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Ahoj děti, 

Další týden uplynul jak voda a my se stále zatím ještě neviděli. Tento 
týden jsme ale měli se zajíčkem velikou radost. Přišly mi od Vás 
emaily a dokonce jsem s někým z Vás i mluvila.  

Představte si, že Ládík a Hyneček mi napsali, že vymysleli našemu 
zajíčkovi jméno. Dokonce vymysleli podobná jména. Náš zajíček byl 
z obou jmen nadšený. Stále přemýšlel, které by mu slušelo víc. 
Nakonec řekl, že bude používat obě. Protože obě jména jsou prý 
krásná,  Hopsálek (od Ládíka) i Hopsáček (od Hynečka). A protože se 
mu jména moc líbila, celé odpoledne nám tady hopsal po chodbě. 

Potom mi napsal Románek o tom, co dělá doma s maminkou a bráškou, 
že ho někdy hlídají i babičky a dědečkové. 

Hyneček také ještě psal, že se mu už po školce stýská. Prozradil mně, 
jak byl hledat s maminkou, taťkou a sestřičkou Verunkou poklad na 
skále v lese. A představte si, že poklad našli. Byl to drak z Lega a 
dokonce tam byla prý ukryta i čokoláda. A večer spali všichni 
v obýváku na matracích a měli popcorn a koukali se na film Mimoňové.  

S Valentýnkou jsem mluvila telefonem dokonce už dvakrát. Volala a 
říkala mi, co doma dělají, jak chodí na procházky s maminkou a 
s taťkou, s Liliankou že vyrábí spoustu věcí a Lilianka prý moc ráda 
tancuje. Když jsem s Valentýnkou mluvila, tak právě Lili tančila. 

A telefonní hovor jsem měla i s Lukáškem. Pozor, vlastně to byl 
videohovor. Povídali jsme si,  dívali se na sebe, smáli se a mávali si. 
Lukáškovi se už také stýská, hlavně prý po Libušce, protože ta prostě 
umí vařit dobroty. A dokonce mi prozradil, že měli doma úplně jiné 
křupinky do polévky, než ve školce. Libuška dělá křupinky prý troubě 
(má pravdu) a mamina je dělá prý úplně jinak. Tak už se také moc těší 
na nás všechny do školky a na ty dobroty. 



Anežku jsem viděla z okna, když šla s maminkou kolem nás k babičce, 
tak jsme na sebe mávaly. 

Lilianku L. jsem viděla také. Šla s naší Adélkou a se svojí sestřičkou 
Natálkou na procházku. 

A Vašík mi psal, že s maminou vyrobili les se zajíčkem a medvídky. 
Poslal mi dokonce i fotku, na kterou se můžete i vy podívat.  Že se to 
ale Vašíkovi a mamině povedlo? 

 

Jen doufám, že jsme na nikoho se zajíčkem nezapomněli. Jak jste 
nám psali a volali, Hopsáček vše ihned zapisoval na papír. Kdybychom 
náhodou na někoho zapomněli, napište nám to, vše se dá napravit. 
Vždycky.  

Hned jak jste psali, vše jsem Hopsálkovi přečetla a ukázala. 
Nemůžeme se dočkat, až již budeme všichni ve školce. 

Tak nezbývá, než si říct tu naši větu….. 

Všechno se přečká ….  

A tečka.  



A abyste se zase něco nového dozvěděli a nebo jen připomněli, 
(protože víme, že jste šikovné děti), připravili jsme si s Hopsálkem 
další úkoly. 

Tentokrát se půjdeme podívat k babičce na dvoreček. Tak hurá, 
jdeme na to… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U babičky na dvorečku 

Kdo tam asi bydlí? Která zvířátka žijí na dvorku, která v kurníku nebo 
ve chlévě? Kdo se o ně stará? A jak se dorozumívají? 

Pojďme si to spolu zopakovat a připomenout.  

https://www.youtube.com/watch?v=DUWibhmMAOM 

https://www.youtube.com/watch?v=FGsCXoV_j9M 

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU 

Nyní řekni mamince nebo tatínkovi vše, co vidíš na obrázku.                  
Co se tam děje, jakou barvu mají zvířátka, spočítej, kolik je tam psů, 
koní, koz. Možná najdeš ještě i jiná zvířátka.  

 



ÚKOL  č. 1  

Pojďte se nyní podívat, u jakého krásného domečku 
zvířátka bydlí a pomozte jim ho udělat ještě krásnější, 
barevný. 

I když neumíte zatím číst, vůbec nevadí. Každé číslo na 
začátku řádky je označeno barvou. A nyní v obrázku 
najděte už jen stejné číslo a vymalujte barvou, jako je 
číslo. 

U čísla 1 – je barva ČERVENÁ, tak na obrázku najděte 
všechny jedničky (1) a vymalujte je červeně. 



ÚKOL  č. 2  

Najdi mamince mláďátko, pojmenuj a vymaluj. Můžeš si 
předtím pustit krátké video. Řekni mamince, jaké 
začáteční písmeno má každé zvířátko (maminka napíše 
k obrázku) a udělej k němu tolik teček, kolik má v názvu 

slabik. 

https://www.youtube.com/watch?v=cBtymkUSiPs 

 



ÚKOL  č. 3  

Zvířátka si hrála na dvorku a každá maminka nyní hledá 
to svoje. Prosím, pomozte jí. Vymalujte nebo spojte 
provázkem. Můžete si k tomu pustit písničku. 
https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

 



ÚKOL  č. 4  

Hopsáček se začíná těšit na jaro a na Velikonoce. Už 
začal vyšívat ubrus. Pomozte mu prosím ubrusy vpravo 
dokončit stejně.

 



ÚKOL  č. 5  

A protože jste včera měli velkou práci s vyšíváním, 
Hopsálek se rozhodl, že je třeba, abychom si uvolnili 
ručičku. Pěkně si nyní zacvičte s rukou, se kterou píšete, 
zatočte s ní několikrát v zápěstí. A nyní začněte vlevo 
dole u pacičky Hopsáčka a pěkně mu několikrát (3x i více) 
obtáhněte kožíšek. Potom si můžete svého Hopsáčka 
namalovat sami na čistý list papíru. 

 

A můžete si opět pustit písničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=_k8UXDk8APY 

 

A nebo básničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCCeUF01ICg 

 

 

 

 

 



 

 



A přišel čas loučení. 

Dnes jsme vám společně s Hopsálkem dali úkolů pět, 
můžete si udělat klidně každý den jeden. 

Víte všichni, že ty úkoly jsou pro předškoláky. 

My ale víme, že spousta z vás chce pracovat stejně 
dobře, jako předškoláci. A jde vám to prima. 

Takže kdo chce, může pracovat společně s předškoláky. 

 

Všechny vaše práce si dávejte do nějakých desek (hlavně 
předškoláci), protože Vaše výtvory musíme založit. 

                                                  

Milé děti, mějte se moc hezky a za týden se Vám zase ozvu. 
Pište, posílejte fotky,  můžete i volat. Budu moc ráda. 

 

A nezapomeňte, i když nejsme spolu ….. 

 

VŠECHNO SE PŘEČKÁ.  

A TEČKA.                                                      

 

 

 



A kdo by měl stále málo a chtěl by tvořit, může si udělat  
nějaký domeček, třeba z krabice od bot. K němu třeba i 
nějaká zvířátka. Ještě něco se zajíčkem posíláme. Klidně 
začněte s pejskem, kočičkou či jinými zvířátky. 

Ale vy jste šikovní, sami si poradíte. Kdo chce, může 
namalovat i traktor, protože ten na statku je také zapotřebí. 
Prostě přemýšlejte. 

A nezapomeňte, při přemýšlení buďte potichu, víte moc 
dobře, že kolikrát šel kolem nás nápad, který nás napad´. 

Ahoooooj. 

 

Váš zajíček Hopsáček, Hopsálek, Hopsík ……,                                    
můžete mě říkat, jak Vás napadne. 

 

Já se mám, že vás mám, díky vám překrásné jméno mám…... 

Děkuji za něj, kluci. 

 

 

Hopsálek 

 

 

 





 


