
Únor u Žabiček

Když jsme se opět sešli po prázdninách, povídali jsme si, co všechno jsme během volných 

dnů prožili. Shodli jsme se, že prázdniny byly fajn, ale že se nám už maličko stýskalo po 

kamarádech. Toho jsme využili v komunikační hře, kdy se žáci rozdělili do kamarádských dvojic. 

Úkolem bylo vést dialog na téma „Proč tě mám rád? Proč jsi můj kamarád?“. Po dialogové interakci

si žáci ve dvojici vybarvili a vyměnili připravené medvídky.

Svátek tříkrálový, kdy nám oficiálně skončil vánoční čas, jsme si připomněli četbou příběhu 

o Ježíškovi, Herodovi a třech králích. Tři krále jsme si výtvarně zpracovali formou koláže.

Svoji fantazii a zručnost jsme si vyzkoušeli při práci s modelínou. Kdy jsme modelovali různé 

potraviny. Rázem z nás byli cukráři či kuchaři. Zima k nám do třídy nakoukla, když jsme tvořili 

papírové vločky, nebo když jsme se stali návrháři teplých kulichů. Na čepice jsme použili techniku 

vodových barev a dekorování krepovým papírem.

Chvíle poobědové siesty jsme, již tradičně, využili k četbě knih a diskuzi ke čtenému 

příběhu či pohádce. V lednu jsme četli knihy: „Mám tě ráda“, kdy jsme si povídali o lásce, např. jak

vyjádřit lásku. „Justýnka a asistenční jednorožec“, tato kniha vypráví o holčičce, které chybí 

fantazie. Žáci s ní zažili různá dobrodružství, například se dostali na planetu fantazie, kde mimo jiné

navštívili dům, kde bydlela dřívější neviditelná kamarádka Justýnky. Nakonec všechno dobře 

dopadlo. Justýnka našla živého kamaráda a fantazie se do jejího života také vrátila. Třetí kniha v 

měsíci lednu měla název „Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě“. Tato kniha se zábavnou a 

interaktivní formou snaží dětem objasnit špatné i správné chování ve společnosti, např. stolování, 

vandalismus, rasismus atd.

Po přerušované docházce do školy se nám již ustálil pravidelný režim ve školní družině, kdy

pondělí a čtvrtek pracujeme se sešitem „Hravá školní družina“, úterý a pátek procvičujeme 

čtenářskou gramotnost a tělo v lekcích jógy, středy patří výtvarnému tvoření.

V pracovním sešitě „Hravá školní družina“ jsme probírali okruhy s názvem „Ledové 

království“ a „Jedeme na hory“. Pracovní sešit nabízí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a 

odpočívají. Obsahuje také velké množství činností od malování, čtení, psaní, počítání, vystřihování, 

přes hádanky a různé rébusy nebo náměty pro kreativní práci. To vše v souladu s RVP ZV 1. 

ročníku ZŠ.

V lekcích jógy máme také pravidla, v úterý cvičíme novou sestavu, tento měsíc „Semínko“, 

„Strom“, „Sluníčko“ a „Kobra“. V pátek cvičíme jógové pozice „písmenka“, tento měsíc „L, U, P, 

D, K, S, V“. Ke každé sestavě děti vybarvují obrázek a zaškrtávají právě odcvičené písmenko. 

Někdy kreslí samostatně obrázky dle své fantazie. Obrázky k sestavě nebo k osobnímu zážitku ze 

závěrečné relaxace.

Akce měsíce bylo užít si sníh - bobování. Žáci si do notýsku sami poznamenali, že 19.1. si 



donesou boby a teplé oblečení. Zápis byl sestaven z písmenek, které již znali a dokreslen obrázky. 

Ve třídě si natrénovali správnou interpretaci zápisu, aby doma mohli sami zápis přečíst rodičům. 

Akce se vydařila. Proběhly soutěže i volné jízdy.

Když přálo počasí chodili jsme na vycházky nebo jsme trávili čas na školním hřišti, kde žáci

sportovali, popřípadě si společně hráli různé hry, např, míčové hry, petanque. Za špatného počasí 

žáci trávili čas ve třídě, kde si hráli dohromady pod vedením (např. slovní fotbal) nebo samostatně 

(stolní, deskové, námětové hry).

Stále pokračujeme v etapové hře putování se skřítky. Jen se nám, z důvodu dlouhé 

nepřítomnosti ve škole, posunul termín konce hry, a tím se i změnil název. Nový název hry je tedy 

„Putování se skřítky za jarním překvapením“.

Žáci jsou pravidelně poučování o BOZP (proticovidová opatření, chování ve škole i mimo 

školu, chování při sportu...)

S přáním pevného zdraví Radka Pokorná












