Milé děti,
naše velikonoční hra jde do finále.
Zapojilo se Vás opravdu hodně a nás to moc těší.
Zajíček Albert má také radost z Vašich úspěchů!
Společně jsme si zasportovali, objevili
spoustu krás v probouzející se jarní přírodě.
A Vaše úžasné obrázky a výrobky! Určitě si zaslouží, aby je vidělo více očí. Přineste svá podepsaná
díla do pátku 26. března k nám do školy. Můžete je vhodit i do schránky. Od 29. do 31. března bude
vyvrcholení soutěže O VELIKONOČNÍ POKLAD. V tyto dny přijďte jednotlivě od 13 do 16
hodin na školní zahradu. Bude Vás čekat odměna za Vaše snažení. Zároveň se bude konat VÝSTAVA
POD ŠIRÝM NEBEM, kde budou Vaše obrázky a výrobky vystaveny.
A teď už se pojďme pustit do posledního soutěžního kola.
Úkol č. 1

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Velikonoce jsou svátky, které jsou spojené s mnoha lidovými tradicemi a symboly, mezi něž patří beránek,
malování vajec, pletení pomlázky a koledování. Ale jsou také o setkávání přátel a rodiny. Jelikož v dnešní
době je všechno jinak, ukaž svým prarodičům, kamarádům, známým, sousedům, že na ně myslíš a pošli jim
velikonoční přání. Budou vlastnoruční, z lásky a kreativní. Zahřejí u srdce Vás i obdarované. Nebudeš
potřebovat známku ani poštu. Vhoď vyrobené přáníčko při procházce přímo do schránky obdarovaného.
Budeš potřebovat: bílý a barevný papír, čtvrtku, pastelky, nůžky, lepidlo, psací potřeby

Postup: Tentokrát Vám nabídneme jen nápady, jak můžou přáníčka vypadat. Zapoj svoji fantazii,
zamysli se, jaké symboly Velikonoc můžeš na přání nakreslit... slepičky, zajíčky, vajíčka, pomlázku,
jarní kytičky... Nyní stačí jen přehnout papír/čtvrtku na polovinu. Čelní stránku vyzdob, dovnitř
napiš přání k velikonočním svátkům. Nezapomeň se podepsat a zaslat nám fotku.

Úkol č. 2
Abychom neztratili kondici a nic nás nebolelo, je třeba procvičit, protáhnout a posílit svaly. Předkládáme
Vám pestrou nabídku cvičení, ze které si jistě vyberete, co Vás zaujme. Tentokrát je tam zařazena i zumba
pro děti, energická hudba Vám jistě zvedne náladu 
Fotografie z cvičení nám pak zašlete a vysloužíte si 4 body.
https://www.youtube.com/watch?v=oMqVCGfdq4Y – posilovací cvičení pro zpevnění středu těla a břicha,
délka 24 minut
https://www.youtube.com/watch?v=KnjDJ9Osi3k – jóga pro zdravá záda, 20 minut
https://www.youtube.com/watch?v=_cewm8A6jZw&list=RDCMUCtesJ-pD284POqpVz2kJ8bg&index=3 –
jóga na krční páteř, cca 8 minut

https://www.youtube.com/watch?v=4k68GoKs0mY – zumba pro děti, 8 minut

Úkol č. 3
Zkus vyrobit dle návodu pomlázku a zaslat nám fotku, jak se Ti povedla. Nezapomeň vyluštit
tajenku.

Úkol č. 4

VYSTŘIHOVÁNKY NA OKNO
Velikonoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Období, kdy se probouzí příroda ze zimního spánku,
je plné energie a inspiruje nás k veselé výzdobě. Vyrob si hezkou vystřihovánku na okno, která potěší rovnou
dvakrát. Navodí příjemnou velikonoční atmosféru a přiláká pohledem kolemjdoucí. Nálada bude po dlouhé
zimě veselejší. Výroba je opravdu snadná a rychlá. Stačí si vybrat z naší nabídky – zajíček, vajíčko, tulipán,
ptáček, motýl. Po vytištění vystřihni, obkresli na barevný papír, vystřihni a přilep pomocí izolepy na okno.
Vystřihovánky jsou také moc pěkné z bílého papíru. Nezapomeň svoje okno vyfotit a poslat. Budeme se těšit.
Budeš potřebovat: bílý kancelářský papír, barevné papíry, nůžky, izolepu, tužku, pastelky, černý fix

Zajíček Albert a jeho kamarádka Matylda
Na čtvrtku si obkresli a vystřihni dva kopečky – tělo zajíčků, hlavičky, mašli pro Matyldu
a šátek pro Alberta. Nalep hlavičky, ozdobené šátkem a mašlí, na tělíčka. Můžeš ještě dozdobit
jarními kytičkami dle fantazie. Už jen zbývá přilepit zajíčky pomocí izolepy na okno.

Úkol č. 5

Úkol č. 6
Na předchozím úkolu jsi barevně označil obrázky, kde se lidé chovají k přírodě špatně.
22. března byl Mezinárodní den vody. Projdi se s rodiči kolem řeky Malše, vezmi si z domova
igelitovou tašku a rukavice. Oslav svátek vody tím, že pomůžeš vyčistit od odpadků okolí řeky.
Fotku „ulovených pokladů“ nám pošli.
Úkol č. 7
V blízkosti řeky Malše se také nachází několik památných stromů. Malá nápověda: dva z nich
rostou na levém (rožnovském) břehu a jeden na pravém. Najdi alespoň jeden památný strom a vyfoť
se u něj. Napiš, o jaký druh stromu se jedná.
Úkol č. 8
Březen je také měsícem knihy. Napiš, jaká je Tvoje nejoblíbenější kniha a proč bys ji doporučil
svým kamarádům.
Úkol č. 9
Zapoj se do soutěže Jihočeské vědecké knihovny.

Své básnické výtvory pošli do knihovny na e-mail kotalikova@cbvk.cz, nám do školy také, ať máme
z nového básníka radost a můžeme Ti dát další prémiové body.
Úkol č. 10
Každé knize bude slušet krásná záložka, kterou si sám vyrobíš.

ZÁLOŽKA DO KNIHY
Budeš potřebovat: barevný a bílý papír, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy

Postup: Papír A4 přehni na půl a rozstřihni, znovu přehni k protilehlému rohu a odstřihni, vznikne Ti
čtverec, který poskládej podle návodu. Nebo si čtverec cca 14x14 cm vystřihni ze zbytku barevného
papíru. Popusť uzdu fantazii a začni tvořit – myška, beruška, smajlík, medvěd? Nebo se inspiruj
našimi nápady.

Nalep na čtvrtku, vybarvi, vystřihni a záložka je hotová.

Úkol č. 11

JARNÍ SVAČINKY
Veselé tousty
Budeš potřebovat: toustový chléb, sýr, šunku, okurku, vajíčko, rajčátko, mrkev, papriku, pažitku
Postup: Suroviny nápaditě naskládej na toustový chleba, zapoj svoji fantazii a nezapomeň svůj nápad vyfotit.
Budeme se těšit na Tvoje nápady.

Vajíčkový zajíček
Budeš potřebovat: uvařené vajíčko natvrdo, krémový sýr nebo pomazánkové máslo, ředkvičku, mrkev,
pažitku
Postup: Vajíčko opatrně rozkroj (požádej maminku), žloutek rozmačkej společně se sýrem, osol a vrať zpět
do bílkové misky. Ozdob podle obrázku. Pokud Ti zbyde vajíčko a zelenina, vytvoř si květinku. Zdravou
jarní svačinku máš hotovou. Dobrou chuť!

Berušky
Budeš potřebovat: krekry, sýr, cherry rajčátka, olivy, pažitku
Postup: Krekry namaž krémovým sýrem nebo pomazánkovým máslem, rozkroj rajčátko a olivu a už jen
nazdob. Vypadají krásně, ještě lépe chutnají. Těšíme se na fotku.

A to je vše, přátelé!
Budeme pilně počítat Vaše body a už teď se na Vás všechny MOC těšíme! Připomínáme: Hledání
VELIKONOČNÍHO POKLADU začíná 29. března a končí 31. března. V těchto dnech vždy od 13
do 16 hodin.

Ahoooj!
Zajíček Albert, Vaše paní vychovatelky a asistentky:)

