
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 11.5.-15.5. 

Vyrábění: Létající raketa 

 Budeme potřebovat: papír, pastelky, nůžky, lepidlo, brčko 

 Postup: 

1. Nejprve si nakreslíme raketu podle naší fantazie. Můžeme použít i šablonu, 

kterou si vytiskneme. Raketu vybarvíme a vystřihneme. 

2. Z papíru vystřihneme trojúhelník a přeložíme ho na půl. 

3. Ve špičce ho mírně nastřihneme (vyznačeno modře). 

4. Kraje na bočních stranách ohneme směrem ven (všechny přehyby označeny 

červeně). 

5. Ohnuté části (vyšrafováno černě) natřeme lepidlem a přilepíme na zadní stranu 

rakety. Trojúhelník přilepíme tak, aby nám vytvořil malý zobáček. 

6. Do zobáčku zastrčíme brčko, foukneme a raketa letí!  

 

 



  

Obrázkové sudoku 

 Už znáš sudoku? Jestli ne, určitě mu brzy přijdeš na kloub! 

 Doplň obrázky tak, aby se v žádném sloupci ani řádku žádný obrázek neopakoval. 

 

 

  



Balonky 

 Odhalíš, jaké pravidlo řídí pořadí balonků? Zvládneš domalovat další? 

 

 

  



Mlsaná 

 Ke hře si připravte kostičku čokolády, případně jiné mlsání, které máte rádi. Mírně 

zakloňte hlavu a položte si kostičku těsně pod oko. A hra může začít - pokuste se 

čokoládu dostat do pusy.  Ale pozor, nesmíte použít ruce! Spolehněte se jen na svůj 

obličej (můžete hýbat tvářemi, rty, jazykem, hlavou,…). Tak co, zamlsáte si? 

Sochy 

 Na začátku hry se vybere sochař. Sochař ovládá hudbu a kontroluje své sochy. Když 

pustí hudbu, sochy se mohou libovolně pohybovat, tančit, skákat, cokoli je napadne. 

Jakmile hudba přestane hrát, všichni se zastaví (v pohybu, který právě dělali) a nikdo se 

nesmí pohnout – zkamení jako socha. Kdo se pohne a sochař ho uvidí, vypadává. Socha, 

která zůstane jako poslední, vyhrává! Na její počest všichni udělají stejnou pózu a může 

začít nové kolo. 

 Tip: Pokud máte až moc šikovné sochy a opravdu se ani nehnou, může je sochař zkusit 

rozesmávat.  

Hra s míčky a brčky 

 K této hře si připravte modelínu, malé míčky/kuličky a brčka (ideálně rovné, u brček 

s ohyby je ustřihněte pod vroubkováním). Modelínu položte na stůl a napíchejte do ní 

libovolný počet brček tak, aby všechna stála rovně. Tři, dva, jedna, teď! Kdo položí 

míčky jako první na brčka tak, aby nespadly, vyhrává! 

 

 

 

 


