hravou formou seznamují s charakteristickými znaky jednotlivých ročních období. Každý kalendářní 
měsíc děti čeká básnička, kterou se mohou naučit a přepsat si ji do své ilustrované knihy. 

 Jednotlivá roční období jsou uvedena postavičkou skřítka v kruhové výseči. Při splnění úkolů si za odměnu žáci mohou tuto výseč podlepit a vystřihnout. 
Pokud pomohou všem skřítkům vyřešit jednotlivé úkoly, pak získají kalendář se 4 skřítky dle jednotlivých ročních období s přehledem jednotlivých měsíců v roce.

 
 



 Básničky k jednotlivým kalendářním měsícům si žáci mohou přepsat na volný list papíru a nakreslit si, co v tomto měsíci dělali, co se jim líbilo, 
co zažili atd. O letních prázdninách mohou děti psát například každý týden (každý den) jednu větu o tom, co zažily. Děti si tak pod vedením učitelky 
a ve spolupráci s rodiči vytvoří svoji první ilustrovanou knihu. 

 Pro rychlou orientaci jsou jednotlivé pracovní úkoly označeny praktickými symboly označující doporučenou činnost žáků:

  Symbol nůžek - stříhání

  Symbol pera – psaní

  Symbol pastelky či štětce – vybarvování, kreslení

 Věříme, že pracovní sešit se stane pro vyučující a rodiče inspirativním a obohacujícím materiálem a pro žáky motivací ke čtenářství a dalšímu vzdělávání.
 
 Všem přejeme hodně štěstí, trpělivosti a radosti při putování se skřítky.
 

 Hodně úspěchů při „Putování se skřítky“ Vám přejí

 Mgr. Jana Hornychová
 PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D
 Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
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