
Osmiměsíční soutěž pro dětské týmy „TAJUPLNÁ ZAHRADA“  

Kategorie 1. stupeň ZŠ  

 

Zadání úkolů  - listopad 2016 

 

1. úkol: Zvířátka se chystají na zimu. 

Cíl úkolu: Naučit se, jak se různá zvířata chovají na podzim a v zimě. 

Popis úkolu: Přečtěte si text připravený v pracovním listě a doplňte do něj vhodná slova z nabídky 

pod textem. 

 

2. úkol: Kampak se poděli?  

Cíl úkolu: Upevnit znalosti o chování různých zvířat na podzim a v zimě.   

Popis úkolu: V pracovním listě najdete sadu obrázků našich zvířat a krátké texty v rámečcích. Zkuste 

spojit správné zvířátko se správným textem v rámečku. 

 

3. úkol: Začíná zima, křížovka se může hodit.  

Cíl úkolu: Zapamatovat si čím se živí ježek. 

Popis úkolu: Vyplňte křížovku v pracovním listě a dovíte se, čím se živí ježek. Pomoci vám může 

odstaveček o ježkovi, který je pod křížovkou. 

 

4. úkol: PF 2017 zahradě. 

Cíl úkolu: Vcítit se do pocitů a potřeb zvířat v zimním období. 

Popis úkolu: V pracovním listě najdete připravené rámečky pro vaše novoroční přání zahradě a 

všemu co v ní žije. Zkuste do nich napsat, co byste jim přáli do nového roku. Zamyslete se, co by si 

mohla přát zvířátka, rostliny, stromy nebo půda v zahradě, a popřejte jim to. Přáníčko můžete také 

vymalovat. Stejně tak se nemusíte nechat omezovat rámečky v pracovním listě a klidně vyrobte 

novoroční přáníčka jiná. Nezapomeňte nám je ale naskenovat a poslat s pracovním listem. 

 

 



5. úkol: Vánoční stromeček pro zvířátka. 

Cíl úkolu: Vcítit se do pocitů a potřeb zvířat v zimním období. 

Popis úkolu: Připravte pro zvířátka na zahradě nebo kdekoliv jinde jedlý vánoční stromeček. 

Nachystejte si všelijaké dobroty jako jablka, lojové koule, mrkev, kukuřice, klasy prosa nebo jádra 

ořechů, a navěste je na stromeček. Uděláte tak dobrý skutek, a ještě budete mít možnost pozorovat, 

která zvířátka se u stromečku objevují a hodují. 

Do pracovního listu nám namalujte, co jste na stromeček dali. 

Se svým stromečkem se vyfoťte a fotku nám pošlete s pracovním listem. 

 

6. úkol: Opakovací a trochu i vzdělávací test. 

Cíl úkolu: Zopakovat si informace získané v soutěži. 

Popis úkolu: Vypracujte malý test v pracovním listě. Správné odpovědi zakroužkujte. 

 

 

Vypracované úkoly naskenujte a pošlete emailem (lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz)  

do 26. prosince.  

Vyhodnocení a vše o soutěži naleznete na www.trnka.xf.cz/soutez/index.html 

Nemusíte vypracovávat všechny úkoly, ale čím víc dobře vypracovaných úkolů, tím více 
bodů. Nezapomeňte, že při pozdějším dodání se krátí bodový zisk z každého úkolu až o 3 body. 
 
 

Soutěž „Tajuplná zahrada“ může být realizována díky podpoře projektu "Zahrada plná dobrodružství" Zlínským krajem.   
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