
           

Jak se zabavit ve volném čase a přitom si něco zopakovat (pro 3. 

ročník): 

1. Víš, co je to komiks? Určitě ano, vždyť máš ukázku i v čítance. 
Namaluj svůj komiks, a to alespoň tři rámečky (nebo i více) k pohádce 

K. J. Erbena. Např. k pohádce Boháč a chudák (je v čítance), nebo  

k jiné jeho pohádce ( Zlatovláska, Hrnečku, vař!, Dlouhý, Široký a  

Bystrozraký atd.).       

2. Pomocí komiksových obrázků vyprávěj příběh podle vlastní fantazie.  
Hlavního hrdinu i děj si vymysli. 

  

3. Která vyjmenovaná slova se ti zdají obtížná a často v nich chybuješ? 
Vypiš si je na kartičky (můžeš k nim z druhé strany nakreslit obrázek)  

potom je dát jako hádanku spolužákům ve škole. 

      

4. Dokážeš vymyslet slovní úlohu na násobilku ? Zapiš si ji  a vyzkoušej 
někoho z rodiny.  

       

5. Pracuj s kružítkem na volný papír a pomocí kružnic narýsuj kouzelnou 
květinu. Obrázek vybarvi. 

 

6. Znáš hru  Myslím si…? Spoluhráč ti dává otázky. Ty si např. myslíš nějaké  
zvíře a smíš odpovídat jen ANO nebo NE. Tuto hru můžeš hrát např. i na 
vycházce.  

 

Pokud doma něco z těchto námětů zpracuješ, uschovej a přines, až budeme 

chodit do školy. Určitě nás potěšíš. Rádi tvou snahu oceníme. 



 

Kvíz – zdravý životní styl 

1. Aby naše tělo dobře fungovalo, potřebuje hodně tekutin. Jak nejlépe 

tekutiny doplňovat? 

a. pitím sladkých limonád 

b. pitím vody 

c. pitím černé kávy 

2. Pokud chce někdo zhubnout, 

a. měl by jíst hodně smažených jídel. 

b. měl by přiměřeně jíst i cvičit. 

c. měl by jíst hodně sladkostí. 

3. Zakroužkuj mléčné výrobky. 

mléko  sýr  čaj  kefír  rajče 

 ořechy  šunka  jogurt  smetana popcorn 

4. Nejméně zdravou přílohou k masu jsou 

a. hranolky 

b. těstoviny 

c. brambory 

5. Co z následujících variant je nejzdravější snídaně? 

a. kobliha s čokoládou, koláček, kakao 

b. sušenka, sladký čaj 

c. celozrnný chléb s kvalitní šunkou, okurka, neslazený ovocný čaj 

6. Proč je vhodné zařazovat do jídelníčku ovoce a zeleninu? 

a. jsou zdrojem důležitých vitamínů a minerálů 

b. protože to říkají rodiče 

c. je v nich hodně cukru a ten mi chutná 

7. Přijímáním potravy přijímáme i energii a pohybem ji zase vydáváme. 

Jakou činností z následujícího výběru vydáváme nejvíce energie? 



a. koukáním se na televizi 

b. hádáním se se sourozencem 

c. fotbalem 

8. Kde z nabízených potravin je nejvíce vitaminu C? 

a. v kávě 

b. v pomeranči 

c. v koblize 

9. Proteiny jsou látky, které jsou důležité např. pro růst svalů, výživu šlach a 

kostí. Získáváme ji prostřednictvím některých potravin, jako třeba 

v mase, sýrech nebo v ořeších. Jaký je jejich český název? 

a. bílkoviny 

b. vláknina 

c. cukry 

10.  Které potraviny obsahují vitamin D, který jinak můžeme čerpat i ze 

slunečního záření? 

a. ryby, žloutek, játra 

b. pizza, hranolky 

c. sušenky, chipsy 

11.  Kromě vyváženého jídelníčku a dostatečného pohybu, je pro naše zdraví 

důležitý také spánek. Jak dlouho by měl člověk každou noc spát? 

a. cca 3 – 4 hodiny 

b. cca 14 – 16 hodin 

c. cca 7 – 9 hodin 

12.  Jak dlouho vydrží člověk bez vody? 

a. až 20 dní 

b. jen několik minut 

c. maximálně 3 – 4 dny 

 



 

 

 

Řešení 

(1b, 2b, 3: mléko, sýr, kefír, jogurt, smetana; 4a, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 

10a, 11c, 12c) 

  



Dokresli nejvíce koleček 

Vezmi si přesýpací hodiny (třeba z nějaké společenské hry). Zkus odhadnout, 

kolik sekund trvá jejich přesypání. Až to zjistíš, vypočítej si, kolikrát je musíš 

otočit, aby se dohromady přesýpaly přibližně 60 sekund. Pokud nemáš 

přesýpací hodiny, vezmi si stopky a nastav si na nich 60 sekund. Vezmi si 

pastelky a papír s kolečky přiložený níže. Otoč hodiny (nebo zapni stopky) a 

pokus se za 60 sekund dokreslit co nejvíce koleček, např. jako míč. Po uplynutí 

60 sekund spočítej, kolik koleček se ti podařilo nakreslit. Můžeš to zopakovat 

několikrát za sebou, ubírat si čas (nebo přidávat) nebo si zahraj 

s kamarádem/sourozencem, kdo jich nakreslí nejvíc. 

 



Popletená města 

Podívej, někdo se při psaní názvů měst spletl, a všechny napsal špatně. Pokus se 

chybné názvy napsat správně, ale pozor, je to těžké. Nejdřív zkus přemýšlet 

sám, a když to nepůjde, vezmi si k sobě mapu České republiky, nebo popros 

sourozence/kamaráda/rodiče, ať ti s tím pomůžou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Záložka do knihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pomůcky: 

 

barevné papíry A4, nůžky, lepidlo, fix 

 

Postup: 

 

1. Vezmeme si barevný papír velikosti A4. 

2. Vezmeme levý horní roh a utvoříme trojúhelník. Vyznačené místo odstřihněte. 

3. Vznikne nám dvojitý trojúhelník. 

4. Vezmeme vrchol trojúhelníku a přehněte ho směrem dolů. 

5. Poté ohneme pravý roh směrem dovnitř. To samé uděláme i s tím levým. 

6. Oba přehnuté rohy ohneme znovu, tentokrát směrem k vrcholu trojúhelníku. 

7. A oba cípy zastrčíme dovnitř. 

8. Vznikne nám záložka, která je připravena k nazdobení. 

9. Dle vlastní fantazie nalepíme oči, zuby, nos. 

10. Záložka do knihy je hotová a připravena k použití. :-) 

 

 

 


