Školní rok 2020/21
DEN DĚTÍ 1.6.
Den dětí jsme společně oslavili malováním na chodník. Celý chodník jsme pokreslili
barevnými obrázky na téma léto. Objevil se ostrov s mořem, samá sluníčka, kytičky,
zvířátka a všichni se těšíme na to teplo. Celé odpoledne jsme zakončili sladkou
zmrzlou odměnou. Samozřejmě nezanedbáváme ani vyrábění.

DEN MATEK 9.5.
Maminka je moje kráska, maminka je klid a láska.
Když se na mě usměje, hned na světě krásně je.
Je to poklad, který mám, nejcennější, jaký znám.
Motýlkové přání - na čtvrtku si nakresli motýla, kterého vystřihneš. Bude ti sloužit
jako šablona. Šablonu motýla polož na černý papír a prsty ťupkej temperovou
barvou různé barvičky. Až dáš pryč šablonu, ukáže se ti barevný motýl.

Srdíčková záložka - Vyrob mamince záložku do knížky. Z papíru vystřihni obdélník,
který přelož na půl. Na jedné straně vystřihni otvor ve tvaru srdce a podlep ho
barevným vzorovaným papírem. Celou záložku slep a přidej bavlnku s nějakými
korálky. Můžeš dopsat i věnování.

Omalovánka se srdíčkem - Omalovánka, která má navíc ještě otevírací srdce, kam
se dá napsat krásné přání a poděkování milované mamince. Omalovánku vymaluj,
vystřihni a srdce ohni nebo dolep. Uděláš mamince velkou radost!

ČARODĚJNICE
Pozor, pozor, děti, Ježibaba letí!
Nakopeček do Vambeří, letí bába na večeři.
Na pometlu vzduchem sviští, děti doma strachem piští,
ale teď ji zrovinka, zajímá jen pečínka.

Strašidelná čarodějná lucerna - z černého kartonu si vystřihni podle šablony
lucernu. Ve vnitřních oknech musí být nějaké strašidelné ornamenty, které
vystřihni. Z vnitřní strany lucerny nalep na okna žlutý nebo oranžový krepový papír.
Lucernu slož a slep. Dovnitř dej elektrickou svíčku (od ohně by papírová lucerna
shořela). Lucernu si můžeš pověsit do pokoje.

Strašidelný věnec - polystyrenové malé koule obal barevnou vlnou, které slep
dohromady ve věnec. Můžeš ho ozdobit pavouky, dovnitř uplést síť nebo vymyslet
jiný originální nápad.

Čarodějnice - z černého papíru udělej kornout. Z dalšího papíru vystřihni kolo, do
kterého udělej díru. Kolečko pak nasaď na špičku kornoutu a vznikne čepice.

Čarodějnici přilep a nakresli obličej, přidělej vlasy z vlny a do rukou koště z proutí.
Šaty jí pak můžeš ozdobit různými záplatami nebo pavouky.

HRAVÁ DRUŽINA
Čínské stíny - Jedním z typů tradičních čínských lidových umění je stínové divadlo.
Není ale třeba být umělcem, aby sis ho doma mohl zahrát. Budeš potřebovat jen
baterku nebo lampičku, tmavou místnost, prázdnou stěnu, na které nejsou obrazy
a jiné předměty a svoje ruce. Budeš moct vytvořit postavy a vymyslet příběhy, abys

pobavil maminku a tatínka nebo sourozence. Podívej se na pozici ruky a stín, který
vytváří. Není to složité, chce to jen trochu cviku!

Papírové lodičky a rybička - Potřebuješ jen papír a pak se drž návodu :-)

HRY: Kdo ví víc - (dva hráči nebo dvě dvojice) Určete si téma, třeba značky aut, a pak
střídavě říkejte názvy. Fiat, Škoda, Toyota, Tatra... Když už jeden neví nic dalšího,
druhý získá bod. Témata jsou libovolná: knihy, co jsem četl, ptáci, dinosauři, zpěváci,
města…
Amos (jeden hráč a víc) Potřebujete 6 kostek s písmeny. Můžete si koupit originál,
nebo polepit klasické dřevěné kostky samolepkami. Hodíte všech šest kostek a
snažíte se z hozených písmen složit co nejvíc slov. Předem se domluvte, jaké slovní
druhy a tvary se uznávají. Za každé použité písmeno máte bod. Hrát můžete sami
se sebou, nebo třeba dvě dvojice proti sobě. Kostky nejsou nutné, můžete i
vylosovat
kartičky
s
písmeny.
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Lupiči v galerii - Do místnosti označené jako galerie dejte obraz. Kdo se na něj chce
kouknout, musí zaplatit vstupné (třeba kartička, která se hledá na půdě, 5 dřepů,
písnička...). Na obraz se mohou hráči dívat, jak chtějí dlouho, nesmějí si však nic
malovat. Z galerie jdou do padělatelské dílny, tam na vlastní čtvrtku malují kopii
obrazu. Kdo bude mít nejvěrnější?
Co nejvíc obrázků - Soutěží dva týmy nebo dva hráči proti sobě – malují na svůj velký
balicí papír co nejvíc obrázků různých věcí. Po domluveném čase začněte sčítat:
obrázek musí konkurenční družstvo uznat jako oprávněný, věci, které se opakují,
vyškrtněte.
Bombardér - Jednoduchá hra vhodná hlavně na ven - hřiště, trávníky či betonové
plochy. Hrát mohou 2 a více hráčů. Každý dostane 3 kuličky, nějak odlišené od
ostatních hráčů. Na zem si nakreslíme kruh o průměru zhruba 2 dlaní, do něj každý
hráč vloží 2 své kuličky. Zvolíme pořadí, ve kterém se budou hráči střídat. Hráč na
tahu (bombardér) se postaví ke kruhu, natáhne před sebe do výšky očí jednu ruku
se svojí kuličkou (bomba) a tu následně vypustí. Snaží se touto bombou dostat co
nejvíce kuliček mimo kruh. Každá kulička, která se ocitne mimo nakreslený kruh,
získává bombardér a na konci si za každou počítá jeden bod. Svoji bombu si po
každém tahu vezme zpět na další hody. Hra končí, jakmile v kruhu nezbyde žádná
kulička.

Družina
vám všem přeje krásné a poklidné Velikonoce! :-)
5.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - Dnes chodí kluci koledovat s pomlázkami k
děvčatům, aby si mrskáním vykoledovali vajíčka. Mrskají je proto, aby byla děvčata
po celý rok zdravá, pilná a veselá. Říkají se různé velikonoční koledy. Pokud, ale
přijdou po dvanácté hodině, holky je mohou polít vodou.

Pohádka o zajíčkovi Kuliferdovi - Bylo krásné slunečné ráno. Celá příroda se
probouzela a ve vzduchu bylo cítit jaro. Ptáci vesele štěbetali na čerstvě se
zelenajících větvích a na louce zvědavě vykukovaly první květiny. Někde se ze zelené
trávy usmívaly bílé sedmikrásky, jinde zas zlatovlasé pampelišky. Na loukách se
roztančila spousta barevných hlaviček. A vzduchem se linula nádherná vůně. Hmm,
tak voní jaro… Z lesa se ozývalo ťukání do stromu ťuky, ťuk. To pan datel, doktor
lesa, už měl plný zobák práce. Kontroloval po zimě celý les. Pod vzrostlým dubem
měla pelíšek zaječí rodinka. Maminka zaječice a tatínek zajíc radostně tančili kolem
dubu. Právě se jim narodil syn. Když vykoukl na svět, měl takový kulišácký výraz, že
mu hned rodiče začali říkat Kuliferda. Zajíček to byl zvídavý a neposedný. Očička mu

radostně jiskřila a všechno ho zajímalo. Pořád se na něco vyptával. A nic mu
neuniklo. Tak bystrý byl. Také se moc rád seznamoval s ostatními obyvateli lesa,
louky, jezírka i potůčku. Jednoho dne vyběhl Kuliferda dál od jejich dubu. Dostal se
až k domečku, ve kterém bydleli lidé. Kuliferda se schoval za rozkvetlý keř zlatého
deště a pozorně naslouchal. Člověčí maminka a tatínek zrovna říkali svým dětem
něco o Velikonocích. Prý to jsou svátky jara. Zajíček rozuměl lidské řeči, ale vůbec
nevěděl, co to ty Velké noce jsou. Co že to lidé oslavují? A jak? Tolik tomu chtěl přijít
na kloub. Rychle běžel zpátky domů, aby se zeptal svých zaječích rodičů. Ti však
nevěděli. Poslali ho hlouběji do lesa k moudré Sově. Ta totiž u lidí vyrostla, když ji
našli jako malé pískle vypadlou z hnízda. Sova moc ráda Kuliferdovi vše
povyprávěla. Lidé i zvířátka mají na jaře velikou radost, že zase sluníčko více hřeje,
že postupně taje led a sníh a zurčí voda v potůčcích, že se rodí mláďatka a že vše
znovu ožívá. Předvelikonoční týden začíná Květnou nedělí. Lidé si dávají do váziček
zelené větvičky, kterým říkají kočičky. Další den je Modré pondělí, to si lidé zdobí své
příbytky nebo sebe něčím modrým. Pak přijde Šedé úterý, to se doma pořádně
uklízí, aby bylo všude hezky čisto. Potom následuje Škaredá středa, říká se, že když
se v tento den lidé na sebe škaredí, mračí se, zůstane jim to po celý rok. Na Zelený
čtvrtek se mají jíst zelené rostliny. Zeleň ty máš Kuliferdo moc rád, viď? V tento den
se mají všechny rostliny dobře zalít. Lidské děti chodí zvonit zvonečky a řehtat
řehtačkami. Na Velký pátek se má mluvit tiše a hodně odpočívat. Poděkovat celé
přírodě a naší mamince Zemi za všechny dary, které nám dává. Tento den je
kouzelný, země se otvírá a ukazuje skryté poklady. Na Bílou sobotu se lidé oblékají
do bílého šatu a rozsvěcují bílé svíce. Na Velikonoční neděli se lidé setkávají a
společně oslavují zpěvem, tancem a jídlem. Dívky barví vajíčka a kluci pletou
pomlázky. Na Velikonoční pondělí pak kluci chodí koledovat od domu k domu. Říkají
velikonoční básničky a každou dívku, malou i velkou, jemně poplácají pomlázkou,
aby neuschla. Holky jim za jejich vyšupání dávají barevná vajíčka. Lidské děti také
hrají jednu moc hezkou hru. A víš co, Kuliferdo, připravím ji pro tebe a tvé kamarády
jako překvapení. Děkuju, paní Sovo, za hezké vyprávění. Řeknu to mamce a taťkovi
a uděláme stejnou oslavu jako lidé. Už se těším. Brzy na shledanou. A Kuliferda
radostně odskákal domů. Uběhl týden. Kuliferda už se nemohl dočkat, co pro něj
Sova připravila. Sova Kuliferdu vesele přivítala. Vezmi si košíček a hledej na louce
mezi kytičkami barevná vajíčka. Najdeš jich přesně dvanáct, jako je měsíců v roce.
Kuliferda měl ohromnou radost a dal se do hledání. Kamarádi mu přišli na pomoc.
Všechna zvířátka hra náramně bavila. Vložili vajíčka opatrně do košíčku. Skvělé.
Hezky jste si s tím společně poradili, pochválila je paní Sova. Dejte teď vajíčka na
nějaké pěkné teplé místečko a do rána uvidíte, co se stane, usmála se Sova a
rozloučila se. Kuliferda položil košíček s vajíčky u nich v noře ve starém dubu a šel
spát. A věřte nevěřte, Kuliferda se ráno probudil. Slyšel tichounké pípání. A valí svá
kukadla… ze všech dvanácti vajíček se v noci vyklubala malá ptáčátka. To bylo
radosti v celém lese. Veselé Velikonoce!

4.4. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - Dnešní den se dělá spousta věcí. K obědu se jí
bohaté masové pokrmy. Pečou se mazance a beránek.

Beránek - 0,5 hrnku oleje, špetka soli, 2 vejce, 1 hrnek mléka, 1 prášek do pečiva, 1
hrnek krupicového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1špetka citronové kůry, 2,5
hrnku polohrubé mouky. Vejce rozkvedlat v mléce. Mouku smíchat s kypřícím
práškem, solí, vanilkovým cukrem, krupicovým cukrem a kůrou. Mléko s vejci
nalijeme do sypké směsi, přilijeme olej a utřeme hladké těsto. Těsto nalijeme do
tukem vymazané a moukou vysypané formy. Pečeme na 180°C a pečeme 40-50
minut.

Kluci by si na pondělí měli uplést pomlázku. Až budou koledovat, každá vyšlehaná
dívka jim na pomlázku přidá barevnou stuhu (barvy mají různý význam).
Zdobení vajíček - Vajíčka jsou symbolem života. Zkuste přírodní barvení vajíček. Asi
do 750 ml vody se přidá barvící materiál, osolit a přidat 2 lžíce octa
HNĚDÁ - Suché cibulové slupky dej vařit a poté do nich opatrně, nejlépe po lžíci, vlož
vejce a nechat vařit 10 minut. Po vychladnutí lehce potřít sádlem, aby se krásně
leskla. Obarvená vajíčka se dají ozdobit vyškrabáváním. Nebo před obarvením
přiložit na vajíčka lístečky, vložit do staré silonky a vařit. Hnědá se získá i ze silné
kávy nebo černém čaji.
ŽLUTÁ - Na 750 ml vody budeš potřebovat asi 3 vrchovaté lžíce kurkumy
ORANŽOVÁ - Vaření vajíček s 2 nastrouhanými mrkvemi. Tmavší oranžová je
z červené papriky
RŮŽOVÁ - Barvení červenou řepou (celá, nakrájená na kostky nebo stačí jen slupky).
Čím více se bude louhovat, tím tmavší bude a může vzniknout i ČERVENÁ
ZELENÁ - Barvení pomocí špenátu, kopřiv nebo petržele
MODRÁ - O Modrou se postarají listy červeného zelí. Nakrájet čtvrtinu hlávky
ČERNÁ - Vaření vajíček spolu s dávkou sazí

Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.
A jestli se vám do barvení nechce, upečte si je třeba z lineckého těsta.
Linecká vajíčka - 250g másla, 400g hladké mouky, 150g cukru, 3 žloutky. Prosátou
mouku a ostatní suroviny zpracujeme do těsta a necháme v lednici odpočinout. Z
těsta vyválet placku a vykrajovat vajíčka. Pečeme na 180°C asi 10 minut. Po
vychladnutí slepovat oblíbenou marmeládou.

3.4. BÍLÁ SOBOTA - Dnes se vymetá hmyz z domu, nejlépe novým koštětem. Třese
se ovocnými stromy, aby byla dobrá úroda. Můžeš si doma vyrob jeden rozkvetlý
strom.

Vyrob si velikonoční sklenici, třeba na čokoládová vajíčka nebo na jiné různé
drobnosti. Pokresli sklenici temperovými barvami, nalep uši, ozdob mašličkou nebo
jinou dekorací :-)

2.4. VELKÝ PÁTEK - V tento den se dějí zázraky, otevírá se země a v puklinách skal
jsou ukryté poklady. Nemělo by se pracovat se zemí (kopat, rýt), nemělo by se prát
prádlo. Nemělo by se nic půjčovat, aby věci nebyly v tento magický den očarovány.

Jako ozdobu si můžeš vyrobit vajíčka ze slaného těsta. K jeho výrobě budeš
potřebovat 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek soli a 3/4 hrnku studené vody. Vše
smíchej do těsta, pořádně propracuj a pak vyválej. Vykrajuj vajíčka a špejlí udělej
dírku na zavěšení. Hotové výrobky nech pár dní uschnout nebo upeč v troubě na
150°C 15-20 minut. Pak je můžeš pokreslit temperovými barvami a pomocí lepidla
ozdobit i třpytkami.

1.4. ZELENÝ ČTVRTEK - Vše zelené je vítáno. Připravují se zelené pokrmy (špenát,
brokolice, kapusta...), aby byl člověk celý rok zdravý. Snídají se jidáše a peče se
nádivka (s jarními bylinkami, kopřivou, pažitkou, špenátem...). Zvony od dnešního
dne nevyzvání, protože odletěly do Říma. Místo nich se až do Bílé soboty řehtalo
dřevěnými řehtačkami a klapačkami. V tento den je také apríl, spojený s různými
žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Aby byl Zelený čtvrtek ještě víc zelenější, vyrob na stůj nějaké zelené dekorace nebo
hezké prostírání.

31.3. ŠKAREDÁ STŘEDA - V dnešní den by se neměl nikdo mračit, nebo mu to
zůstane. Vymetaly se komíny a hospodyně pekly jidáše. Můžeš si s pomocí
dospělého také upéct.
Přísady - 500g hladké mouky, špetka soli, 100g krupicového cukru, 250ml mléka, 25g
droždí, 3 žloutky, kůra z citronu, 120g rozpuštěného másla, žloutek na potření
Postup - Z vlažného mléka, droždí a lžičkou cukru udělat kvásek. Ostatní sypké
suroviny smíchat, přidat kvásek a ostatní suroviny. Vypracovat těsto, zakrýt utěrkou
a nechat na teplém místě hodinu vykynout. Z těsta vyválet prameny, ze kterých se
stáčejí spirály nebo esíčka. Ta se pokládají na plech s pečícím papírem. Před
upečením potřít žloutkem. Péct na 160°C 15-20 minut.

Nebo si vyrob králíka, kterého můžeš krmit. Vše vybarvi, vystřihni a slep podle
návodu. Králíka ohni podle čar jako na obrázku. Přilep proužky A,B na držení. A na

přední stranu nalepit zuby jako na návodu. Pak už jen králíka uveď do pohybu a
bude jíst, co mu dáš :-)

30.3. ŠEDIVÉ ÚTERÝ - Někde také Žluté úterý. Hospodyňky vymetaly pavučiny a
prach ze všech koutů v domě. A když bude po velikém úklidu, můžeš vyrobit
přáníčko k Velikonocům pro někoho blízkého. Pošli ho poštou, určitě tím potěšíš :-)

A nebo pro někoho vybarvi obrázek :-)

29.3. MODRÉ PONDĚLÍ - Na modré pondělí se kostely zdobily modrým nebo
fialovým suknem. I ty si můžeš vyrobit nějakou dekoraci do pokojíčku v modré
barvě.

Nebo zkus uhodnout pár hádanek.

28.3. KVĚTNÁ NEDĚLE - Dnešní neděle se jmenuje Květná, nebo se jí říká Květnice,
Beránková nebo Palmová neděle. Má se koupit nebo nosit nové oblečení, aby vás
nepokakal beránek. Dům by se měl vymetat zelenými ratolestmi. V tento den se
také řežou vrbové větvičky. Z vrbových větviček se dá vyrobit i krásná dekorace.

Řezají se i "kočičky" - to jsou vrbové větvičky s částečně rozvinutými pupeny. Jenže
ty necháme radši včelkám. Proto si je vyrobíme nebo vymalujeme. Na papír nakresli
větvičku a prstem naťupkej jednotlivé pupeny. Nebo je nalep kouskem vaty.

27.3. Oplétané dekorace - Z kartonu od krabice vystřihni požadovaný tvar (mrkev,
kuřátko, zajíček, kytička). Pomocí bavlnky nebo vlny omotej karton kolem dokola
různými směry. Konec zajisti lepidlem nebo tavnou pistolí. Kuřátko nebo zajíčka
ozdob očima. Určitě vymyslíš i plno jiných tvarů.

26.3. Velikonoční věnec - Na papír si nakresli vajíčka. Ozdob je barevnými
voskovkami. Vodovkami je pak celé vybarvi. Tam kde je voskovka, vodová barva
nechytne. Podle šablony vystřihni z bílého papíru zajíčka a pak ho slep. Z kuličky
růžového krepového papíru mu nalep nos. Z papíru nebo z papírového talíře
vystřihni kruh, na který nalep vystřihnutá vajíčka. Zajíčka nalep dozadu a můžeš
přidat i mašli. Věnec krásně ozdobí například vchodové dveře.

25.3. Jarní procházka - Konečně venku začalo svítit sluníčko, takže je ten nejlepší
čas na jarní procházku. Vezmi rodiče a zkus najít všechno, co je na obrázcích. Čeká
tě také pár úkolů. Takže odteď už nebude procházka žádná nuda!

24.3. Rozdíly - Dnes si trošku potrénujete hlavu. Najděte rozdíly na obrázcích.

23.3. Agamograf - Přiložený obrázek vybarvi a postupuj podle návodu. Pak budeš
mít z každé strany jiný obrázek :-)

HRAVÁ DRUŽINA 4.týden
Květinový věnec - I z plata od vajec se toho dá hodně vyrobit. Vystřihni jednotlivé
kytičky (různě velké, různé tvary) a pomaluj pestrými barvami. Nalep na papírový
kruh a Květinový věnec je hotový.

Květiny ve sklenici - Popros maminku o prázdnou sklenici s víčkem. Na zahradě
nebo na procházce si posbírej větvičky. Ty pomocí tavné pistole nalep na víčko
(pozor, ať se vejde do sklenice). Víčko můžeš dozdobit mechem. Na větvičku přilep
z papíru vyrobeného motýlka (vymaluj ho pestrými barvami). Nebo si předem vyrob
kytičku, kterou také přilep k víčku.

Ptáčci z papíru -

Jarní procházka pro menší a pro větší -

Malování podle čísel -

Najdi
názvy
jarních
měsíců
- BEREZEBŘEZENENNLEDČERBUDÍDUBENŘÍJÍČEVZÁŘEKVIKVĚTENÍSRPÚNPROSI
Spoj čárami části pranostik Kolik je v březnu mlh máj se květinami směje.
Chladný máj bude pěkná travička.
Dá-li nebe deštíčka tolik je v květnu mrazů.
Když v březnu fouká a v dubnu leje,
ve stodole ráj.

Pohádka -

Jarní úkoly -

21.3. SMRTNÁ NEDĚLE - vynášení Moreny
Smrtná neděle, kdes tak dlouho byla?
U studánky, u rybníka ruce nohy myla.
Vynášení Moreny zakončuje zimu. Slaměná figurína se vynáší za vesnici při zpívání
písní a hází se do vody. Figurína je oblečena do ženských šatů, ozdobena stuhami a
kraslicemi. Po vynesení Moreny začíná vítání jara. Uřízne se narašená větvička,
ozdobí stuhami a nese zpět do vesnice.
Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

Omalovánky

HRAVÁ DRUŽINA 3.týden

Procházka - Jdi s rodiči na procházku a zkus splnit co nejvíce úkolů.

Pestrobarevní ptáčci - Ozdob si pokoj barevnými ptáčky, které můžeš zavěsit
kdekoli. Jednotlivé části vystřihni z papíru. V těle ptáčka vystřihni díru, do které
zastrčíš křidýlka. Na ocásku prostřihni papír a zastrč na ptáčka. Ani lepidlo
nepotřebuješ. Celého ptáčka pak pověs pomocí nitě.

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY - Máš rád knížky, čteš každou volnou chvilku? Co takhle si
zkusit splnit čtenářské bingo. Je to výzva a bude to i zábava!

A když se ti bude kniha líbit, můžeš si o ní napsat čtenářskou kartu. Jako takovou
vzpomínku, kde shrneš to podstatné. Můžeš doplnit i obrázek.

A aby jsi nikdy nezapomněl, kde jsi se čtením skončil, vyrob si záložku do knížky.
Nabízíme pár motivů, nebo si nakresli vlastní.

Sluníčko - Pokud není venku hezké počasí. Vyrob si vlastní sluníčko, které na tebe
bude pořád svítit a usmívat se. Papírový tácek rozstřihni napůl a natři žlutou barvou.
Po zaschnutí přilep zezadu žluté a oranžové trojúhelníky jako paprsky. Dolů nalep
proužky barevného krepového papíru jako duhu. Nakonec dokresli obličej s
úsměvem :-)

Vlasatí kamarádi - Vezmi spodní část petlahve, skleničku, sklenici nebo květináč.
Nalep mu oči a nos. Zasaď osení a pak už musíš jen zalévat. Pak můžeš svému
kamarádovi vytvořit třeba i účes.

HRAVÁ DRUŽINA 2.týden

Jarní květiny - Hyacint - Nastříhej si barevné proužky, které prostřihni na delší
straně podle obrázku (pozor ať papír nepřestřihneš). Pomocí špejle nebo tužky malé
proužky papíru ohni do obloučku. Vezmi zeleně natřenou špejli a papír kolem ní
obtoč (jako na obrázku). Vznikne krásná květina, kterou ozdob zelenými listy z
papíru.

Jarní květiny - Tulipán - podle šablony vystřihni z barevného papíru 5x květ
tulipánu (bílý, červený, růžový, žlutý). Ohni ho uprostřed podle obrázku a jednotlivé
části přilep k sobě. Ze zeleného papíru vystřihni podle šablony listy. Buď nalep
tulipán i s listy na papír a nebo doprostřed vytvořeného květu zasuň a nalep špejli.
Špejli natři na zeleno a dolep zelené listy. Celou květinu můžeš dát do vázy.

Omalovánky -

Domácí pátračka:
•
•

Nakresli, co máte dobrého v ledničce
Spočítej, kolik musíš udělat kroků z ložnice do kuchyně

•
•
•
•
•
•
•

Najdi něco, co používá maminka na vaření a nakresli to
Najdi místo u vás doma, kde by mohli bydlet skřítci
Najdi nějakou sladkost
Spočítej, kolik máte doma oken
Najdi a nakresli, co se ti doma nejvíce líbí
Najdi místo, kde se dá dobře schovat
Spočítej, kolik máte doma šuplíků

HRAVÁ DRUŽINA 1.týden
Pro kreativně strávené chvíle doma vám nabízíme pár nápadů! Pro zlepšení nálady,
zkrácení dlouhé chvíle a nebo jen odpočinek od učení :-) Všichni to zvládnete a
držíme palce!
Pár nápadů na měsíc březen:
•
•
•
•
•
•
•

Vyrob pro sebe a rodiče vstupenku do domácího kina na oblíbenou
pohádku, kterou si doma pustíte
Nachytej na domácí kino nějaké oblíbené mlsání
Zavolej babičce a dědovi a povídej si s nimi (jim je taky smutno)
Víš co je karaoke? Zazpívej svou oblíbenou písničku
Pozoruj přírodu, co se s ní děje, jak se mění (můžeš i za oknem)
Přečti si nějakou knížku
Vyrob si záložku do knížky

Jarní květiny - Bledule a sněženky - Na bílý nebo barevný papír nakresli nebo nalep
zelené listy a stonky. Z vatových tamponků vystřihni požadovaný tvar podle obrázku
a přilep. Zbytek sněhu můžeš vytvořit vatou nebo tamponky.

Jarní květiny - Narcisky - Ze žlutého papíru vystřihni květinu jako na obrázku, pak
nalep bílý košíček (maminka používá v kuchyni). Hotový květ narcisky nalep na

zeleně obarvenou špejli nebo ruličku zeleného papíru. Můžeš vyrobit i listy a celou
květinu dát do vázy.

Bublifuk - Vyrob si doma vlastní bublifuk a zkus udělat tu největší bublinu na světě!

Cvičení - zacvič si s abecedou a písmenky ve svém jménu

Malování na chodník - Venku začíná být teplo, proto vezmi křídy a hurá na dvorek
pokreslit dlaždice nebo jinou plochu třeba před garáží. Samozřejmě po svolení
maminky a tatínka :-) Druháčci kreslili mandaly, princezny nebo ptáčky. Zkus to také!
A kdo nemá možnost malovat křídami, ať maluje na papír.

Jazykolamy - pro mluvení je potřeba hbitý jazýček. Vyzkoušej si pár jazykolamů
hezky rychle za sebou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlk strhl srně hrst srsti
Strč prst skrz krk
Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já
Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí
Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
Zalyžařivšísi lyžar potkal nezalyžařivšísi lyžařku
Strýc Šusta suší švestky
Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice
Příšel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku
řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku
řeckých řek.

PŘÍPRAVA NA JARO
Zima pomalu končí a my začínáme přivolávat jaro. Vyrábíme rozkvetlé květináčky s
krepovými květinami, šijeme zajíčky ponožkáčky, ozdobné závěsné dekorace z
dřívek a plno dalších věcí. Vyrobili jsme i krásné dárečky pro své blízké na Valentýna,
knoflíky pro štěstí, srdíčkové stromečky nebo medvídky. Hezké počasí jsme využili
na hry venku na hřišti a zahradě.

Více fotografií naleznete v galerii
VALENTÝN
I když tento svátek pochází ze zahraničí, u nás se stále více slaví. A proč nedat
někomu najevo, že ho máme rádi. Uděláte mu určitě velikou radost. Vyrobte něco
mamince, tatínkovi, sourozenci nebo kamarádovi.
Valentýnská zvířátka - Vyrob zvířátka, která nesou dotyčnému srdíčko, třeba s
nějakým vzkazem nebo přáním. Stačí ho nakreslit a nebo vyrobit z barevného
papíru. Můžeš zkusit i jiná zvířátka než my.

Srdíčkový řetěz - Nastříhej si červené papírové proužky jako na vánoční řetěz. Ale
místo koleček vytvářej srdíčka, která k sobě slepuj. Vznikne ti krásný srdíčkový řetěz,
kterým můžeš ozdobit pokojíček.

Srdce - Určitě znáš bambulky z vlny. Zkus tentokrát srdíčko. Z kartonu si vystřihni 2
stejná srdíčka uprostřed s dírou. Obtáčej vlnu dokola skrz kolečko a nakonec po
obvodu rozstřihni. Možná budeš potřebovat pomoc dospělého, mezi kartony srdce
svažte a je hotovo. Pro hezčí vzhled ostříhej přesahující nitky.

Valentýnská lucernička - Na samolepící tapetu nakresli srdíčko, vystřihni ho a
nalep na sklenici. Bude stačit i srdce z papíru nalepené trochou tuhého lepidla.
Celou sklenici pak natři temperovou barvou, nejlépe červenou nebo růžovou. Srdce
pak sloupni. Do sklenice dej světýlka nebo zapálenou svíčku. Sklenici můžeš také
ozdobit mašličkou z provázku.

Přívěsky - Z kartonu si vystřihni srdce. Buď udělej uvnitř díru menšího srdce a vlnu
obmotávej okolo a nebo nech srdce celé a obmotej vlnou celé srdce. Přívěsky se
dají zavěsit pomocí poutka z vlny. Můžeš je nosit na klíčích, aktovce nebo pověsit
jako dekoraci.

LEDEN V DRUŽINĚ

Napadl konečně sníh a toho jsme museli využít! Bobovali jsme jako o závod, stavěli
sněhuláky a koulovali se. Když nám počasí nepřálo, kreslili jsme třeba tučňáky z
osmiček. Nebo kreslili naší rodinu. Společně si o všem povídali a nasmáli se.

Více fotografií naleznete v galerii
INSPIRACE PRO TVOŘENÍ DOMA
Kdo s námi nemůže být v družině, může tvořit i doma! Nabízíme pár nápadů na
tvoření a zpříjemnění chvilek doma.
Vesmír ve skle - budeš potřebovat průhlednou sklenici s víčkem, vatu, třpytky,
barvu (stačí vodovky), nádoby na míchání barev. V nádobě si namíchej
požadovanou barvu, nalij do sklenice a přidávej vatu, dokud nebude úplně nasáklá,
pak třpytky a další vrstvu vaty, kterou zalij další namíchanou barvou. Barvy střídej.

Zamrzlé okno - Když mráz nemaluje na okno, pojď si vytvořit zamrzlé okno sám.
Budeš potřebovat čtvrtku, vodové barvy, štětec, kelímek s vodou a igelitový pytlík.
Čtvrtku pomaluj vodovými barvami (světle modrou, tmavě modrou, fialovou) a
vodou nešetři. Pak na ní polož igelit a trošku zmačkej. Igelit utvoří různé ornamenty,
pak dej papír sušit na topení. Druhý den igelit sundej a můžeš obdivovat, jaké
ornamenty se vytvořily. Zajímavý efekt vytvoří i nasypaná hrubozrnná sůl na ještě
mokrý papír. Čtvrtku můžeš ozdobit rámem a hned máš zimní okno.

Stopy ve sněhu a zvířátka v zimě

ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU
Začal nový rok a my jsme se zase mohli sejít v družině. Povídali jsme si o strávení
vánočních svátků, pochlubili vánočními dárky a společně se opět pustili do tvoření.
K příchodu tří králů jsme vytvořili vitráž a jejich koruny. Vytváříme zimní krajinky,
různé výrobky a samozřejmě nesmí chybět ani hrátky ve sněhu. Bobujeme z kopce,
koulujeme se, vytváříme sněhuláky a jiné stavby ze sněhu. Užíváme si, že je konečně
sníh!

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Konečně zase zpátky spolu v družině. Pečlivě se připravujeme na Vánoce, vyrábíme
dárečky, povídáme si o zvycích a užíváme si radovánek venku ve sněhu.

Více fotografií naleznete v galerii

SVATÝ MARTIN
Svatý Martin přijel k nám,
toho pána dobře znám.
Jede na svém bílém koni,
vločka vločku někdy honí.
Někdy ale v blátě jede,
s počasím on málo svede.
My se ale nemračíme,
rohlíčky dnes posvačíme.

Svatomartinské rohlíčky - Těsto: 450g hladké mouky, špetka soli, 250g tuku
(máslo), 150ml smetany ke šlehání, 2 lžíce moučkového cukru, 4 žloutky.
Náplň: 200g mletých vlašských ořechů, 125g moučkového cukru, 1 sáček
venilkového cukru, 2 bílky.
Mouku smícháme se solí a cukrem. Přidáme k ní na kousky pokrájený tuk, žloutky,
smetanu a vypracujeme měkké hladké těsto. Zabalené je necháme hodinu
odpočinout v ledničce. Ořechy smícháme s moučkovým i vanilkovým cukrem,
přidáme bílky a vařečkou zpracujeme dohromady. Pokud je náplň příliš řídká,
přidáme ještě trochu ořechů. Odpočinuté těsto rozdělíme na pět stejně velkých
částí. Postupně každou rozválíme na kruh a rozkrojíme na šest dílů. Na širší stranu
každého dílku dáme váleček náplně a zabalíme do rohlíčku. Rohlíčky naskládáme
na plech s papírem na pečení a potřeme je rozšlehaným vejcem. Pečeme při 190°C
15-20 minut dozlatova. Před podáváním rohlíčky posypeme moučkovým cukrem.

Svatomartinská husa - Připravte si 2 papírové talíře, nůžky, lepidlo, čtvrtku,
oranžový papír, fixu. Větší přeložte napůl, menší rozstřihněte na dvě stejné části. Na
velký talíř nalepte ten malý jako křídla. Ze čtvrtky udělejte hlavu husy a na zobák
přilepte oranžový papír z obou stran, oči dokreslete fixou. Ještě nohy z oranžového
papíru.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Skřítek Podzimníček - všude je spadané listí a přece ho tam jen tak nenecháme.
Vyrobte si třeba skřítka Podzimníčka a nebo jiného tvorečka. Listí napíchněte na
drátek nebo navlečte na nit a máte listovou housenku. Výrobky ozdobte místo před
domem nebo zahrádku

Bramborová tiskátka - s pomocí rodičů si vyrobte z brambor tiskátka. Pomocí
nože vyřízněte nějaký tvar. Poté tiskátko namočte do temperové barvy nebo ho
natřete a otiskněte na papír. Buď jen tak a vytvořit prostírání. Anebo ozdobit strom
nebo vytvořit příšerku.

LISTOPADOVÁ VÝZVA
Je tu nový měsíc, LISTOPAD! Přinášíme vám listopadovou výzvu v podobě úkolů. Je
jen na vás jestli je splníte, jaký den a v jakém pořadí. Máte na to celý měsíc. Hlavní
je zábava.
1. Přečti si pěknou knížku
2. Pouštěj draka
3. Udělej si procházku do přírody
4. Připrav si s maminkou seznam cukroví, které budete péct
5. Pozoruj hvězdy na nebi
6. Udělej si večer doma stezku odvahy
7. Vymysli krátký podzimní příběh (můžeš ho napsat a nakreslit obrázky)
8. Upeč něco dobrého (koláč, sušenky, bábovku...)
9. Zacvič si ráno nebo zatancuj na oblíbenou písničku
10.
Zahraj si s rodinou stolní hru
11.
Vyrob něco z přírodnin
12.
Nasypej zrní ptáčkům
13.
Napiš dopis Ježíškovi
14.
Sleduj západ slunce

15.
16.

Nauč se novou písničku
Namaluj mamince a tatínkovi veselý obrázek pro potěšení

HALLOWEEN
Něco k zakousnutí
Oslava Halloweenu se blíží, tak si uvaříme něco dobrého.
Zubatá pusa - umyté jablko nakrájej na plátky, které naplníš burákovým máslem.
místo zubů vtlač oloupané mandle nebo pražené arašídy. Pozor kouše.

Sladký pavouk - nejdříve upeč z máslového těsta sušenky. Vytvaruj malé kuličky a
dej je na plech, péct v troubě 10 minut. hned po vyndání z trouby do sušenek udělej
opatrně důlek a vrať do trouby na 6-8 minut, dopéct dozlatova. Po zchladnutí
sušenek tělíčko vytvoříš z čokoládové pralinky, nožičky nakresli čokoládovou
polevou a dozdob cukrovými očky.

Horká čokoláda s plovoucíma očima - uvař si horkou čokoládu. Na párátka
napíchni bonbony marshmallow, do kterých zatlač malé lékorky nebo čokoládové
čočky a opatrně je ponoř do hrnečku. Čokoláda tě sleduje!

Krvavé těstoviny - na talíř uprav těstoviny do kruhu. Jako obličej nalij rajčatovou
omáčku. Oči vytvoříš z plátků mozzarelly nebo sýru a kapkou kečupu přilepíš černou

olivu. Červené žilky vytvoříš z proužků červené papriky. Sněz je dřív, než těstoviny
sní tebe.

Mumie - vyválené listové těsto nakrájej na tenké proužky. Do nich zabal párečky,
klobásy nebo předpečené válečky mletého masa tak, aby vypadaly jako mumie.
Potřít vajíčkem a péct v troubě dozlatova. Troškou medu přilep oči z tvrdého sýra.

Banánoví duchové - oloupaný banán rozkroj napůl a ozdob čokoládovou polevou.
Postav je na talíř a strašení může začít.

Sušenkoví duchové - sušenky z obchodu namoč do bílé čokolády a ještě do
nezatuhlé polevy nalep dvě rozinky jako oči.

Krvavé prsty čarodějnice - potřeby na těsto: 250g hladké mouky, 125g
moučkového cukru, 125g změklého másla, 1 vejce, jemně strouhaná kůra z 1
citrónu, neoloupané mandle, červená marmeláda. Smíchej sypké suroviny a přidej
máslo a vejce. Vypracuj těsto a zabalené ve fólii ho nech v lednici 1 hodinu
odpočinout. Poté tvaruj válečky ve tvaru prstu a pomocí nože naznač klouby. Peč
na 180 stupňů asi 15 minut. Pomocí marmelády přilep mandle jako nehty.

Tento svátek se pomalu blíží a je na čase si vyzdobit zahradu, dům, okna nebo
balkon. V obchodech se prodávají dýně, které můžete vydlabat a dovnitř dát
zapálenou svíčku a nebo si z dýní uvařit výborná jídla. Ale dýně se dají vyzdobit i
jinak, netradičně.

Duchové - k Halloweenu patří i duchové. Můžeš si je pověsit do okna - stačí vzít
kelímek od jogurtu a nalepit na něj krepový papír. A nebo přes něj přehodit bílou
látku, domalovat oči a strašidelný duch je na světě. Pomocí povázku pověsit a někde
v průvanu bude krásně létat. Další nápad je duch z listí - na procházce nasbírej listy
a natři je na bílo, domaluj oči a pusu. Napadne tě i jiné tvoření?

Halloweenské obrazy - Chceš si vyrobit obraz zvířátek v zapadajícím slunci? Stačí
si vzít papírový talíř nebo čtvrtku a pomocí houbičky naťupkat temperovou barvu
(žlutá, oranžová). Z černého papíru si vystřihni zvíře (kočku nebo netopýra) a nalep
na obrázek.

Luštění - zkus vyluštit připravené osmisměrky, hádanky a nakonec si můžeš
vymalovat i omalovánku s Halloweenem

Netopýři - netopýři lítají nejen o tomto svátku. Ale dodávají Halloweenu strašidelný
nádech. Vyrobit netopýra si třeba můžeš z kaštanů, přilep křidélka z papíru a
dokresli obličej. A pokud přidáte velké zuby, z netopýra je upír. Další netopýr je z
ruličky od toaletního papíru. Vršek ruličky zmáčkni a zalep, přidej křídla a strašidelný
obličej. Vytvořit můžeš celou netopýří/upíří rodinku.

HRAVÁ DRUŽINA DOMA

Všichni jsme doma, nemůžeme chodit společně do družiny, ale my vám i tak chceme
nabídnout zpestření volného času. Samozřejmě už se nemůžeme dočkat, až se
všichni zase sejdeme ve škole. Blíží se konec října a s tím spojené Dušičky a slavení
Halloweenu.
DUŠIČKY- vzpomínka na všechny naše blízké, kteří už tu nemůžou být s námi.
Připadají u nás na 2.listopadu, kdy blízcí nosí na hřbitovy různé věnečky a svíčky.
Pokud i ty chodíš s rodiči, můžeš vytvořit věneček nebo ozdobit svíčku. Stačí nasbírat
různé přírodniny, nalepit nebo pomocí provázku přidělat ke svícnu a nebo zapíchat
do florexového věnce.

HALLOWEEN- slaví se 31.října ve Spojených státech, Anglii, Austrálii, Kanadě a
Japonsku. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu a
koledují o sladkosti. Tradičními znaky jsou vydlabané dýně se svíčkou uvnitř,
čarodějky, duchové, černé kočky, příšerky, kostlivci. Typickými barvami jsou černá a
oranžová.
Strašidelné lucerničky - můžeš si dům ozdobit lucerničkami ze sklenic různé
velikosti. Sklenici natři lepidlem a omotej obvazem, papírem nebo stačí natřít
barvou. pak ozdob očima, obličejem a vytvoř tak dýni, mumii, mostrum nebo
strašidlo. Dovnitř dej zapálenou svíčku nebo bezpečnější elektrickou. Večer budou
krásně zářit a strašení může začít.

Pavoučci a pavučiny - na jejich výrobu budete potřebovat lepidlo, papír, provázky,
chlupaté drátky, rolky od toaletního papíru, ořechové skořápky, šišky, klacíky,
zkrátka co najdete. Určitě vymyslíte další varianty. A aby měli pavoučci kde bydlet,
vyrobte jim síť z vlny nebo papíru.

Tvoření z vlny - vezmi si barevnou vlnu a vytvoř kouličku a nebo střapečky, které
stačí ozdobit a máš krásná strašidla na výzdobu na Halloween.

Postavičky z tácků - potřeby - papírové tácky, temperky, štětce, lepidlo, barevný
papír a nůžky. Tácek natři barvou podle zvoleného strašidla. Po uschnutí nalep
vystřižené věci z barevného papíru a strašidla jsou na světě.

Pro chytré hlavičky

ZAČÍNÁ PODZIM
Začalo padat listí a my už začali vymýšlet, co z něj vyrobíme. Chodili jsme ven,
pozorovali měnící se přírodu a sbírali přírodniny. S horšícím se počasím přišel i vítr
a dostalo se i na výrobu draků. Když pršelo, hráli jsme si vevnitř.

Více fotografií najdete v galerii

INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE
Zdravíme všechny indiány! Po poctivých přípravách a vyrábění, jsme se na jedno
odpoledne přenesli k indiánům. Někteří se oblékli do kostýmů, někdo nasadil
čelenku, ale všichni dohromady jsme se už nemohli dočkat. Čekali nás různé
soutěže - lovení ryb na večeři, poznávání plodin, malování na obličej, smyslové
hádanky, prověření zdatnosti všech indiánů a společné výtvarné tvoření. Na
všechny pak čekala sladká odměna.

Více fotografií najdete v galerii

ZÁŘÍ V DRUŽINĚ
Po prázdninách jsme se opět sešli a všichni jsme se těšili na společné tvoření, akce,
povídání a hlavně na kamarády. I nové prvňáčky jsme pořádně uvítali. Prozkoumali
jsme nové hračky, sdělili si zážitky z prázdnin a pustili se i do společného vyrábění.

