
Cesta za dobrodružstvím přes Ostrovy Neostrovy  
 

 
 

 

 Měsíční plán plavby 
na ÚNOR 

 

KARNEVALOVÝ ostrov 
 

oddělení zázemí p. učitelka 

1. oddělení – Bílí žraloci 3. třída Hana Šolcová 

2. oddělení - Lišky 1.B Renata Benčíková 

3. oddělení - Klubko družina Nina Kolegarová 

Telefonní číslo družina: 733/531 056 (12:30 – 16:30)  

 POZOR! Pokud jsme mimo zázemí, tak naproti vchodovým dveřím najdete 
udanou naši polohu.  

 

VŠECHNA ODDĚLENÍ: 
Tento měsíc doplujeme na KARNEVALOVÝ ostrov. Děti opět mohou plnit 
tematické úkoly. Za každý úkol, který během února splní, si nalepí na společnou 

mapu cestovní žeton.  
Tento měsíc nás čekají dvě akce: 

 4. a 11. února cesta do tišnovské knihovny s programem k autoru Ondřeji 
Sekorovi a jeho dílům. 

 

 27. února Karneval v tělocvičně školy (13:00-16:00) 
 
Úkoly KARNEVALOVÉHO ostrova: 

 Vytvoř umělecké dílo s tématikou karnevalu. 

 Vyrob si jakoukoliv karnevalovou masku. 

 Zatanči si na karnevalovém reji. 

 Zapoj se do vymalování mandal karnevalových masek. 

 Namaluj jedním z vybraných způsobů klauna. 
 

Činnosti odpočinková: hry na koberci, omalovánky, hry dle vlastního výběru, 
četba knihy, povídání o masopustu, zvycích, karnevalovém veselí a cirkuse. 

 
Činnost sportovně – rekreační: tanečně pohybové hry, vymýšlíme program na 
karneval, dle počasí pobyt venku, pokud napadne sníh a počasí dovolí, budeme 

bobovat a malovat do sněhu. 
 

Činnost zájmová: malování, vybarvování, vystřihovánky, tvoření karnevalové 
výzdoby, masek, klaunů. 
 

Příprava na vyučování: didaktické hry, hlavolamy, udržování pořádku ve družině i 
třídách, zkoumáme různá etnika na PC (učebna IVT). 
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INFORMACE pro rodiče:  

 Pokud počasí alespoň trochu dovolí, budeme se snažit chodit s dětmi na 
chvíli ven. S ohledem na "blátivé" a chladné počasí, které nás čeká, bude 
dobré, aby děti měly ve svých skříňkách věci na převlečení. Děti mají 

dostatek času se před odchodem ven, převléci. 

 Cesta do tišnovské knihovny. Organizace dětí na základě informací 
v návratce. 

 Na konci února pořádáme karneval. Dohodněte se se svým dítětem, zda se 
bude chtít účastnit (maska nutná) nebo zůstane v zázemí družiny. 
 

 

 
 


