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Třída

1. – 2.

1. Zakroužkuj správné odpovědi, tajenku zapiš do věty.
Z mraků se sypou sněhové vločky.
Děti se koupou v rybníku.
Chodíme sáňkovat na kopec.
Zimní svátky se jmenují Velikonoce.
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2. Doplň správná slova do vět.
Zimní měsíce jsou ______________, ______________ a ___________. Venku je
___________ a padá ___________. Nejkrásnější svátky v roce jsou __________.
Zdobíme ____________, pečeme ____________ a zpíváme ________________.
Děti v zimě _______________________________________________________.
3. Podtrhni vánoční zvyky:
- zdobení stromečku
- malování vajíček
- pouštění lodiček ze skořápky
- pletení vánočky
- pletení pomlázky
4. Nazdob si svůj stromeček:

- zpívání koled
- rozkrajování jablíčka
- pečení perníčků
- pečení beránka
- obdarovávání se dárečkama
5. Namaluj, co bys chtěl najít pod
stromečkem.

6. Zvířátka v lese jsou v zimě odkázána na pomoc člověka. Podtrhni potravu, kterou
nosí myslivci zvěři:
seno, dorty, cukroví, žaludy, kaštany, jahody, čokoládu, sůl, oplatky, lízátko,
salám, mléko

7. Namaluj, co děláš v zimě nejraději ty:

8. Najdi mezi písmeny názvy zimních sportů. Slova barevně obtáhni a přepiš.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Znáš nějaké naše úspěšné sportovce, kteří soutěží ve sportech předchozího
cvičení?

Řešení:
1. zima
2. prosinec, leden, únor, zima, sníh, Vánoce, stromeček, cukroví, koledy, sáňkuji,
lyžují, bruslí, stavějí sněhuláka, koulují se.
3. zdobení stromečku
pouštění lodiček ze skořápky
pletení vánočky
zpívání koled
rozkrajování jablíčka
pečení perníčků
obdarovávání se dárečkama
4. dle fantazie
5. individuálně
6. seno, žaludy, kaštany, sůl
7. individuálně
8. běh na lyžích, hokej, skoky na lyžích, krasobruslení, sjezdové lyžování, rychlobruslení
9. např. Jágr, Hašek, Sábliková,…..
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