
Kouzelné kamínky 

 

Pokud rád/a maluješ nebo kreslíš, máš dobré nápady, zkus vytvořit milý 

dárek pro sebe nebo pro maminku,....  

Namaluj si na kamínek zajímavé vzory, ptáčka, lišku, květinu, prostě všechno, 

co ti fantazie napoví.  

 

Na příjemné tvoření se s vámi bude těšit Jitka Mísařová. 

 

 

Na skok za zvířátky 

 

Máš rád zvířata? Baví tě hledat a zjišťovat zajímavosti ze světa zvířat? Pak je 

tato hodina právě pro tebe. 

Čekají tě jednoduché hry a práce ve skupině. Potřebovat budeš jen penál, 

ořezané pastelky a dobrou náladu. Kdo bude chtít, může si přinést oblíbenou 

knihu o zvířatech. 

 

Hodinou tě provede paní učitelka Marie Pavlištová. 

 

Pokusy 

 

Chceš si vyzkoušet zajímavé pokusy a dozvědět se tak něco více o 

vlastnostech vody, vzduchu a dalších látek?  

Pak přijď a užij si hodinku zvídavého zkoumání.  

 

Provázet tě bude paní učitelka Kamila Tatíčková 



Hra na netradiční hudební nástroje 

 

Chceš se vyřádit s netradičními hudebními nástroji? 

Přijď si vyzkoušet hru na úplně obyčejné plastové kelímky, zvonky, 

boomwhackersy nebo bubny.  

Společně určitě vytvoříme novou skladbu jako hymnu pro Dětský den.  

Těší se na vás paní učitelka Petra Voldánová. 

 

Veselé svačinky z toustového chleba 

 

Pojďte kouzlit se salámem, sýrem nebo ovocem. 

Ani na pečivo či zeleninu nezapomenem. 

Své jedlé svačinky vyrobíte během chvilky. 

Potěšíte nejen oko, ale i své chuťové pohárky. 

Pečivo a suroviny na výrobu si přineste do školy podle vlastní chuti. 

 

Šéfkuchařem bude paní učitelka Štěpánka Korytářová. 

 

Florbal 

 

Možná jsi zkušený hráč florbalu. Ale možná, jsi to nikdy nezkoušel. Máš 

příležitost vzít hokejku do ruky a naučit se něco nového a užít si zábavu a 

radost z pohybu. Přijďte si společně zahrát a zasportovat.  

Potřebovat budeš jen sportovní oblečení a boty do tělocvičny (ty samé, jaké 

používáš na tělocvik). 

 

Těší se na tebe paní vychovatelka Ivana Ždímalová 



Malá “únikovka” se sladkým koncem 

 

Víš, čím se zabývá kriptografie? Víš, že ji lidé využívají již několik tisíc let a že 

ses s ní docela jistě setkal/a i ty? 

Přijď si vyzkoušet, jak si lidé sdělovali svá malá i velká tajemství i bez 

složitých procesorů, čárových či QR kódů a podobných moderních věcí.  

Do světa tajuplných zpráv tě zavede paní učitelka Věra Pilařová. 

 

Deskové hry 

 

Přijď nahlédnout do světa her. Pro tentokrát odložíme tablety, počítače a 

telefony a užijeme si spousty legrace, zábavy a poučení s deskovými hrami. S 

sebou budeš potřebovat jen dobrou náladu. 

 

Hodinu povede paní asistentka Eliška Rýdlová. 

 

Vyrob si svou hračku 

 

Pokud rád vyrábíš, přijď si vyrobit drobnou hračku. Se svým výrobkem si 

budeš moci i zasoutěžit a zažít s kamarády legraci. 

S sebou si přines: nůžky, špejle, kolíček na prádlo 

Ostatní pomůcky připravím já a hračka bude na světě. 

 

Místo konání: I. třída 

 

Na společné tvoření a zábavu se těší Romana Mencová 



 

Všichni za jednoho, jeden za všechny 

 

Jsi soutěživý? Máš rád legraci? Pak je moje pohybová hodina určena právě 

pro tebe. Venkovní zábava na tebe čeká v podobě několika týmových her. 

 

Hodinu si pro tebe připraví paní asistentka Zdena Čápová. 

 


