
Ahoj děti! 

Tak jak jste si užily včerejší Den Země? Byly jste venku? To je dobře. Dneska 

můžete všechny úkoly tvořit venku. 

1. Vyjděte ven a podívejte se, jestli v trávě uvidíte nějakého broučka nebo 
pavoučka. Můžete ho chvilku pozorovat. Teď si zkusíme nějakého broučka 
pozorovat i svojí lupou.  

Budete potřebovat bílý papír, černý papír, nůžky, lepidlo a pastelky.  
Vystřihněte černé kolo s držadlem a z bílého papíru menší kolečko, které 
přilepíme na černé. Pastelkami nakreslete broučka, kterého jste 
pozorovaly. 

 

2. Viděly jste i pavoučky? Teď si můžete nějakého pěkného barevného 
vytvořit. Určitě máte doma modelínu, z té si vytvořte hlavičku a tělíčko 
pavoučka a z klacíků, které najdete, mu udělejte nožičky.  

¨ 



3. Každý brouček, pavouček, včelka i motýlek se musí někde napít, stejně 
jako my lidé. Můžete jim na zahrádce vyrobit pítko pro hmyzáky.  
Budete potřebovat podmisku od květináče, kamínek, větvičku, lísteček. To 
naskládáme do misky a zalijeme vodou. Dejte na klidné místo na zahradě a 
pítko je hotové! 

Nezapomeňte každý den zkontrolovat a dolívat vodu. 

 

 

4. Teď bychom se mohly trochu proběhnout. Vezměte si šáteček nebo 
kousek látky a proběhneme se s větrem o závod! Látku vezměte do obou 
dvou rukou, ruce nad hlavu a utíkejte co nejrychleji, aby vám šátek vlál.  

 

 

 

 

 



5. V úterý jste si vytvořily bonbónovou duhu a dneska si zkusíme vytvořit 
sopku! Tento pokus je lepší dělat venku. 
Budete potřebovat: úzkou plastovou lahev, trychtýř, potravinářské 
barvivo, saponát, ocet, jedlou sodu. 

Lahev postavte na podložku a udělejte okolo horu z hlíny, písku, papíru 

nebo kamínků tak, aby zakryla celou lahev. S pomocí dospěláka do lahve 
nalijte ocet, cca do 3/4 láhve. Přidejte barvivo a trochu saponátu. Pomocí 
trychtýře vsypte do láhve jedlou sodu a pozorujte „výbuch sopky“.  

 

6. Ještě něco pro lámání hlaviček. 

 



7. Kdo chce, může si ještě vybarvit omalovánku. 

 

 

 



Mějte se krásně a užívejte hezkého dne. 

Vaše paní učitelka Blanka 

 


