
Školní družina 
Týden 11.5. – 15.5. 

 

Aktivity vhodné doma 

 

Běh s papírovou čepicí 
Pomůcky: novinový papír, stopky 

 

Dvojice dětí se postaví na startotací čáru, kde mají přepravený novinový papír. Úkolem 
stoutěžících je složit z papíru čepici a proběhnout co nejrychleji krátký vyznačený úsek. Časy 
zapisujeme a na závěr porovnáme. 

 

Papírová hra 
Pomůcky: list papíru, nůžky, tužka 

 

Děti si připraví list papíru a snaží se jej co nejzajímavějším způsobem využít. Někdo může na 
papír psát, někdo kreslit, jiný ho může využít ke skládání, jiný zase stříhání, mačkání, 
slepování. Hodnotí se originalita nápadu. 

 

Zvířátka z igelitových pytlů 
Pomůcky: igelitový pytel, barevné papíry, nůžky, izolepa 

 

K vytváření zajímavých výroků použijeme pytle na odpadky a další materiál. Pytel 
nafoukneme, zavážeme provázkem a s využitím fantazie vytvoříme například kraba, pavouka, 
obličej. 

 

 

 



Domácí pokusy 
 

Hvězdy a mraky ze soli  
 

Sůl kamenná se těží v solných dolech, ale dá se získat i odpařováním mořské vody. Voda 
vyschne a sůl vytvoří krystaly. Říká se tomu krystalizace. Vyzkoušej si, jak funguje.  

 

Potřebuješ: 

Malou sklenici 

Mělkou skleněnou misku 

Lžičku 

Kuchyňskou sůl 

Teplou vodu 

Potravinářské barvy 

 

Pracovní postup: 

Sklenici naplň do půlku teplou vodou, přidej lžičku soli a míchej, dokud se úplně nerozpustí. 
Přidávej sůl a míchej, až už se přestane rozpouštět a část jí zůstane na dně.  

 

Slaný roztok přelij do misky. Můžeš přidat trochu barviva, aby byl výsledek efektnější. Misku 
postav na místo, kde budeš moci několik dnů pozorovat, jak se voda odpařuje. Na povrchu 
kapaliny se začnou tvořit malé krystalky podobné mrakům a na dně misky vzniknou krystaly 
jako hvězdy.  

TIP: Když použiješ vyšší nádobu se slaným roztokem a do ní ponoříš malou větvičku či 
provázek, krystalky je krásně obalí jako sníh.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco pro zasmátí J 

Co to znamená, když v řadě třiceti netopýrů, visících hlavami dolů, sedí jeden s hlavou vzhůru?  
Omdlel! 

Kdy přináší největší smůlu vidět černou kočku, jak vám přebíhá přes cestu?  
Když jste myš. 

Rozmlouvají spolu dvě krávy na pastvě: „Slyšela jste už, že prý lev je král zvířat?“ 
„Opravdu? A kolik nadojí?“ 


