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Kudy k oříškům



Vybarvuj a počítej

STROM S JABLÍČKY

Jablíčka nám vyrostly

v různých tvarech.

Trojúhelníkové jablíčka

vybarvi žlutou, kulaté

červenou, čtvercové

zelenou a obdélníkové

hnědou barvou.

Spočítej, kolik je na

stromě jablíček

z každého tvaru.

__ __

____

DEŠTNÍK

Na podzim často prší. 

Nakresli deštník, pod kterým 

by si se chtěl(a) schovat 

během deště. Žabka už svůj 

barevný deštník má.

3)



4)

Tvoření

Potřebuješ: tvrdší 

papír, nůžky, provázek, 

listí nebo obyčejný 

papír a pastelky, 

lepidlo, izolepu.

Postup: podlep ježka tvrdším 

papírem a vystřihni. Na zadní 

stranu přilep z provázku očko na 

zavěšení a tři provázky, na které 

přilepíš spadané listí nebo si 

lístečky vystřihni z papíru a 

vybarvi. Teď už jen stačí ježka 

někde zavěsit.

Ježek
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Protiklady
Spoj každý obrázek čarou s jeho protikladem.

zavřený

studený

otevřený

horký

veselý

smutný

mladý

starý

těžký

lehký

tlustý

hubený

škaredý

pěkný

rychlý

pomalý

slabý

silný

bohatý

chudý

krátký

dlouhý

prázdný

plný
mokrý

suchý



Velký závod se zvířátky
Hraje libovolný počet hráčů.

Hází se kostkou. Každý hráč si vybere figurku,

se kterou bude postupovat.

1. Hráči položí figurky na start.

2. Střídají se v házení kostkou a posunují se k cíli.

3. Každý hráč musí splnit úkol v políčku, na které stoupnul.

4. Hráč, který jako první dojde do cíle, vyhrává.

KOČIČÍ OBLIČEJ
Dokresli obličej kočky.

Doplň čumáček, oči, tlamičku a vousky.

START

Kolébej
se jako
tučňák

Zamňoukej
jako kočka

Zasyč
jako had

Zatrub
jako slon

Stoupni
si na jednu
nohu jako
plameňák

Zamávej
rukama jako
motýl křídly
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PAVOUČÍ NOHY
Tenhle pavouk potřebuje nohy.

Dokreslíš mu je?

Zařvi
jako lev

Mrkni
jako sova

Podrbej
se jako
opice

Zaštěkej
jako pes

Utíkej
jako zebra

Zkus se
plížit jako

tygr

Vytáhni
se do výšky
jako žirafa

Vypískni
jako myš

Pošimrej
spoluhráče
jako pavouk

CÍL
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Tvoření
Při podzimní procházce nasbírej spadané 

listí, šišky, kaštany nebo i klacíky a doma 

si vyrob parádní dekorace.
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Pro bystré hlavičky
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Najdi 5 rozdílů.

Strašákův stín

Pomoz strašákovi

najít jeho stín.



Omalovánka
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Vybarvi obrázek podle čísel.

5 červená   6 zelená 7 fialová 8 oranžová

   9 žlutá 10 šedá 11 modrá 12 hnědá
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ANO, nebo NE?

Odpověz na tyto otázky slovy
 ANO, či NE.

PODZIM. Doplň konec věty.

1. Chrochtají psi? ................

2. Jsou banány modré? ......

3. Umějí včely létat? ...........

4. Mňoukají slepice? ...........

5. Je slunce žluté? ..............

6. Mají králíci dvě uši? ........

 Oříšky na podzim sbírá...

 Místo k zimnímu spánku si hledá...

 Na stromě se červenají...

 Když prší, vezmeme si ven...

 Do teplých krajů odlétají...

 Chodíme do lesa na...

 Ze stromu padá...

 Venku často...

VESELÉ DÝNĚ

Najdeš dvě dýně,

které jsou úplně stejné?

Přemýšlení



Podzimní osmisměrka o ceny
Každý malý luštitel od nás obdrží malou drobnost. Vyluštěnou tajenku doručte

nejpozději do 30. 11. 2021 pouze na kompletně vyplněném soutěžním kupónu,

a to na adresu Kulturní dům Příbor, Lidická 560, 742 58 Příbor

(u hlavního vchodu je poštovní schránka).

ODPOVĚĎ NA TAJENKU KŘÍŽOVKY SOUTĚŽNÍ KUPÓN

Znění tajenky:

Svým podpisem uděluji, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s účinností od 25.02.2018 Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, 
v rozsahu: jméno, příjmení, věk a adresa, organizaci město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58  Příbor, IČ: 00298328. 
Souhlas uděluji pro účely účasti mé osoby v soutěži „Výherní křížovka“, pořádané městem Příbor. V případě výhry uděluji také souhlas 
ke zveřejnění mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk a město (obec) na webových stránkách pořadatele, tj. městem 
Příbor, a to pro účel vyhodnocení soutěže. Souhlas uděluji po dobu nezbytně nutnou vzhledem k průběhu a vyhodnocení soutěže, 
nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. 

Jméno a příjmení:

Adresa:

Věk: Datum a podpis
zákonného zástupce:

vydalo město Příbor
www.pribor.eu www.facebook.com/priboroficialni

TAJENKA

DRAK
JABLKO
JEŘABINY
JEŽEK
KAŠTAN
DÉŠŤ
LIST
ŠÍPKY
VEVERKA
ŽALUD

Vyškrtej všechny slova. 
Ze zbylých písmen přečteš
po řádcích tajenku.


