
 

Leden 2020 

V novém roce čekaly na děti nová zajímavá 

témata. Hned první týden jsme se společně 

se sněhulákem učili počítat, rozvíjeli myšle-

ní a užili si spoustu legrace v čerstvě napa-

daném sněhu. Také jsme si zdramatizovali 

příběh tří králů a naučili se novou písničku a 

básničku o sněhulákovi. V projektovém týd-

nu zaměřeném na zimní povolání jsme se 

dozvěděli o horské službě a vyzkoušeli si jak 

se leze po horách s jištěním. Ošetřili jsme i 

paní učitelku, která dětem navodila situaci 

úrazu na horách. Nechyběla nová písnička s 

názvem: Pojedeme na lyže. Třetí týden byl 

věnován zimním sportům a tak jsme si je 

vyzkoušeli nejenom venku, ale i cvičením v 

kulturáku, kdy jsme se mohli třeba svézt na 

vozíčku, jako na saních a střídat pravou a 

levou nohu na lyžích z papíru. Naučili jsme 

se novou písničku o Blaženě, která ráda ly-

žuje a spoustu dalšího. Nakonec jsme se vy-

pravili do zemí věčného sněhu a dozvěděli 

se něco o tučňácích a Eskymácích. 

Nový rok 2021 jsme se přivítali se Sněhuláč-

kem panáčkem, který nám připravil úkoly a 

hry o zimě, zvířátkách a ptáčcích. Děti si při-

pomněly svátek Tří králů oblíbenou pohybo-

vou hrou „Král sedí na trůně“. Prvním pro-

jektovým tématem byla Zimní povolání, bez 

kterých může být zima pro nás a naše okolí 

nebezpečná – kominík, myslivec, hajný, hor-

ský průvodce, silničáři a záchranáři horské 

služby. Nejdříve jsme postavili a vyčistili ko-

mín jako kominík, pak jsme se přesunuli do 

lesa za hajným a myslivcem, poznávali sto-

py zvířat a rozeznávali základní druhy stro-

mů. V týdnu Zahřejem se sportem si děti 

upevnily základní druhy sportů a některé si 

i zdramatizovaly. Následně přiřazovaly oble-

čení podle ročních období. Využili jsme čer-

stvého sněhu a šli si zajezdit na lopatách z 

velkého kopce. Na závěr měsíce jsme se vy-

dali za Dalekou zimou, kde děti lovily ryby 

jako Eskymáci, napodobily chůzi tučňáků a 

poznávaly zvířata z Arktidy a Antarktidy. 

Sovičky            Kulíšci 

 

 

V půlce měsíce jsme se vydali do Velkého Meziříčí na Ostrůvek, kde pro nás připravili sa-

moobslužný program s názvem Zvířátka v zimě—mohli jsme tak hledat stopy ve sněhu a 

podle nich dojít k zvířátku, kterému patřily. U každého zvířátka jsme se toho hodně dozvě-

děli a měli připravené úkoly. 



V lednu zajdem se sovou za zamrzlou přírodou 

1. a 2. třída 

18. týden  Sněhuláček panáček 

19. týden  Zimní povolání (projekt) 

20. týden  Zahřejem se sportem 

21. týden  Daleká zima   

 

Díky pohádkám z knížek Medov-

níček, Medulka a Medulínek, Ta-

dy straší naši a Polární pohádka 

se nám ve třídě Kulíšků lépe usí-

nalo. 

• „Skenoval“ lopatou = odhrnoval 

• Mě se líbilo, jak jsme „horolezovali.“ 

• „Eslimák“ = Eskymák 

• „Co znamená, když je někdo bos?“ 

 „Že ho píchla včelička.“ 

• Botu „obouvalovala“ 

• My si nehrajeme na schovávku 

• Kosírka = vrabec 

• „Glogus“ = glóbus 

• Pečící rukavice—chňapky 

• Fotbalovky = kopačky 

• Žabant = bažant 

• Lupínky od slunečnice—slunečnicová 

semínka 

Celý leden si u Soviček čteme knihu 

„Dobrý den, opičko“, kterou napsal 

Peter Stoličný, kde nás opice Skořice 

zábavnou formou učí, co znamená 

slušné chování. 





   






