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Vymysli co nejvíce trojslabičných jídel,
která můžeme v létě grilovat.

Vyber jednu postavu z knihy, kterou
právě čteš. Na jakou dovolenou bys ji
poslal (a)? Proč?

Jaké přísloví nejlépe vystihuje tvoje
obvyklé prázdniny?
Napiš větu, která se bude skládat ze
slov začínajících na jedno písmeno.

Není všechno zlato, co se třpytí.
Komu se nelení, tomu se zelení.
S jídlem roste chuť.

Například: Pepa pořád plave proti proudu. Veselý Vašek ve vinárně
víno vypil.

Všude dobře, doma nejlépe.
Palindromy jsou slova a věty, které čteme stejně zleva doprava i zprava
doleva.
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Slož vlastní báseň. Jako začátek
můžeš použít jednu z těchto vět.
Les voní a já slyším…
Padá hvězda a já vidím…

Pokus se popsat výlet z pohledu nějaké
neživé věci (batoh, lahev na pití, auto,
pláštěnka apod.).

Sluníčko svítí a já cítím…

Z písmen, která obsahuje slovo
PRÁZDNINOVÝ, zkus sestavit co nejvíce
nových slov. Souvisejí tato slova
nějakým způsobem s létem?
Každé písmeno lze použít v každém slově jen jednou a
rozhodně je nemusíte v rámci jednoho slova použít všechna.

Napiš první citoslovce, které tě
napadne, když se řekne:
prázdniny
vysvědčení
ráno
zvíře
voda
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S jakou pohádkovou bytostí bys chtěl (a) strávit
léto? Proč?

Vymysli větu, ve které budou slova postupně
začínat na písmena ze slova TEPLO.

Přečti si báseň Zimo, kiš kis. Ve stejném stylu se
pokus vytvořit báseň, která by se loučila s jarem
a vítala léto.

Jaký zážitek z prázdnin se ti nejvíce
líbil? Zkus na něj vytvořit reklamu
(plakát, inzerát, video apod.) a nalákej
ostatní, aby něco podobného podnikli.

Například: Talentovaný elektrikář proud ladně ovládá.
Tlustokožce Edu pořád láká ochlazení. Tanečnice Eva
párkovými lahůdkami opovrhuje.)
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Jindřich Balík: Kiš, kiš zimo!

Jindřich Balík: Kiš, kiš zimo!

Jaro je slunce

Jaro je slunce

a první motýl

a první motýl

a první brouk

a první brouk

Jaro je krtek

Jaro je krtek

co z díry

co z díry

se kouk

se kouk

Jaro je cvrčeka zajíc

Jaro je cvrčeka zajíc

a myš

a myš

a voňavý vítr

a voňavý vítr

hebký jak plyš...

hebký jak plyš...

Tak je to zimo

Tak je to zimo

teď už to víš

teď už to víš

Kiš!

Kiš!

Kiš!

Kiš!

Kiš!

Kiš!
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