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Seznam témat:  

1. Kamarádi ve školce: Na každé slovo 1 dlouhá svislá čára 

2. Školka: Na každou slabiku 1 krátká svislá čára 

3. Přichází podzim: Na každé slovo 1 dlouhá vodorovná čára 

4. Pole, louka, les na podzim: Na každou slabiku 1 krátká vodorovná čára 

5. Listnaté a jehličnaté stromy na podzim: Na každé slovo 1 velký kruh 

6. Ovoce a zelenina: Na každou slabiku 1 malý kruh 

7. Co se děje na podzim v přírodě: Na každou slabiku 1 tečka 

8. Co se z čeho vyrábí: Na každé slovo 1 velký dolní oblouk 

9. Vesmír: Na každou slabiku 1 malý dolní oblouk 

10. Naše planeta: Na každé slovo 1 velký horní oblouk 

11. Cizí národy: Na každou slabiku 1 malý horní oblouk 

12. Pravěk: Na každé slovo 1 dlouhou šikmou čáru – pro lepší orientaci je 

vhodné 2 kruhy vybarvit stejnou barvou 

13. Mikuláš: Na každou slabiku 1 krátká šikmá čára - pro lepší orientaci je 

vhodné 2 kruhy vybarvit stejnou barvou 

14. Pohádky: Na 1 verš 1 spirála 

15. Vánoce: Na každé slovo 1 malá spirála 

16. Zima: Na každé slovo 1 dlouhá šikmá čára  

17. Zimní sporty: Na každou slabiku 1 krátká šikmá čára – pro lepší orientaci je 

možno 2 k sobě patřící vločky vybarvit stejnou barvou 

18. Zápis do základní školy: Na každé slovo 1 čára do kruhu 

19. Zdraví a nemoc: Na každý verš 1 vlnovka 

20. Profese a řemesla: Na říkanku 1 vlnovka 

21. Rok a čas: Na každé slovo 1 velká elipsa 

22. Masopust: Na každou slabiku 1 malá spirála 

23. Příchod jara: Na každé slovo 1 tah 

24. Jarní květiny: Na každou slabiku 1 tah 

25. Zvířata domácí a na louce: Na každé slovo 1 velký horní oblouk 

26. Lesní zvířata: Na každou slabiku 1 malý horní oblouk 

27. Exotická zvířata: Na každé slovo 1 velký dolní oblouk 

28. Brouci: Na každou slabiku 1 malý dolní oblouk 

29. Sport: Na každé slovo 1 velká smyčka 

30. Velikonoce: Na každou slabiku 1 malá smyčka 

31. Moje maminka: Na každé slovo 1 velká dolní smyčka 

32. Voda: Na každou slabiku 1 malá dolní smyčka 

33. Les: Na každé slovo 1 velký horní oblouk s vratným tahem 

34. Ekologie: Na každou slabiku 1 malý horní oblouk s vratným tahem 

35. Den dětí: Na každé slovo 1 velký dolní oblouk 

36. Doprava, dopravní prostředky: Na každou slabiku 1 malý dolní oblouk 

37. Cestování, prázdniny: Na každé slovo 1 smyčka 

 


