
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 20.4. – 24.4. 

Vyrábění:  Pestrobarevný šnek 

 Budeme potřebovat: barevné papíry, nůžky, lepidlo, pastelky/fixy 

 Postup: 

1. Na světlejší papír si předkreslíme kruh a tělo šneka, následně vystřihneme. 

2. Z bílého papíru vystřihneme dva menší kruhy a nalepíme je na stopky. 

3. Dokreslíme oči a pusu (a další dle naší fantazie). 

4. Z barevných papírů si vystříháme asi 1cm široké proužky. 

5. Proužky mezi prsty smotáváme do ruliček a na koncích je slepíme, aby se 

nerozmotaly. Tato část nám zabere nejvíce času. 

6. Když máme dostatek ruliček, potřeme si již připravený kruh lepidlem a postupně 

ruličky přilepujeme vedle sebe. Tím nám vznikne krásně barevná ulita. 

7. Nakonec ulitu přilepíme k tělu a je hotovo! 



Kvíz: Jak dobře znáte večerníčky?  

1. Jak se jmenovala kamarádka Maxipsa 

Fíka? 

a. Kája 

b. Ája 

c. Pája 

2. Do jaké třídy chodí Mach a Šebestová? 

a. 4. C 

b. 2. A 

c. 3. B 

3. Kdo byli Štaflík a Špagetka? 

a. psi 

b. myši 

c. medvědi 

4. Komu patří klobouk, ve kterém žijí Bob 

s Bobkem? 

a. kouzelníkovi Hokustónovi 

b. kouzelníkovi Šunkoplexovi 

c. kouzelníkovi Pokustónovi 

5. Jaké je heslo Pata a Mata? 

a. Hotovo! 

b. A je to! 

c. Uděláno! 

6. Jakou barvu měl květinový věneček víly 

Amálky? 

a. modrou 

b. červenou 

c. fialovou 

7. Na co uměla hrát opička Žofka? 

a. na kytaru 

b. na bendžo 

c. na flétnu 

 

 

8. Jak se jmenoval kamarád Makové 

panenky? 

a. brouk Pytlík 

b. motýl Emanuel 

c. Ferda Mravenec 

9. Jak se jmenuje Rákosníčkův rybník? 

a. Močálník 

b. Brčálník 

c. Žáberník 

10. Kde žijí Křemílek a Vochomůrka? 

a. v pařezové chaloupce 

b. u potoka v kapradí 

c. pod zemí v mechu 

11. Jak se jmenoval nejlepší kamarád 

včelky Máji? 

a. Kája 

b. Vilík 

c. Emanuel 

12. Kdo byli vnuci dědy Lebedy? 

a. Michal a Martin 

b. Petr a Pavel 

c. Jája a Pája 

13. Kdo pracoval u Trautenberka? 

a. Anče, Kuba, hajnej 

b. Anče, Tonda, myslivec 

c. Janča, Kuba, zemědělec 

14. Jak se jmenuje les nedaleko Jičína, ve 

kterém bydlí Rumcajs s Mankou a 

Cipískem? 

a. Křápolec 

b. Krahulec 

c. Řáholec

*** Správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a, 7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12c, 13a, 14c 



Komiks 

 Fifinku, Myšpulína, Piňdu i Bobíka všichni dobře známe. Uhodnete podle obrázků, co 

se jim asi přihodilo? Zvládnete domyslet, co říkají? Zahrajte si na spisovatele a 

vymyslete vlastní komiks! 

  



Tužka a láhev 

 Dítěti uvažte okolo pasu (nebo za pásek u kalhot) provázek, na jehož konec připevněte 

tužku. Špička tužky by měla dosahovat asi 10cm nad kolena. Na zem postavte prázdnou 

lahev. Dítě se snaží spustit špičku tužky do hrdla lahve, ale nesmí si pomoci rukama. 

 Tužku nejprve uvažte tak, aby dítěti visela mezi nohama. Pokud se mu ji takto podaří 

spustit do hrdla, zkuste mu ji uvázat i na bok či za záda. 

Házená 

 Nejprve si připravte hrací pole. Budete potřebovat plato od vajíček a barevné 

pastelky/fixy. Do prohlubní libovolně nakreslete dva červené, jeden žlutý, jeden modrý, 

jeden zelený a jeden fialový puntík. Do ostatních napište libovolná čísla. Dále si 

připravte několik drobných předmětů na házení (kuličky, kaštany, kostičky od 

stavebnice,…). 

o Čísla v prohlubních znamenají body, které hráč získá, pokud se do nich trefí. 

o Žlutý puntík = hráč si smí na zbylé hody stoupnout o krok blíže platu. 

o Modrý puntík = hráč si na zbylé hody stoupne o krok dále od plata. 

o Zelený puntík = hráč zazpívá/řekne básničku. Pokud splní, dostane 5 bodů. 

o Fialový puntík = hráč zatancuje. Pokud splní, dostane 5 bodů. 

o Červené puntíky = hráč ztrácí nasbírané body. 

 Plato se položí na zem, hráči si stoupnou na start (asi 2m od plata). Vezmou si drobné 

předměty a snaží se jimi trefit do plata. Hráči se v hodech střídají, každý hází pětkrát. 

Na konci kola (= pět hodů) si hráči sečtou body. Kdo jich má nejvíce, vítězí 

Neobvyklé malování 

 Že všichni krásně kreslíte, už víme.  Co kdybyste ale zkusili malovat jinak, než jste 

zvyklí? 

 Rodiče určí dětem věc, kterou budou malovat (pro začátek je lepší zvolit jednodušší 

obrázky – jablko, květina, slunce, dům,…). Děti ji zkusí nakreslit několika způsoby: 

o poslepu dominantní rukou; 

o druhou rukou; 

o oběma rukama společně (pastelku držíte mezi dlaněmi pravé a levé ruky);  

o oběma rukama zároveň (v každé ruce držíte jednu pastelku a malujete současně). 

 Věřte, že Vám vzniknou srandovní výtvory, nad kterými se všichni pobavíte. Co Vám 

vzniklo? Jaký typ malování pro Vás byl nejobtížnější? 


