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ÚVOD

Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných 
znalostí a poznatků z praxe podílel na tvorbě pracovních listů a metodických příruček pro výuku čtení, 
psaní, počítání, tělesné výchovy, smyslové výchovy a věcného učení. Dále byl vytvořen metodický celek 
pro práci s  žáky s  poruchami autistického spektra a učební text pro žáky vzdělávané v  rehabilitačním 
vzdělávacím programu. Pro předměty smyslová výchova a věcné učení byly vytvořeny výukové programy 
pro práci s interaktivní tabulí.
Pracovní listy a metodické celky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a respektují 
individuální potřeby této cílové skupiny. 

Věcné učení
Pracovní sešit 2 je určen pro žáky 4. až 6. tříd ZŠ speciálních. 
K vybraným tematickým oblastem byly vytvořeny úkoly na interaktivní tabuli.

Použité symboly:

 úkoly na interaktivní tabuli, práce s internetem

 ústní projev, vypravování, odpovědi na otázky

 kreslení, vybarvování, spojování obrázků

 vystřihování, lepení

 fotografování

 důležitá upozornění, ověřování vědomostí

 vycházka, výlet

 zpívání, poslech

 četba

 nakupování

 příprava pokrmů

 domácí úkoly
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VÍTEJTE ZPÁTKY 
VE ŠKOLE3

Okopírujte omalovánku ze strany 7 a vybarvěte ji.

„Ahoj kluci a holky, vítáme vás zpátky 
ve škole. Připravili jsme si pro vás nové 
pracovní listy a také několik úkolů na 
interaktivní tabuli. Určitě jste během 
prázdnin nabrali hodně sil a můžete se 
s chutí vrhnout do práce.“



4 PrOHLéDněTE 
Si nAŠi ŠKOLu

Ach jo! Přes prázdniny jsem skoro zapomněl,  
jak to u nás ve škole vypadá. Pomůžete mi, abych  
nezabloudil? Nejprve si školu společně prohlédneme 
a pak se vrhneme na plnění zadaných úkolů.

Zde nalepte správné obrázky

Zde nalepte správné obrázky



5

Obrázky ze strany 7 okopírujte, vystřihněte a nalepte na správné místo.
Připomeňte si, jak se máme ve škole správně chovat, a nezapomeňte ani na pravidla dodržování bezpečnosti v prostorách školy.

Zde nalepte správné obrázky

Zde nalepte správné obrázky





6 TřÍDA  
A SPOLužÁci

Že jsi žáček, to vím jistě,
ráno sedíš na svém místě.
Připravíš si učení,
je to hra, ne mučení!

Vybarvěte obrázek žáka v lavici. Rozhlédněte se kolem sebe a pojmenujte školní předměty a pomůcky.  
Do malého rámečku nalepte fotografii dospělé osoby, která je s vámi ve třídě (např. paní učitelky nebo  
asistentky), a na řádek zapište její jméno. Do velkého rámečku nalepte fotografii celé třídy, spolužáky pojmenujte. 
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Dokreslete slunce, strom a cestičku ke škole. Celý obrázek vybarvěte. 

DOPLňKOVé 
ÚKOLY

VÍtEJtE zPÁtKY VE ŠKoLE

ProHLédNĚtE Si NaŠi ŠKoLU





8 PODZim

Podzim přichází,
barvy ho provází.
Dotknou se listí,
dotknou se jablíček
a pak je rozhází
rošťák větříček.

Vyluštěte křížovku a tajenku zapište na připravený řádek.
Pamatujete si, které měsíce patří mezi podzimní?

Co vás napadne, když se řekne _________________________________ ?

1

2
3

6

PodzimNÍ mĚSÍCE: zÁŘÍ, ŘÍJEN, LiStoPad

PodzimNÍ mĚSÍC

1
2

3
4

6
5

5

DrAK

LiST

řEPA

mrAK



9 PODZimnÍ  
SKLÁDAnKA

Obrázek nejprve okopírujte a vybarvěte. Poté ho rozstříhejte na jednotlivé dílky a podle předlohy je nalepte zpět na pracovní list.
Spočítejte, z kolika dílků se obrázek skládá, a v tabulce zakroužkujte správný výsledek.

Co to ty děti na obrázku dělají? 
Hrají kuličky?  
Nebo snad sbírají kamínky?  
Prosím, napovězte mi!



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



10 čÍm SE žiVÍ 
JEžci?

Poslechněte si písničku o ježcích (určitě ji najdete na internetu) a třeba se o nich dozvíte i něco nového.
Ježka, který není nakreslen správně, škrtněte (text písničky vám určitě napoví). Celý obrázek vybarvěte  
a můžete domalovat nebo nalepit obrázky toho, čím se ježek doopravdy živí.



Když potkáte ježky, jdou většinou pěšky,
nožičky maličký a tělíčka těžký.
Nejraděj maj z louky žížaly a brouky,
jablíčka nejedí, po těch mají pšouky.
Bušte do bubnů a do pián,
ježek není vegetarián...
 (Samson Lenk, Ježci)


