
CÍL: 

 utváření představy o životě pod hladinou vody  

 prohloubení poznatků 

 seznámení s výtvarnou technikou ,,Dekoláž“ 

 schopnost samostatně pracovat 

 schopnost vyjadřování 

 

 

 

MOTIVACE: POHÁDKA O KAPŘÍKOVI 

V jedné vesničce, uprostřed návsi, byl malý rybníček a v něm žil kapřík 

jménem Eda. Byl to veselý a nezbedný kapřík a často vymýšlel 

vylomeniny. Jednoho dne si takhle plaval z místa na místo a najednou 

ho napadlo: ,,Když umím plavat pod vodou, proč bych se nemohl naučit 

létat nad vodou?“ A tak se rozhodl, že to zkusí. Vyskakoval nad hladinu, 

co jen mu síly stačily, ale pořád to nebylo ono. Zkoušel to znovu a znovu, 

až najednou…..,,Já letím!“, nevěřil Eda vlastním očím. ,,Ale, co mě to 

tlačí do bříška?“, zoufá si Eda. V tom se otočí a nevěřícně se dívá, na to 

podivné zvíře za sebou. Okolo rybníčku totiž letěl pták kormorán, a jak 

uviděl Edu, že vyskakuje nad hladinu, chytil ho do svého velikého 

zobáku. Eda dostal veliký strach. Začal sebou mrskat ze strany na 

stranu. Nakonec se mu podařilo ze zobáku vyprostit a spadl zpátky do 

svého rybníčku. Od té doby už kapřík Eda nikdy nedostal chuť létat, 

protože ryby přece patří pod vodu.  

 

 

 

 

POTŘEBUJETE: 

 čtvrtky A4 

 lepidlo 

 plastová 

víčka 

 fix 

 barevný papír 

 polystyren 

 molitanové 

kousky 

 tavná pistole 

 temperové 

barvy 



HRA: RYBIČKY, RYBÁŘI JEDOU 

Jedno z dětí představuje rybáře, ostatní děti jsou rybičky. Rybář stojí na 

jedné straně třídy, rybičky na druhém konci třídy. Rybář zvolá: 

,,Rybičky, rybáři jedou“. V tom se děti rozeběhnou proti sobě a úkolem 

rybáře je pochytat, co nejvíce rybiček. Chycené rybičky se stanou rybáři, 

chytnou se za ruce a na výzvu rybáře vybíhají opět naproti rybičkám a 

chytají je do sítě (děti se drží za ruce a tvoří řetěz jako síť). 

SPOLEČNÁ PRÁCE: VÝROBA KAPŘÍKA EDY 

 

 
 

 

 

 

 

 

DĚTI ŠABLONU NATŘOU 

LEPIDLEM A SKLÁDAJÍ NA NI 

MOLITANOVÉ KOUSKY. OKO 

PŘILEPÍME TAVNOU PISTOLÍ 

KAPŘÍKA DOBARVÍME 

POMOCÍ TEMPEROVÝCH 

BAREV 

VYŘÍZNEME SI 

Z POLYSTYRENU ŠABLONU 

KAPŘÍKA 



SAMOSTATNÁ PRÁCE: DEKOLÁŽ ,,RYBY“ 

Když kruté mrazy padnou, 

všechny vody zmrznou.  

Co se děje pod vodou, 

když takové dny nastanou? 

To se rybky k sobě tulí, 

na zimu se připravují. 

Začnou plavat pomalu, 

ať necítí únavu. 

A kdo se o ně stará rád? 

Rybář to je jejich kamarád. 

I když venku mrzne přece, 

vydá se za nimi k řece. 

Proseká jim díru v ledu, 

aby mohly dýchat v klidu. 

 

 
 

 
 

 

NA BÍLOU ČTVRTKU A4 

LEPÍME VE VRSTVÁCH PŘES 

SEBE BAREVNÝ PAPÍR 

PO ZASCHNUTÍ LEPIDLA 

LIBOVOLNĚ VYTRHÁVÁME 

KOUSKY NALEPENÉHO 

BAREVNÉHO PAPÍRU 

NA PLOCHU NALEPÍME 

PLASTOVÁ VÍČKA JAKO 

RYBIČKY, DOMALUJEME 

FIXEM OKO, PLOUTVE A 

OCÁSEK 



 
 

DOMALUJ KAPŘÍKOVI ŠUPINY 



 


