
Milí kamarádi NEJEN ze školní družiny. 

Věříme, že jste všichni v pořádku a pilně se každý den
učíte.

 Protože ale nejen učením je žáček živ,
 máme pro VÁS pár nápadů, jak si zpříjemnit tento čas,

kdy nemůžeme být spolu.

Všechny vás z celého srdce zdraví 
vychovatelky ze školní družiny



Skákající zajíček

proužky barevného papíru
lepidlo
tužka
fixy
nůžky
pravítko

Postup:
Ustřihneme si dva proužky barevného papíru (barva i velikost dle vlastního uvážení), 
které k sobě přilepíme, aby vzájemně tvořily pravý úhel a po té střídavě překládáme. 
Vznikne nám jakási harmonika, ke které přiděláme hlavičku s dlouhými oušky, tlapky
a ocásek. Finální zajíček bude vyskakovat jako čertík z krabičky.



Veselá kuřátka

zbytky vlny
kousky kartonu
oči (pokud nemáme umělá, vytvoříme ze čtvrtky)
zobák a nožky (postačí kousek červeného papíru)

Postup:
Z tvrdého kartonu (na kartonu drží vlna lépe, než na čtvrtce) vystřihneme tvar vajíčka
(velikost dle vlastní fantazie). To potom obtáčíme vlnou. Přilepíme oči, zobák a 
nožky. Můžeme přidělat na špejli nebo z vlny udělat poutko na zavěšení.



Zajíček

papírový talíř
čtvrtka, barevné papíry
nůžky, pravítko
lepidlo, fixy, pastelky, tužka
sešívačka

Postup:
Základem zajíčka je kornout vytvořený z papírového talířku, ale můžeme si ho 
vytvořit i z obyčejné bílé čtvrtky, který si secvakneme sešívačkou, aby byl spoj 
pevnější. Zajíčkovi uděláme hlavu, uši, ocásek a tlapky dle vlastní fantazie z 
barevných papírů nebo čtvrtky a barevně vymalujeme.



Terakotový ušák

terakotový květináč
barvy (akrylové, ale postačí i temperové)
oči, čumáček-bambulka, fousky-kousky vlny nebo papírová vlákna
barevné papír, stužky

 

Postup:
Terakotový květináč natřeme po celém povrchu zvolenou barvou (bílá, hnědá) a 
necháme dobře zaschnout. Z tvrdého barevného papíru si vystřihneme tvar uší, které 
můžeme ozdobit uprostřed růžovou stuhou. Připravíme si mašli jako ozdobu. Oči, uši,
čumák, fousky a mašli přilepíme nejlépe tavnou pistolí.



Velikonoční osení

obilí
zemina
nádoba  

vajíčka, velikonoční ozdoby, barevné stuhy

Postup:
Do zvolené nádoby vysejeme obilí. Stejně může posloužit i vysetá řeřicha na vlhké 
vatě. Dáme na teplé slunečné místo a nezapomeneme zalévat. Šikovným 
zahradníkům se brzy zazelená a pak již jen podle fantazie dozdobíme vajíčky, 
mašlemi a velikonočními ozdobami.



Omalovánky







Doufáme, že tyto nápady zpestří dětem dny, kdy musí být
izolovány doma od svých kamarádů. 

Děti nyní tráví více času u počítačů, 
dovolujeme si proto připomenout webové stránky

 https://decko.ceskatelevize.cz/hry . 
Často stránky využíváme při práci s počítači ve školní

družině. Děti se nejen pobaví, ale naučí i novým věcem.

Přejeme všem dětem a jejich rodinám hodně zdraví. 

Užijte si společný velikonoční čas. 

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

