
  

DUHOVÁ TŘÍDA 
NA PŘELOMU ROKU 2021

Přírodu a výlety máme 
rádi v každém ročním 
období i počasí. 

Když přijdeme trochu 
promrzlí, umíme se 
zahřát :-)



  

ADVENT s úkoly

I naše třída si užila 
čekání na Vánoce 

 – každý den jeden 
zimní rébus 
a překvapení.



  

VÁNOCE V LESE

Před Vánocemi jsme se 
rozloučili s lesíkem, 
kam často chodíme.

Připravili jsme dobroty  
pro jeho stálé 
obyvatele.



  

KDO LÉTÁ NA KRMÍTKO

Krmítko umístěné 
nedaleko našeho 
přístřešku pozorujeme 
pravidelně. Nejrychleji 
mizí slunečnicová 
semínka.

Kdo na ně létá?
Namalovali jsme 

nápovědu :-)



  

Sníh se dá využít i místo papíru

Kreslit a psát je možné 
nejen na papír. 

Koordinaci ruky a oka 
trénujeme vždy 
a všude :-)



  

Tvořili jsme a potěšili zároveň
Sypký sníh není ideální na 

sněhuláky, ale na 
dortíky. A když máme 
injekční stříkačku 
a barvy, je to nádhera.

Dorty jsme vytvořili na 
zahradě domu 
s pečovatelskou službou 

a tak jsme zároveň 
alespoň trochu potěšili 
jeho obyvatele v době, 
kdy jsou návštěvy 
zakázané.



  

Úsečka ze sněhu

1) Postav hradbu ze 
sněhu.

2) Označ její krajní body.
3) Jak se úsečka jmenuje?
4) Odkrokuj její délku.
5) Jak je dlouhý jeden 

krok?
6) Kolik metrů měří úsečka 

JV (Jindra - Vojta)?



  

Násobíme ve sněhu

Vyběháme si mřížku,
zvolíme rozestupy 
a zkusíme se rozdělit.

15 : 3 = vyjde to?



  

Psací písmo v pohybu

Běžíme za sebou, 
běžíme bez zastávek 
jeden za druhým 
...kam doběhneme? 
Na konec,a když se 
ohlédneme je za námi 
písmenko – z jedné 
strany je to e a z té 
druhé připomíná 
trochu  j...jú – taky 
má kličku.



  

Už není sníh :-)
 můžeme malovat křídou

Zatím nemůžeme 
cestovat vlakem, 

jak jsme byli zvyklí. 

Tak alespoň prstem po 
mapě.

Potřebujeme vědět, kde 
je sever i ostatní 
světové strany.



  

MASOPUST = karneval – mnohým 
se rouška k masce celkem hodí 

Smích a radost posilují 
imunitu 

a toho je dnes třeba.

… a v převlečení nás 
virus určitě ani 
nepozná :-)



  

 LIDSKÉ TĚLO se do sešitu 
nevejde 



  

Když je venku sluníčko, 
domů se nám nechce



  

Odkud čerpá p. učitelka inspiraci?
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