
ÚNOR:  

V. oddělení , Vychovatelka: M.Černíková 

téma: Doba karnevalů 

• výroba masek z různých materiálů 

• Masopust (vysvětlení a povídání s dětmi) 

• Mezinárodní den nemocných 11. 2. 

• Den sv. Valentýna 14. 2. 

• Den mateřského jazyka 21. 2. 

 

1. Odpočinková činnost: četba na pokračování, odpočinek ve třídě školní družiny, 
individuální kreslení, stolní hry dle výběru žáků 

2. Činnost zájmové a rekreační: odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky; 
hry a spontánní činnosti 

Zájmová činnost: 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT : svátek sv. Valentýn – kde se u nás tento svátek vzal, jak ho 
oslavujeme  

                                               ,,Je zde další zimní měsíc. Sněží, vítr fouká a fouká. Sníh během 
dne roztává, v noci přijde mráz, který vše pokryje ledovou skořápkou. Pod tíhou sněhu se 
lámou větve stromů. Ptáci a zvířata v lese hubnou. Zásoby mizí i v podzimních doupatech                
a spižírnách.“ 

                                               Masopust: historie a současnost 

 

UMĚNÍ A KULTURA:  Zamrzlé okno (čtvrtka, klovatina, inkoust, štětec, nůžky, lepidlo), 
žáci nejprve natírají klovatinou celý povrch čtvrtky, pak velmi rychle inkoustem dělají ťupky 
a ty se díky klovatině velmi zajímavě rozpíjejí, výkres se nechá uschnout, než obraz zaschne, 
žáci si vytvoří pomocí šablony rámeček okna a ten pak přilepí na čtvrtku)  

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: dárečky ke sv. Valentýnu: Srdíčkový slon (čtvrtka, nůžky, 
lepidlo a mrkací oči), žáci předkreslené šablony jednotlivých částí slona nejprve vystřihují, 
pak slepují   a na závěr slona dozdobí srdíčky 

                                               záložka ve tvaru srdíčka (dvě srdíčka, jedno větší a jedno menší, 
lepidlo, fixy, nůžky), žáci vystřihnou předkreslené tvary srdíček, bílé srdíčko vybarvují                    
a přilepují jen do poloviny bílé části, vytvoří tak prostor pro vložení valentýnského přání 

                                                  stavby z kostek a ze stavebnic 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ:  rozvoj samostatnosti, správně se oblékat v zimním období 



při pobytu venku stále myslíme na naši bezpečnost – vhodné oblečení, dodržujeme i v zimně 
pitný režim a povídáme si s žáky na téma: zdravý životní styl (vhodná skladba jídelníčku) 

3. Příprava na vyučování: hrajeme didaktické hry, vypracováváme domácí úkoly - 
individuálně  

4. Jiné činnosti: 22. 2. karneval v tělocvičně (celodružinová akce) 

 Prázdniny: pololetní: 3. 2., 

         jarní prázdniny: od 6. do 10. 2. 2017 

5. Poznámky: Žáci byli poučeni o bezpečnosti, požární ochraně a dopravní kázni. Žáci 
byli seznámeni se školním řádem, řádem školní družiny a řádem jídelny. 

 


