
BŘEZNOVÁ VÝZVA 
co všechno stihneš v březnu? vše, co splníš, si vyškrtni

 
stáhněte si s rodinkou nějakou 

super pohádku, na kterou
 se společně podíváte.

na konci března (cca týden až 10
dní před velikonocemi) si zasaď

ječmen nebo řeřichu. 
do velikonoc ti vyroste.

holky: popřemýšlej, jakou techniku
zvolíš na zdobení kraslic.můžeš už

pomalu začít vyrábět.
kluci: koho půjdeš vyšmigrustovat?

spočítejte s rodiči, kolik korunek 
už sis nastřádal/a do prasátka 

a co ti za ně vyjde v létě koupit.

vyrob si s rodiči vstupenku 
do domácího kina na oblíbenou
pohádku, kterou si doma pustíte.

20. březen je 1. jarní den. už jsi
našel/našla první letošní

sněženku?

víš, co je karaoke?
zazpívejte si společně nějakou 

super písničku z rádia. 

proveď jarní úklid v pokojíčku a
velikonočně si jej vyzdob.

březen je měsíc knihy. určitě si
nějakou pěknou doma přečtěte.

pozoruj měnící se přírodu.
co se s ní děje?

nachystej pro svou rodinku nějaké
oblíbené mlsání do domácího kina.

zkuste si vyrobit záložku do knížky. 
fantazii se meze nekladou.

vyrobte si jednoduchou malovanou  
knížku s pohádkou - třeba o

červené karkulce nebo o koblížkovi

užijte si procházku nebo 
rodinný výlet do přírody. 

zatelefonuj někomu, koho máš 
rád/a a povyprávěj mu/jí o zážitku

 z domácího kina.

 

 



BŘEZNOVÁ VÝZVA 
co všechno stihneš v březnu? vše, co splníš, si vyškrtni

 
stáhněte si s rodinkou nějakou 

super pohádku, na kterou
 se společně podíváte.

na konci března (cca týden až 10
dní před velikonocemi) si zasaď

ječmen nebo řeřichu. 
do velikonoc ti vyroste.

holky: popřemýšlej, jakou techniku
zvolíš na zdobení kraslic.můžeš už

pomalu začít vyrábět.
kluci: koho půjdeš vyšupat?

spočítejte s rodiči, kolik korunek 
už sis nastřádal/a do prasátka 

a co ti za ně vyjde v létě koupit.

vyrob si s rodiči vstupenku 
do domácího kina na oblíbenou
pohádku, kterou si doma pustíte.

20. březen je 1. jarní den. už jsi
našel/našla první letošní

sněženku?

víš, co je karaoke?
zazpívejte si společně nějakou 

super písničku z rádia. 

proveď jarní úklid v pokojíčku a
velikonočně si jej vyzdob.

březen je měsíc knihy. určitě si
nějakou pěknou doma přečtěte.

pozoruj měnící se přírodu.
co se s ní děje?

nachystej pro svou rodinku nějaké
oblíbené mlsání do domácího kina.

zkuste si vyrobit záložku do knížky. 
fantazii se meze nekladou.

vyrobte si jednoduchou malovanou  
knížku s pohádkou - třeba o

červené karkulce nebo o koblížkovi

užijte si procházku nebo 
rodinný výlet do přírody. 

zatelefonuj někomu, koho máš 
rád/a a povyprávěj mu/jí o zážitku

 z domácího kina.

 

 



BŘEZNOVÁ VÝZVA 
co všechno stihneš v březnu? vše, co splníš, si vyškrtni

 
stáhněte si s rodinkou nějakou 

super pohádku, na kterou
 se společně podíváte.

na konci března (cca týden až 10
dní před velikonocemi) si zasaď

ječmen nebo řeřichu. 
do velikonoc ti vyroste.

holky: popřemýšlej, jakou techniku
zvolíš na zdobení kraslic.můžeš už

pomalu začít vyrábět.
kluci: koho půjdeš vymrskat?

spočítejte s rodiči, kolik korunek 
už sis nastřádal/a do prasátka 

a co ti za ně vyjde v létě koupit.

vyrob si s rodiči vstupenku 
do domácího kina na oblíbenou
pohádku, kterou si doma pustíte.

20. březen je 1. jarní den. už jsi
našel/našla první letošní

sněženku?

víš, co je karaoke?
zazpívejte si společně nějakou 

super písničku z rádia. 

proveď jarní úklid v pokojíčku a
velikonočně si jej vyzdob.

březen je měsíc knihy. určitě si
nějakou pěknou doma přečtěte.

pozoruj měnící se přírodu.
co se s ní děje?

nachystej pro svou rodinku nějaké
oblíbené mlsání do domácího kina.

zkuste si vyrobit záložku do knížky. 
fantazii se meze nekladou.

vyrobte si jednoduchou malovanou  
knížku s pohádkou - třeba o

červené karkulce nebo o koblížkovi

užijte si procházku nebo 
rodinný výlet do přírody. 

zatelefonuj někomu, koho máš 
rád/a a povyprávěj mu/jí o zážitku

 z domácího kina.

 

 



BŘEZNOVÁ VÝZVA 
co všechno stihneš v březnu? vše, co splníš, si vyškrtni

 
stáhněte si s rodinkou nějakou 

super pohádku, na kterou
 se společně podíváte.

na konci března (cca týden až 10
dní před velikonocemi) si zasaď

ječmen nebo řeřichu. 
do velikonoc ti vyroste.

holky: popřemýšlej, jakou techniku
zvolíš na zdobení kraslic.můžeš už

pomalu začít vyrábět.
kluci: koho půjdeš vyšlehat?

spočítejte s rodiči, kolik korunek 
už sis nastřádal/a do prasátka 

a co ti za ně vyjde v létě koupit.

vyrob si s rodiči vstupenku 
do domácího kina na oblíbenou
pohádku, kterou si doma pustíte.

20. březen je 1. jarní den. už jsi
našel/našla první letošní

sněženku?

víš, co je karaoke?
zazpívejte si společně nějakou 

super písničku z rádia. 

proveď jarní úklid v pokojíčku a
velikonočně si jej vyzdob.

březen je měsíc knihy. určitě si
nějakou pěknou doma přečtěte.

pozoruj měnící se přírodu.
co se s ní děje?

nachystej pro svou rodinku nějaké
oblíbené mlsání do domácího kina.

zkuste si vyrobit záložku do knížky. 
fantazii se meze nekladou.

vyrobte si jednoduchou malovanou  
knížku s pohádkou - třeba o

červené karkulce nebo o koblížkovi

užijte si procházku nebo 
rodinný výlet do přírody. 

zatelefonuj někomu, koho máš 
rád/a a povyprávěj mu/jí o zážitku

 z domácího kina.

 

 



BŘEZNOVÁ VÝZVA 
co všechno stihneš v březnu? vše, co splníš, si vyškrtni

 
stáhněte si s rodinkou nějakou 

super pohádku, na kterou
 se společně podíváte.

na konci března (cca týden až 10
dní před velikonocemi) si zasaď

ječmen nebo řeřichu. 
do velikonoc ti vyroste.

holky: popřemýšlej, jakou techniku
zvolíš na zdobení kraslic.můžeš už

pomalu začít vyrábět.
kluci: za kým půjdeš na koledu?

spočítejte s rodiči, kolik korunek 
už sis nastřádal/a do prasátka 

a co ti za ně vyjde v létě koupit.

vyrob si s rodiči vstupenku 
do domácího kina na oblíbenou
pohádku, kterou si doma pustíte.

20. březen je 1. jarní den. už jsi
našel/našla první letošní

sněženku?

víš, co je karaoke?
zazpívejte si společně nějakou 

super písničku z rádia. 

proveď jarní úklid v pokojíčku a
velikonočně si jej vyzdob.

březen je měsíc knihy. určitě si
nějakou pěknou doma přečtěte.

pozoruj měnící se přírodu.
co se s ní děje?

nachystej pro svou rodinku nějaké
oblíbené mlsání do domácího kina.

zkuste si vyrobit záložku do knížky. 
fantazii se meze nekladou.

vyrobte si jednoduchou malovanou  
knížku s pohádkou - třeba o

červené karkulce nebo o koblížkovi

užijte si procházku nebo 
rodinný výlet do přírody. 

zatelefonuj někomu, koho máš 
rád/a a povyprávěj mu/jí o zážitku

 z domácího kina.

 

 


