ZIMNÍ INSPIRACE
Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy,
za okny našich domovů se střídá pomalu jedno roční období za druhým. Sychravý podzim
vystřídala zima se svým adventním časem a Vánocemi, a než se nadějeme, zaklepe nám
na dveře jaro. Začal únor, nejkratší měsíc v roce, a já přicházím s inspirací, jak zaměstnat
nejen chytré hlavy, ale i ruce a zapojit fantazii.

JAK VZNIKAJÍ SNĚHOVÉ VLOČKY
Krásné video s vysvětlením v podání oblíbeného Vladimíra Kořena na:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6928-jak-vznikaji-snehove-vlocky

LEDOVÉ BUBLINY
Jak dokáže malovat mráz na okenní tabulky všichni známe, ale zkoušeli jste
někdy LEDOVÉ BUBLINY???

Podrobný návod na:
https://www.youtube.com/watch?v=YTkuUd6oAi8
K výrobě budete potřebovat:
200 ml teplé vody (lépe se pak rozpouští hustý sirup)
35 ml kukuřičného nebo rýžového sirupu (zakoupíte v obchodě se zdravou
výživou)
35 ml jaru
2 lžíce krystalového cukru
zavařovací sklenice, lžička, slámka
Směs míchat pomalu, aby nedělala bubliny ve sklenici. Bubliny děláme na
hromádce sněhu, do slámky nabereme směs, opatrně foukáme a pak slámku z
bubliny pomalu vytáhneme, aby bublina nepraskla. Ledové květy se tvoří za
pár sekund. Musí být pod nulou. Nesmí moc foukat, ani padat sníh, který
bubliny praská.

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
RODINA SNĚHULÁKŮ

Potřebujeme:
bílou barvu (např. tempera)
barevný papír (modrý, šedý, černý ….)
houbičku nebo silný plochý štětec
fixy

Postup:
Na dlaň naneseme dostatečnou vrstvu bílé barvy, kterou následně obtiskneme
na papír. Necháme zaschnout. Nakonec už záleží jen na naší fantazii, jak si
rodinku sněhuláků dokreslíme.

SNĚHOVÁ VLOČKA
Potřebujeme:
vatové tyčinky
lepidlo a štětec na nanášení
barevný papír
nůžky

Postup:
Z barevného papíru vystřihneme kolečka o průměru cca 15 cm. Z vatových
tyčinek potom skládáme a lepíme mozaiku, které nám připomene různorodost
vloček. Vždyť všichni už víme, že každá vločka je jedinečná. Tyčinky podle
potřeby zastřihujeme do potřebné délky.
Doporučení – nejdříve si mozaiku sestavíme a až následně přejdeme k lepení.

PTAČÍ KRMÍTKO
Potřebujeme:
roličky od toaletního papíru
barevný papír
lepidlo (postačí i lepidlo v tyčince)
nůžky, zalamovací nůž
zrníčka (např. slunečnice)
obrázek ptáčka (např. sýkorka)

Postup:
Z barevného papíru vystřihneme proužek tak, abychom jím pokryli roličku po
celém obvodu. Z papíru vytvoříme i stříšku na krmítko a můžeme udělat i dno.
Za pomocí zalamovacího nože vyřízneme otvor ze tří stran (s tímto úkonem
poprosíme o pomoc rodiče) a proužek vyhneme směrem ven. Ten nám bude
tvořit bidélko, které polepíme zrníčky. Ptáčka si namalujeme podle fantazie
nebo použijeme vytištěný obrázek. Nalepíme k budce. Tou můžeme
provléknout provázek a zavěsit ji jako dekoraci našeho pokoje.

KRMÍTKA
Potřebujeme:
pastelky, fixy, tužky, vodovky, tempery (záleží úplně na nás)
čtvrtku
lepidlo
zrníčka (např. slunečnice)

Postup:
Záleží jen na naší fantazii. Kresbu krmítek a ptáčků doplníme o zrníčka, která
důkladně přilepíme. Zda bude na obrázku sněžit, pršet nebo svítit sluníčko
záleží jen na nás.

TUKOVÉ KOULE PRO PTÁČKY
Takovou dobrotu připravili děti z první třídy ve školní družině.
Nechcete si to taky vyzkoušet?

Potřebujeme:
tuk (nesolené vyškvařené vepřové sádlo)
zrníčka (slunečnice, obilí, mák, len …)
brčka

Postup:
Tuk rozpustíme a vmícháme zrníčka. Vzniklou hmotu tvarujeme do koulí nebo
plníme do formiček. Do středu umístíme kousek brčka, které nám později
poslouží jako otvor pro provléknutí provázku. Vše necháme ztuhnout v lednici
nebo venku na mrazu.

SNĚHOVÉ VLOČKY
Potřebujeme:
bílé papíry nebo ubrousky
nůžky

Postup:
Myslím, že ho všichni znáte stejně jako já už od mateřské školy. Čtvercový
papír přehýbáme a různě vystřihujeme a prostřihujeme. Pak se těšíme, jaká
vločka nám z toho vykoukne. Tvoříme různé velikosti.
Nikdy jim neodolám. Vystřihuji je sama i s dětmi každou zimu. :)

PRO CHYTRÉ HLAVY

POPLETENÁ BÁSNIČKA O ZIMĚ
Do básničky o zimě se vloudil šotek a všem slokám vyměnil druhý verš. Najdi
každé sloce ten správný druhý verš a opravenou básničku pak přepiš a přečti.

Jak na to?

 Pomohou ti slova na konci veršů. Poskládej verše tak, aby se poslední
slova rýmovala. Nejprve si promysli, co je to rým. Rýmují se třeba slova:
les – pes, srnec – hrnec.

 Slova, která se rýmují, označ pastelkou stejné barvy.
ZIMA UŽ JE TU

ZIMA UŽ JE TU

František Hrubín

František Hrubín

Zmrzl rybník, struha,

………………………………...

nebojím se metelice.

……………………………………..

Led už drží na kaluži,

………………………………...

jenom když je prima zima.

……………………………………..

Už je sněhu převelice,

………………………………...

zima už je tuhá.

……………………………………..

Ať si hvízdá meluzína,

………………………………...

kdo tam bruslí, ať se tuží.

……………………………………..

HRUBÍN, František. Říkadla pro celý den a taky navečer. Praha: Meander, 2007. ISBN 978-80-86283-56-2. S. 29.
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2009-27-01]. Dostupné pod licencí Public Domain – na http://www.pdclipart.org/.
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=151&pos=100

Hádanky z knihy Hádanky a luštěniny od Jiřího Žáčka
Celý bílý, celý ztuhlý,
nos má z mrkve, oči z uhlí.
Hledí smutně do kraje,
ví, že zjara roztaje.
Co to je? . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ze střech visí nanuky
pro holky i pro kluky,
ale jen když klesá rtuť.
Ochutnejte, dobrou chuť!
Co to je? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padá peří, padá z nebe,
jak se třpytí a jak zebe!
Kdybys na to peří dých,
roztálo by Je to . . . . . . . . .?

VYBARVUJ A RELAXUJ

Školu sice možná dnes studujeme distančně, ale věřím, že zimní radovánky
jste si všichni užili. Byl čas vytáhnout sáňky, boby, běžky, ale i brusle. A pokud
se počasí pokazí, doufám, že vám budou mé nápady inspirací.
Krásný zbytek zimy a těším se na vaše nápady, fotografie i obrázky.
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