
Distanční výuka: 11. týden (15. - 19. 3. 2021)  
Základní škola a Mateřská škola Hořepník. 

V jedné chaloupce žila koza se svými kůzlátky. Jednoho rána šla koza jako obvykle na pastvu. 

Když odcházela, varovala malá kůzlátka: „Kůzlátka, děťátka, já jdu na pastvu, abych měla pro 

vás mlíčko, ale vy buďte hodná a nikomu neotevírejte. Mohl by přijít vlk a všechny vás 

sežrat.“ 

Za okny ale kozu slyšel vlk a rozhodl se, že na kůzlátka vyzraje a sežere je. Proto počkal, až 

koza odejde a potom zaťukal na dveře. „Kůzlátka, děťátka, otevřete mi vrátka. Ve vemínku 

mlíčko nesu, v hubě voděnku a na rohách travičku.“ 

Kůzlátka už, už chtěla otevřít, ale nejmladší se ozvalo: „Ne, ty nejsi naše maminka, ty jsi zlý 

vlk. Naše maminka má hlásek jako konipásek, ty máš hluboký a hrubý hlas.“ 

Vlk tedy odešel s nepořízenou. Šel ke kováři a nechal si jazyk upilovat. Poté se vrátil k 

chaloupce a volal jemným hláskem: „Kůzlátka, děťátka, otevřete mi vrátka. Ve vemínku 

mlíčko nesu, v hubě voděnku a na rohách travičku.“ Kůzlátka mu chtěla otevřít, ale nejmladší 

zvolalo: „Ukaž nám přes dveře svou nohu, ať poznáme, jestli jsi skutečně naše maminka.“ 

Vlk ukázal svou nohu a nejmladší řeklo: „Ne, ty nejsi naše maminka. Ty jsi zlý vlk, naše 

maminka má běloučkou nožku.“ 

Vlk tedy opět odešel. Tentokrát rovnou k pekaři, aby mu zasypal packy bílou moukou. Poté se 

vrátil zpět k chaloupce. 

„Kůzlátka, děťátka, otevřete mi vrátka. Ve vemínku mlíčko nesu, v hubě voděnku a na rohách 

travičku.“ Kůzlátka uvažovala: „Hlásek má jako maminka i nohu má bílou jako naše 

maminka ale…“ „Ukaž nám ještě ocas.“ Vlk ukázal ocas a nejmladší kůzlátko zvolalo. „Ne, 

ty nejsi naše maminka, ty jsi zlý vlk. Naše maminka má malý ocásek, ne takhle velký a 

huňatý jako ty. Vlk tedy běžel k tesaři, kde si nechal ocas useknout a přišel znovu k 

chaloupce. „Kůzlátka, děťátka, otevřete mi vrátka. Ve vemínku mlíčko nesu, v hubě voděnku 

a na rohách travičku.“ Kůzlátka si opět nechala ukázat nohu i ocas, ale zdálo se jim, že je to 

skutečně jejich maminka, a tak otevřela. 

Jenže vlk skočil do dveří a všechny je sežral. Jen to nejmenší se stačilo schovat do kamen. 

Poté se šel vlk napít k rybníku a tam usnul. Odpoledne přišla domů koza. Volala svá kůzlátka, 

ale vylezlo jen to malé vystrašené a hned vyprávělo mamince, co se přihodilo. 

Ta neváhala ani chviličku, běžela k rybníku, kde ještě vlk ležel, a tam mu svými rohy 

rozpárala břicho. Vyskočila kůzlátka a společně s maminkou se radovala, že jsou zachráněna. 

Od té doby kůzlátka svou maminku poslouchají a nikomu neotevírají. 

 

porozumění textu: 

pro děti  pro rodiče 

Jaké postavy se v pohádce vyskytuji? vlk, koza, kůzlátka, pekař, kovář, tesař 

Proč nechala máma koza doma kůzlátka? Šla na pastvu, aby měla mlíčko. 

Co měla kůzlátka od maminky přikázané? 

Dodržela to? 
Nikomu neotvírat. Nedodržela. 

Kdo nad kůzlátky vyzrál a jak to udělal? 
Vlk, který si nechal useknout jazyk, ocas a 

obarvit tlapy. 

Kde žije vlk a kde koza? vlk v lese, koza doma ve chlívku 

Znáš ještě nějaká zvířátka, která žijí u lidí na 

dvoře? Říkáme ji DOMÁCÍ ZVÍŘATA. 

husa, kachna, kočka, králík, kráva, krůta, 

kůň, ovce, pes, prase, slepice 
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NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA 

ZADÁNÍ PRO DĚTI:  

Už víš, kdo všechno byl v pohádce. Proč ale chtěl vlk kůzlátka sníst? Mohlo by to být i 

naopak? Mohlo by kůzle sníst vlka? Čím se které zvířátko živí? 

Jsou si vlk a koza něčím podobní? Nakresli oba dva a porovnej, co mají stejné. 

TVOJE ZVÍŘÁTKO 

ZADÁNÍ PRO DĚTI:  

Máte doma nějaké domácí zvířátko? Zjisti, jaké zvířátko co potřebuje k životu – co jí, kde 

spinká, jaké bydlení potřebuje?  

 Nakresli některé z vašich zvířátek (nebo všechny), nakresli k němu i to co mu 

dáváte, aby byl šťastný. Pokud žádné zvířátko nemáte, vůbec to nevadí, místo něho nakresli, 

jaké zvířátko by sis přál, ale hlavně to jak by ses o něj staral. 

 

DALŠÍ POHÁDKY… 

Jaké další pohádky, ve kterých je domácí zvířátko, znáš? 

Zvířátka a Petrovští 

Pejsek a kočička 

Kuřátko a obilí 

O kohoutkovi a slepičce 

 

 

JAK DĚLÁ…? (opaku zvuky zvířat - cvičení jazýčka a pusinky) 

 

KOZA MÉÉÉÉÉ 

KRÁVA BŮŮŮŮ 

PES HAF HAF 

HUSA GA GAGAGA 

KACHNA KAČ KAČ 

PRASE CHRO CHRO 

Jak voláme na kočičku? Ččččč… Ččččč… 

Jak voláme na slepičku? puťa, puťa 
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Vyber si jednu z básniček, která se ti více líbí, a zkus se ji naučit nazpaměť. 

Ovečky 

Hnal pasák ovečky 

přes kopce a kopečky, 

když je přihnal na břeh k lávce – 

máme, děti po pohádce! 

Teď musíme čekat jako oukropci, 

až tu lávku tu lávku přejde ovce po ovci. 

Než ji přejdou pěkně v suchu, 

počítejte se mnou v duchu: 

jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

dále budu vyprávět, 

až přejdou i jehňátka – 

to je celá pohádka. 

 

Koza 

Já jsem koza rohatá 

ročně mám dvě kůzlata. 

Žeru ráda lupení, 

keře, stromy, osení. 

Jsem prý mlsná velice, 

občas okusuji střevíce. 

Za dobré v chlívku bydleníčko, 

nadojím vám čerstvé mlíčko 

 

 

 

 

 

ČÍM JSOU UŽITEČNÁ 

ZADÁNÍ PRO DĚTI:  

Proč se asi některá zvířátka chovají? Napadá tě něco? Zkus najít odpověď v básničce o koze – 

čím se nám odvděčí, když se o ni budeme hezky starat? Ano, dá nám mlíčko. Co nám dají 

ostatní zvířátka? 

 

HÁDANKY
Víte kdo tak nahlas štěká, kdo zloděje v noci leká? 
Kdo uhlídá dům i ves? Ano, správně, je to… 

PES 

Trávu mění na mlíčko, k tomu bručí maličko. 
Poznali jste? Sláva! Ano, je to totiž… 

KRÁVA 

Obilí i zrnko máku hned si vezme do zobáku. 
Za to snáší vajíčka. Kdopak to je? 

SLEPIČKA 
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Vybarvi tolik puntíků, kolik má dané slovo slabik (kolikrát tleskneš). 

   

O O O O  O O O O O O O O 

TELÁTKO KOTĚ KUŘÁTKO 

   

O O O O O O O O O O O O 

SLEPICE HUSA KOČKA 

 
 

 

O O O O O O O O O O O O 

PES KOHOUT KROCAN 
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☺Urči, jak se jmenuje v každé zvířecí rodině MAMINKA, TATÍNEK a MLÁDĚ. 

 Vyber si zvířecí rodinu a najdi obrázek všech tří členů nebo je nakresli. 

 

 
husa houser house 

 
kachna kačer kachně 

 
kočka kocour kotě 

 
kráva býk tele 

 
krůta krocan krůtě 

 
klisna kůň hříbě 

 
ovce beran jehně 

 
fena pes štěně 

 
prasnice prase sele 

 
slepice kohout kuře 

 
koza kozel kůzle 
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Urči, jaké mládě patří ke své mamince. 
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Urči, jaký užitek máme z těchto zvířat – zvíře a daný výrobek vždy 

zakroužkuj stejnou barvou 
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Spoj obrázek zvířete a jeho potravy. 
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Který stín patří k barevnému zvířátku? 

 Zvířata pojmenuj a řekni, jak se jmenují jejich mláďata. 
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Dokresli pravou půlku hlavy čtyř domácích zvířat, jak se jmenují? 

 Obrázky nakonec vybarvi.
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Najdi 10 rozdílů. 

 V horním obrázku rozdíly zakroužkuj a dolní obrázek poté vybarvi.
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Spoj ke každé kravičce správné telátko.   
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Obtáhni vajíčka a spočítej kuřátka.
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Obtáhni.
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✂Nejprve obtáhni tužkou a poté vystřihni cestičku, kterou zvířátko šlo.  

Poznáš všechna zvířátka? 
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✂, ✔ 
Vystřihni a nalep do sítě zvířátko, které v řádku chybí.  

Pozor každé zvířátko, může být v řádku i ve sloupečku pouze jednou! 
Co mají tato zvířátka stejná mimo toho, že jsou to DOMÁCÍ zvířátka? Na jaké písmeno každé 

zvířátko začíná? 
 

 
 

✂ 
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✂, ✔ 
V levé síti jsou zakreslena zvířátka jako v mapěna dvorečku. Vystřihni ta zvířátka, která 

budeš potřebovat k tomu, aby připravená pravá sítě měla ve vyznačených místech 
(čtverečky silnější čarou) stejné zvířátko jako síť vlevo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✂ 
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POHYBOVÉ AKTIVITY 

Básnička s pohybem 

Kuřátko 

Zobáčkem ťuká, dřep, prstem ťukáme do podlahy 

skořápka prskne, z dřepu do stoje 

chvíli se načeká, stoj, otáčíme se ze strany na stranu 

než chmýří zaschne. stoj, otáčíme se ze strany na stranu 

Máma ho zahřívá, stoj, vytleskáváme 

aby měl sílu, stoj, ukazujeme svaly na rukou 

pod křídlem hlavičkou, stoj, ukazujeme na hlavu 

vyhledává škvíru. stoj, spojíme ukazováček a palec. 

Krásný to tvoreček, stoj, vytleskáváme 

žlutý jak poupátko, stoj, vytleskáváme 

z vejce se vylíhlo z dřepu do stoje 

mamince kuřátko. 

Kocour Zrzek 

Zrzek, pane, to je kocour! Vypadá jak kulička. před tělem rukama velké kruhy 

Nejkrásnější jsou však jeho světle hnědá očička. ukazujeme si na oči 

Že je mlsný, všichni vědí, nejradši má masíčko, hladíme si břicho 

to se mlsně oblizuje a jde ještě na mlíčko. pomalá chůze na místě 

Líně se pak protahuje a lehne si do kouta, protahujeme se 

jedním uchem nastraženým, děj okolo poslouchá. nastražíme ucho 

Když nějaká malá myška po dvorečku běží, běh na místě 

nevšimne si, že tu kocour nenápadně leží. ruce i hlava ukazují „ne“ 

Tiše vstane, hbitě skočí, myška jenom zírá, poskoky snožmo 

že ji kocour ve svých tlapkách už jen pevně svírá. ruce spojené, máme v ní myšku 

 

Písničky s tanečkem: 

- Pásla ovečky (https://www.youtube.com/watch?v=sUJOdjel6Yk) 

 

Písničky ke zpěvu: 

- Jirka jede na koze (https://www.youtube.com/watch?v=2q7uUwpQD34)  

- Běžela ovečka (https://www.youtube.com/watch?v=ycGqNwYt3lE) 

- Já mám koně (https://www.youtube.com/watch?v=DeFCulXRnSE) 

- Skákal pes (https://www.youtube.com/watch?v=Wf1TUbau4Ss) 

- Malé kotě (https://www.youtube.com/watch?v=gFR5GRuQAnQ) 

- Když jsem já sloužil (https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0)  

https://www.youtube.com/watch?v=sUJOdjel6Yk
https://www.youtube.com/watch?v=2q7uUwpQD34
https://www.youtube.com/watch?v=ycGqNwYt3lE
https://www.youtube.com/watch?v=DeFCulXRnSE
https://www.youtube.com/watch?v=Wf1TUbau4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=gFR5GRuQAnQ
https://www.youtube.com/watch?v=ICnwjO9_8w0
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Zahraješ si na zvířátka? Můžeš použít písničku, po jejíž dobu budeš cvičit nebo zkus 

trénovat jen pro zdraví a pro zdravé svoje tělíčko☺ 

 SKOKY (přeskok přes čáru, skok snožmo, skok po jedné noze, klus) 

 KOČIČÍ HŘBETY 

 STOJ ROVNÝ, OHYBÁME SE KE ŠPIČKÁM (slepička zobe) 

 STOJ ROVNÝ, NATAHUJEME RUCE K VZHŮRU 

 SED V TURECKÉM SEDU, ROVNÁ ZÁDA, RUCE NA RAMÍNKA, 

 UDĚLÁME KŘIDÉLKA 

 

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH! 

Cvičíš každý den? ☺ 

 

     

pondělí      

úterý      

středa      

čtvrtek      

pátek      

sobota      

neděle      
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TVOŘIVÉ AKTIVITY 

VĚNEC OVEČKA 

Pomůcky: 

- karton 

- nůžky 

- lepidlo (tekuté) 

- filc 

- kosmetické vatové tamponky 

- provázek 

- dvě bambulky 

- mašle 

- výtvarné oči 

Z kartonu si vystřihneme kruh, ten polepíme 

vatovými kosmetickými tamponky (tělo), 

přidáme mašli, dva provázky s bambulkami 

na koncích (nohy) a přilepíme hlavičku, 

kterou jsme si obkreslili na filc. 

 

šablona:  
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KOČIČKA 

- oranžový tvrdý papír, zbytky bílého vínového 

růžového papíru, kousek hnědé vlnité lepenky, - fixy 

- nůžky 

- lepidlo 

Nejprve si vytiskněte šablonu a obkreslete ji na 

barevný papír. Kočičku vystřihněte, nastříhejte si ze 

zbytků papíru detaily (tlapky, oči, moury, uši) a 

dolepte je na příslušná místa. Dokreslete kočce 

detaily – kníry, vousky, oči, tlapky, ocas. 

šablona: 
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✂Vystřihni barevné obrázky a slož a nalep do spodní šablony. Poznáš zvíře? 
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✂Vybarvi a vystřihni si zvířátka. Když vystřihneš i kruhy, můžeš do nich strčit 

prstíky a zahrát si divadlo. Zahraješ si známou pohádku nebo vymyslíš svou novou? 

✂ ✂ 
✂ ✂ 

✂ ✂ 
✂ ✂ 


