
AKTIVITY ŽÁKŮ 

2020/2021 
DOKÁŽU TO 

 

Aneb – když se chce, tak /skoro/ všechno jde…… 

 

Tato aktivita je určena žákům 1. stupně základní školy. Žáci se scházejí ve třídě 3. B 
1x za 14 dní nebo dle potřeb i častěji, hned po vyučování. Hravou a přitažlivou 
formou si doplňují, procvičují a utužují poznatky, zejména z českého jazyka. Jedním 
z cílů aktivity je postupně eliminovat dílčí vzdělávací mezery způsobené pandemií 
koronaviru Covid – 19. Aktivitu navštěvují i žáci, kteří byli dlouhodobě nemocní, 
nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají potíže s některou částí učiva.  
 
Text a foto: Mgr. Erika Bednárová - vedoucí kroužku 

 



KERAMIKA 

 

 Náplň práce zájmového útvaru - KERAMIKA 

Školní rok 2020/2021 

 Žáci budou pracovat s keramickou 

hlínou, naučí se hlínu zpracovávat, 

tvořit kuličky, válečky, proužky, válet 

placky i vykrajovat za pomoci 

vykrajovátek. Naučí se jednotlivé části 

spojovat, aby se výrobek nerozpadl a 

podařil se. Procvičí si také jemnou 

motoriku rukou. Naučí se vzájemné 

spolupráci a komunikaci se spolužáky. 

Vyzkouší si i glazování vypálených 

výrobků a zásady práce s glazurami. 

Žáci se v během práce naučí, jak 

pracovat s keramickou hlínou a jaké 

má tato hlína vlastnosti. Naučí se 

trpělivosti a pečlivosti při práci. Uvidí, 

že po vytvoření výrobku, musí hlína 

nejprve vyschnout, poté se musí 

vypálit, nechat vychladnout, 

naglazovat a opět vypálit v keramické 

peci. Teprve v tu chvíli, že je výrobek 

hotov a lze jej ukázat na výstavce a poté si ho vzít domů, jako dárek pro maminku, či 

babičku. 

Vedoucí: Mgr. Machová Jana 

Dne: 1. 9. 2020 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 

Pěstovali jsme, jak se dalo…… 

 

 



 

 

SNOEZELEN 

 

Relaxace, terapie, zábava 

 

Koná se každé pondělí 

během 5. vyučovací hodiny. 

Je určený především pro 

žáky ZŠS nebo PŠ 

dvouleté. 

Jeho cílem je poskytnout 

žákům příjemné místo, ve 

kterém si mohu odpočinout, 

zklidnit se, zpomalit a 

relaxovat, nebo se aktivně 

účastnit snoezelen terapií. 

Individuální terapie jsou 

zaměřené na vybrané téma, 

které žáci běžně probírají při 

vyučování, nebo znají ze 

svého okolí. V prostředí 

snoezelenu se však nabízí 

zcela jiné prostředky, jak 

dané téma prožít na vlastní 

 



kůži, ale hlavně si ho užít. Co jde, si 

prohlédneme, osaháme, očicháme, 

ochutnáme, za pomoci světelných efektů, 

hudby a dalších speciálních pomůcek si 

nasimulujeme různé pocity a vytvoříme 

působivé prostředí. Chvíle strávené ve 

snoezelenu jsou velmi příjemné pro všechny 

zúčastněné. 

                                                                            

Text a foto: Mgr. Lenka Frolíková 

 


