
Datum: _____________                                                Jméno:_______________________ 

 

 

 

 

1. Naplánujeme si s maminkou den, kdy 

budeme vařit kaši, péct hrníčkovou buchtu. 

Mohou to být i dva dny. Ty dny nebudu 

věnovat učení, zapíšu jen deník.  

2. Koupíme suroviny na vaření alespoň  

Dvou  druhů kaše. Přečteme si recept na 

hrníčkovou buchtu a koupíme potřebné suroviny. 

 

3. Dále budu potřebovat ocet, kypřící prášek, Jar (nebo jiný sapon), barvy 

(anilinky, nebo potravinářské), plastelínu (pokud máme), nebo stavebnici 

odměrku,  psací potřeby a papír. 

 

4. Pohodlně se usadíme a pustíme si pohádku (je 

na poslouchání, takže si můžeme zavřít oči a 

představovat si) 

https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA  

 

5. Prohlédneme si všechny úkoly a promyslíme, jak je budeme plnit.  

6. Během dne vyfotím fotky a pak vyberu nejvíce 5 fotek, které pošlu paní 

učitelce. Z nich pak také bude stránka do mé Pohádkové knížky. 

    

                           TAK SE DO TOHO PUSŤE!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8rY4WJK7ZA


 

 

1.  Spočítej, kolik máte doma hrníčků. Hrníčků máme celkem                       . 

2.  Spočítej, kolik osob (rodiče, sourozenci, prarodiče)žije  

   ve vaší domácnosti.                      U nás doma nás je                          . 

3. Jaké hrnečky máte? Najděte odměrku a rozdělte hrníčky podle  

toho, jaký mají objem (kolik vody se do nich vleze) 

Máme:   0,5l          hrníčků   0,3l           hrníčků 

    

            0,25l      hrníčků               jiných          hrníčků. 

 

4. Nyní rozděl spravedlivě hrníčky mezi všechny osoby doma. 

Šlo to spravedlivě? ANO-NE  Zbyly ti nerozdělené hrníčky?  ANO – NE 

Jestli ti nějaké zbyly, dej je pryč a nepočítej je už. 

Doplň: 

                 hrníčků  jsem rozdělil mezi           osoby. Každý má  

 

A teď čísly:                                     :               =          

5. Dopočítej tabulku: 

hrníčků 4 6 6 8 8 10 10 12 12 

osob 2 2 3 2 4 5  3  

každý má 2      5  2 

A teď to zkus: 

4: 2 = ___  6: 3 = ___  10: 2 = ___ 12 : 3 = ___ 

8: 2 = ___        10: 4 = ___  6:   2 = ___ 12 : 2=  ___ 

 

 

                  

                           



 

HRNEČKU, VAŘ!   

„Tak mi uvař, hrníčku, krupicovou kašičku!“ 

Vaří hrnek, vaří, až se z něho páří. 

A navařil kašičku.       
   

„Děkuji ti, hrníčku!“ 

Hrníček však vaří dál. 

„Hrnku, co jsem povídal.“ 

Hrnek vaří bez přestání, neslyší mé bědování. 

Kaše na stůl přetéká, už se valí jak řeka, 

už se valí kuchyní a z kuchyně předsíní 

a z předsíně do ulice. 

 

Honem, děti, vemte lžíce!             Které děti jedly? 

Péťa, Honzík, Anička,        _____________________  

Láďa, Karlík, Hanička                     _____________________                

jedí kaši po lžičkách –                   _____________________ 

ham a ham a ham a ham,            _____________________ 

já jim taky pomáhám.                   ____________________ 

                                                          _____________________  

A kdo mi to nevěří,   

ať k nám přijde k večeři. 

Michal Černík – První pohádky 

 

 



 

 

1. Přečtu si básničku o Hloupém hrníčku. Zkus se ji naučit. 

Když hrníčku nic neschází                                  Takový hrníček je hluchý, 

a jen se hloupě rozhněvá         snídají z něho nejspíš jen 

a ke všemu se urazí,                                            zlobiči nebo neposluchy.     

odprava nebo odleva,                              Nakresli urážlivý a uražený hrneček: 

může mu potom chybět ouško.                 

Pak polička, co na jí stojí, 

je nejsmutnější z poliček: 

že měla nejdřív urážlivý, 

má uražený hrníček.  

 

2. Na list s pohádkou přepiš: 

„Tak mi uvař, hrníčku, 
krupicovou kašičku!“ 

 Vaří hrnek, vaří, až se   
 z něho páří. 

 

3. Do políček v hrníčku 

doplň druhy kaší,  

vybarvi ty,   

co jsi ochutnal.  

Kaše:  

bramborová, rýžová,  

krupicová, ovesná, 

pohanková, kukuřičná… 

Vařili jste jinou? 

Jakou: 

 _________________ 

 

 



 

 

1. Uvařte s maminkou kaše, prostři stůl, pozvi ostatní  

a společně poobědvejte. 

2. Vyrob hrníček. Vyber si některou možnost a vyfoť výsledek.   

1) vymodeluj z plastelíny 

2) postav ze stavebnice 

3) nakresli, vystřihni, vybarvi 

4) nauč se poskládat hrníček (kelímek) z papíru 

 

 

 

3. Udělej pohádkový pokus: 

Vyberu si úzký malý hrníček a postav ho na tácek. Ve skleničce 

smíchej 1 lžíci saponátu (jaru apod.), kypřící prášek a 

potravinářské barvivo (nebo kapku barvy). Směs nalij do hrníčku. 

Přilij trochu octa – pozor, kaše se začne rychle chrlit z hrníčku. 

Vyfoť svůj pokus. Pokud máš plastelínu, můžeš si takto udělat 

sopku. 

4. Upeč hrníčkovou buchtu. Recept si vyber: 

 
Hrníčková buchta 
2 vajíčka 
¾ hrnku oleje 
1 hrnek cukru 
2 hrnky polohrubé 
mouky 
1 hrnek mléka 
1 prášek do pečiva 

Hrníčková bábovka 

3 vajíčka 

½ hrnku oleje 

3 hrnky polohrubé mouky 

1 ½   hrnku cukru moučka 

5 dkg másla (rozpusti) 

1 ½ prášku do pečiva 

(kakao, ořechy nakrájené) 

Vše se smíchá 

 a hned naleje  

do vymazané  

a vysypané 

formy. 


