
Knížka je náš kamarád  

1.3.- 5.3. 2021 

 

Milé děti, 

tento týden si budeme povídat o knihách, o tom, co v knihách najdeme, kde 

knihy najdeme, jak s nimi zacházíme, jak je ukládáme a co se v nich můžeme 

dozvědět. 

Začal nám nový měsíc březen a je známý příchodem jara, ale je také měsícem 

knihy. 

 

Nejdříve si povíme, z čeho se kniha vyrábí. Ví to někdo? 

Správně, z papíru a ten zase ze dřeva. A kde se bere dřevo? Z lesa. 

Strom se pokácí, zbaví se kůry, odveze se na pilu, tam se pořeže na malé 

kousíčky, kterým se říká štěpky a pak se veze do papírny. Tam se máčí, bělí a 

suší. 

Zpracovaný čistý papír jde potom do tiskáren a tam pak tiskař (sazeč) vysází text 

na papír. Může to být pohádková kniha, učebnice, časopis, noty, noviny a další 

věci. Třeba návod na hru.  

Máme pro Vás hádanku: „Kde je nejvíce knih?“ (v knihovně) 

Tam si můžeme vypůjčit knihy, které nás zajímají nebo které nemáme doma. Jak 

se v knihovně chováme, to už víme, jsme potichu, abychom nerušili ostatní a 

hlavně, máme čisté ruce. 

A jak to děti děláte Vy doma s Vaší knihou… 

Která je Vaše nejoblíbenější?  

Víte, co je leporelo? 

Víte, kde máme v Kaplici knihovnu? Chodíte tam s rodiči? 

O čem se píše v knihách? Kdo se v nich ukrývá? 



Kde se dá kniha koupit? 

Víš, kdo je spisovatel? (člověk, který píše texty do knih) 

Víš, co je ilustrace? (ilustrace doprovází příběh v knize např. obrázky nebo 

kresby) 

Na všechny tyto otázky si odpovězte spolu s rodiči. 

 

Pojďme si přečíst jednu pohádku, schválně, jestli ji znáte 😊 

 

  



 



Otázky k pohádce: 

Jaké postavy vystupovaly v příběhu? 

Pamatuješ si, kolik měla Popelka sester a jak se jmenovaly? 

Objevilo se v pohádce dobro a zlo? Co se ti líbilo, co se ti nelíbilo? 

 

Nápad na činnost: 

Smíchejte alespoň dva druhy těstovin a nechte je děti třídit tak, jako třídila 

popelka v pohádce. 

 

 

Znáš i nějaké jiné pohádky? Jaké?  

  



 



  



 









  



V knihách najdeme spousta slov. Slova se skládají z písmen tak, jako takhle 

písnička. Zkus si ji s rodiči poslechnout a zazpívat s doprovodem klavíru ve videu.  



Podívej se na video s básničkou. Umíš ji? Jestli ne, pojď se ji s námi naučit, bude 

to zábava 😊  

Večer ji můžeš říct rodičům před spaním. 

 

Fr. Hrubín 

 

Princeznička na bále 

poztrácela korále. 

Její táta, mocný král, 

Honzíka si zavolal: 

“Honzíku, máš namále, 

přines nám ty korále!” 

Honzík běžel za horu, 

nakopal tam bramborů. 

Vysypal je před krále: 

“Nesu vám ty korále, 

větší už tam neměli, 

ty snědli už v neděli.” 

 

Nápad pro činnost: 

- Nakresli do písku, mouky či rozválené plastelíny princezničky korále nebo 

zkrátka, co tě napadne.  

 

 

 


