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Anotace:-   k nastříhání, děti si losují a plní pokyny, ostatní děti hádají pokyn, poté kontrola 

hlasitým čtením žáka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poklepej na rameno žákovi, 

který sedí před tebou. 

Popros o zapůjčení tužky žáka, 

který sedí za tebou. 

Běž a pohlaď Míšu po vlasech. 

Řekni Milanovi, že je prima 

kamarád. 

Otevři čítanku na straně 56 a 

čti nahlas. 

Zeptej se Gábinky, kdy má 

svátek. 

Zjisti, kde byla Karolínka 

s dědečkem na dovolené. 

Zeptej se Tomáše, jak se 

jmenuje jeho nový pes. 

Plaz se po zemi a syč jako had. 



Přines z chodby jednu zelenou 

židli. 

Polož na stůl paní učitelce 

lepidlo, které máme vzadu 

v polici. 

Běž a zaklepej třikrát na dveře. 

Spočítej všechna okna ve třídě 

a na tabuli zapiš číslicí. 

Řekni, jakou barvu židle má 

paní učitelka. 

Porovnej ve třídě všechny 

lavice. 

Zkontroluj, zda mají všechny 

děti zapnuté aktovky. 

Odstřihni z květin na oknech 

suché listy. 



Napiš na tabuli červenou 

křídou dnešní datum. 

Vyzuj si z levé nohy botu a 

zase si ji obuj zpět. 

Vytáhni si láhev s pitím, napij 

se a schovej láhev zpět. 

Vyndej ze šuplíku svůj úbor a 

polož si ho na lavici. 

Vyndej si z krabice malý papír 

a vystřihni jedno větší a jedno 

menší kolečko. 

Zajdi do tělocvičny a přines do 

třídy gumový míč. 

Podej Jirkovi ze zadní 

krabičky jeden kapesník. 

Zjisti, zda je na WC papír. 



Napiš číslicí na tabuli počet 

tvých sourozenců. 

Zapiš číslicí do cvičného 

sešitu svůj věk. 

Řekni nám, který předmět máš 

nejradši a proč. 

Sděl svému sousedovi v lavici, 

který předmět máš rád 

nejméně a proč. 

Řekni nám, co jsi měl včera 

k večeři a dnes k snídani. 

Vysvleč si svetr (mikinu) a 

pověs na židli. 

Smaž co nejrychleji tabuli. 

Zajdi se podívat, jestli je teď 

někdo v počítačové učebně. 



Dotkni se pravou rukou levého 

kolene. 

Dvakrát zamňoukej a třikrát 

zaštěkej. 

Předveď maminku, jak se na 

tebe zlobí. 

Zavři oči, počítej do desíti a 

zase oči otevři. 

Zajdi si pro kapesník a 

vysmrkej se. 

Běž se podívat, zda visí na 

chodbě teploměr. 

Spočítej, kolik máme ve třídě 

lampiček a jakou mají barvu. 

Nakresli na tabuli tolik křížků, 

kolik je dnes ve třídě chlapců. 



Nakresli do cvičného sešitu 

tolik puntíků, kolik je dnes ve 

třídě děvčat se žlutými vlasy. 

Spočítej, kolik dětí ve třídě 

nemá pevnou obuv s patou. 

Polož svoji učebnici českého 

jazyka na stůl k paní učitelce. 

Řekni dětem, ať si všechny 

zkontrolují, zda mají vypnuté 

mobilní telefony.  

Zeptej se dětí, kdo mobilní 

telefon vůbec do školy nenosí, 

spočítej je a zapiš číslicí na 

tabuli. 

Zjisti u paní vychovatelky, co 

je dnes k obědu. 



Ukaž nám, ve které skříni 

máme uloženy staré učebnice. 

Vezmi si smetáček a lopatku a 

zameť u koše. 

Rozsviť a zase zhasni 

lampičku u počítače. 

Řekni nám své jméno, věk a 

bydliště. 

Napiš na tabuli nové příjmení 

paní učitelky z 1. třídy. 

Nakresli rychle do cvičného 

sešitu tvé nejmilejší zvířátko. 

Pošeptej paní učitelce, jak se 

jmenuje tvůj nejlepší kamarád. 

Řekni nám, kterou píseň 

zpíváš nejradši. 



Zapiš na tabuli výsledek 

příkladu 15 + 5. 

Spočítej, kolik bílých hrnků 

má paní učitelka na parapetu. 

Řekni nám jednu hádanku a 

jeden vtip. 

Nakresli na tabuli zelenou 

hrušku a žluté jablko. 

Podepiš se do cvičného sešitu. 

Popros Janu, ať ti řekne, kdy 

začínají kroužky. 

Zeptej se Vaška, jestli má rád 

krupičnou kaši. 

Zjisti, zda má Tomáš, Jirka a 

Karolínka na očích brýle. 

 



Popros Míšu a Vaška, ať nám 

něco zahrají  na klavír. 

Zkontroluj Lukáše, zda si 

zapsal do notýsku úkoly. 

Spočítej, kolik bodů má 

v soutěži jednotlivců Terezka. 

Popros Ondru o půjčení gumy.  

Otevři velkou skříň, která je 

vzadu vlevo, pak z ní vyndej 

zelený květináč. 

Spočítej, kolik je dnes celkem 

dětí ve třídě a zapiš na tabuli. 

Udělej vzadu na koberci 

kotoul vpřed a výskok. 

Zamávej na souseda v lavici. 

Udělej deset dřepů a výskok. 



Zazpívej píseň „Prší, prší“. 

Vezmi si z krabice velký bílý 

papír a nakresli sluníčko. 

Otevři a zase zavři dveře třídy. 

Otevři dokořán zadní okno. 

Zalij všechny kytky ve třídě, 

dolij vodu do konve a dej zpět.  

Řekni říkanku „Vařila myšička 

kašičku“ a předváděj na ruce. 

Poskoč dvakrát na levé noze a 

třikrát na pravé noze. 

Zatleskej pětkrát a zadupej. 

Otevři si aktovku a vyndej z ní 

žákovskou knížku. 

Otevři si pouzdro a vyndej 

červenou a zelenou pastelku. 
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