
Ahoj děti! 
Naše školka bude na chvilku zavřená a abyste nepřišly o žádnou školkovou 
zábavu, budeme vám posílat úkoly, tvoření a nápady domů. Určitě si každý 

najde něco, co ho bude bavit a něco vyzkouší. 

Tento týden budou naše nápady o povolání. Tak se do toho pojďme pustit. 

 

1. Než začneme, řekni, jaký je dneska den? Začal nám nový měsíc, víš jaký? 
Zkus den i měsíc vytleskat. Na jaké písmeno začíná dnešní den?  
Jaké je venku počasí?  

 



2. Abychom byli všichni zdraví, je potřeba se hýbat. Pořádně se protáhni, 
proběhni a zaskákej. S rodiči nebo se sourozenci si zahraj nějakou 
pohybovou hru, třeba na babu, schovávanou nebo co vás baví.  
Kdo chce, může si zacvičit třeba jógu pro děti.  
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3. Jaké znáš povolání a řemesla? Víš, co dělá maminka a tatínek? Zjisti, co 
všechno v práci dělají. 
A čím bys chtěl/a být ty?  
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4. Víš, jaká jsou důležitá zaměstnaní a jejich telefonní čísla? Nauč se je. 

 

 



5. Teď už určitě víš, kdo je důležitý a koho potřebuješ, pokud se ti něco 
stane. Přiřaď správná čísla k těmto situacím. Zkus vymyslet další situace, 
kdy je potřeba zavolat jedno z těchto čísel. 

 



6. Můžeš si vybarvit další zajímavá povolání. Jak se tato povolání jmenují?  

 

 



7. Abychom si život trochu osladili, zahrajeme si na cukráře a vyrobíme si 
cupcaky. Budeš potřebovat barevný papír, nůžky, lepidlo a nějaký zdobící 
materiál.  

 



8. A potěšíme i naše jazýčky. Upečeme si zdravé sušenky.  

 

Banánové sušenky 

3-4 banány 

Mléko (cca 3 polévkové lžíce) 
Med (1 polévková lžíce, kdo má raději sladší dá dvě) 
Skořice (1 polévková lžíce) 
180g mletých ovesných vloček 

Postup 

Banán rozmačkáme vidličkou na kašičku, přidáme další ingredience: med, 
mléko, skořice a nakonec i vločky. Vznikne hustá kaše. Pekáček nebo plech 

vymažeme, případně vyložíme papírem na pečení a pomocí lžíce vyskládáme 
z hutného těsta placičky. Na 200 stupňů pečeme přibližně 15 až 20 minut. 
Jakmile sušenky zezlátnou, vypneme a ještě horké opatrně přendáme na 
tácek. 

 

 

 

  



9. A ještě poslední úkol. Co potřebuje záchranář ke své práci? 

 
 

 



10.  Zkus se naučit básničku. 

Každý má své povolání, 
práci, čili zaměstnání. 

Jeden třeba dobře vaří, 
jinému se v hudbě daří, 
další dobře sportuje, 

jiný moři holduje, 
jeden učí malé děti, 

jiný zase mete smetí, 

někdo třeba lidi léčí, 
další umí spoustu řečí. 

 

To je pro dnešek vše. Užijte si dnešní den a příště zase ahoj! 

Vaše paní učitelky 
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