
Dobrý den, děti ze třídy motýlek ☺ Jak se máte? Já 

věřím, že dobře a že jste všichni zdraví. Tento týden si 

povíme něco o MÉDIÍCH A TECHNOLOGII. 

                                                                                        

 

Pondělí: 

Popovídáme si s rodiči o tom, co to vůbec jsou technologie a média. 

Máte doma počítač, notebook, rádio, televizi nebo tablet? Co rodiče 

obvykle dělají na počítači? Na co se díváte v televizi? Hraje u vás doma 

někdy rádio? Co v něm slyšíte? Je zdravé se často dívat do televize 

nebo tabletu? Vysvětlete, proč si myslíte, že ano/ne. Díky technologiím 

jako je například počítač, vám teď můžeme posílat úkoly ze školky☺  

Hra na zprávy: 

V televizi každý den vysílají zprávy. Ve zprávách jsou moderátoři, kteří 

říkají lidem, co se stalo. Každý z vás si tedy zahraje na moderátora. 

Představte si, že jste v televizi a vysíláte rodičům a sourozencům 

večerní nebo ranní zprávy. Co se třeba včera a dnes stalo a co budete 

dělat zítra. Nezapomeňte, že každý správný moderátor nejdříve 

pozdraví, sdělí, co chce říct a až poví, co se stalo, tak se zase rozloučí 

☺  

Ps. Jestli si nevíte rady, pusťte si zprávy v televizi a nechte se inspirovat  

 

 

 



Úterý: vytiskněte a vybarvěte obrázek moderátora. Kdo nemá tiskárnu, obtáhne obrázek na 

papír ☺  

 



Středa: Vytiskni nebo nakresli na papír velký čtverec. Vyber si, jestli z něho uděláš obrazovku od televize, 

počítače, telefonu nebo tabletu. Nakresli do něj, co nejraději např. na počítači děláš. (pokud hraješ hry, nakresli 

tvou oblíbenou hru. Pokud sleduješ pohádky, nakresli pohádku apod..)  

 

 

 

 

 

 



Čtvrtek: Všichni v tomto období určitě trávíte mnoho času před televizí. Tak 

hlavně pozor, ať vás z ní nebolí očka. Co všechno se můžete v televizi naučit? To 

je se dozvíte například v básničce, kterou se naučíte ☺ 

 

„Televize“ 

V obýváku vegetuje 

Bedna velká, placatá. 

Různé věci ukazuje- 

Stromy, auta, zvířata. 

 

Občas před ní lidi sedí, 

Hledí na film, hokej v lize, 

Co se děje hnedka vědí, 

Prozradí to- televize. 

 

 

 

 



Pátek:  

Spočítej všechny spotřebiče, které máte doma, a vysvětli, k čemu 

slouží a jak pomáhají lidem. Například Rádio-díky rádiu můžeme 

poslouchat písničky nebo zprávy ☺ Doufám, že na nic nezapomenete.  

 

                                                         

                            

 

                                               

 

 



 


