ALBUM

Chvála slepic

Dělejte si poznámky
Jde vám přece o známky
Slípka je domácí kur
Kráva je domácí tur
Pro slepice kurník
Pro kravičky turník
Slepice má kuřátka
Kráva zase tuřátka
Tak dělejte si poznámky
Jde vám přece o známky
Ví se o slepici
Že má pod čepicí
Že má pod čepicí nadání
Když ji tíží žaly
Dá si tři žížaly
Dá si tři žížaly k snídani
Ví se o slepici
Že má pod čepicí
Že má pod čepicí nadání
Když ji tíží žaly
Dá si tři žížaly
Dá si tři žížaly k snídani
Má skvělou chůzi hrabat
A umí dobře hrabat
Má z peří teplý kabát
V něm roztomilé čilé čmelíky
A nenajdete ptáka
Který tak krásně kdáká
Spát chodí, když se smráká
A hospodářský význam veliký

Ví se o slepici
Že má pod čepicí
Že má pod čepicí nadání
Když ji tíží žaly
Dá si tři žížaly
Dá si tři žížaly k snídani
Ví se o slepici
Že má pod čepicí
Že má pod čepicí nadání
Když ji tíží žaly
Dá si tři žížaly
Dá si tři žížaly k snídani
To bidlo je tvá pryčna
A zde máš vejce cvičná
Jen píle ustavičná
Ti vštípí staré zvyky slepičí
Když budeš kvočnou klidnou
Vejce ti neprostydnou
Pak možná ti nabídnou
I výlet někam do zahraničí
Ví se o slepici
Že má pod čepicí
Že má pod čepicí nadání
Když ji tíží žaly
Dá si tři žížaly
Dá si tři žížaly k snídani
Ví se o slepici
Že má pod čepicí
Že má pod čepicí nadání
Když ji tíží žaly
Dá si tři žížaly
Dá si tři žížaly k snídani

Autoři skladby: Jaroslav Uhlíř
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10. 10. 2019
Zahájení kurzu na Lukostřelnici
Seznamovací protokol pomohl vzájemnému seznámení

generace

Ne vždy to vyjde, jak bychom si přály, ale překonáváme se!
A samozřejmě – domácí úkol
3

17. 10. 2019
Intelektuální gymnastika je vlastně trénink a rozvoj duševních schopností za
současné, většinou velké legrace

Příprava střihu vlastních bot znamenala usilovnou práci: obkreslit vlastní
chodidla, sladit obě stopy, připravit obrys a střih na spodní část boty a popřemýšlet
o horní část: tedy barvě, zdobení, fazoně…

Netradiční sporty byly tentokrát hodně netradiční, neboť chyběl lektor.
Ale to nás nezaskočilo, a operativně jsme využili času pro kineziologická
cvičení venku na sluníčku
Ucho-nos»
Pravou rukou se chytíte za nos, levou za pravé ucho. Potom ucho
i nos najednou pusťte, tleskněte do dlaní a dlaně vyměňte.

A na závěr domácí úkol:
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24. 10. 2019
Výtvarná dílna s Míšou – dušičkové dekorace
Výroba věnečku pod vedením Míši Bágarové byla předzvěstí nádherných výrobků
z přírodních i méně přírodních materiálů.

slovní zásobu.

Netradiční sporty s panem Vaculíkem
Hodina pohybovek probíhala venku, na sluníčku, s teorií i praktickými cvičeními
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31. 10. 2019
Zpívání s Hankou
znamenalo nejen zpěv, ale i hudební kvízy a prověření znalostí o hudbě
Po starých zámeckých schodech
Život je jen náhoda
Babičko, nauč mě charleston
Nechte zvony znít

Floristika byla po minulém týdnu s věnečky věnována tvoření z papíru. Podle

https://www.pinterest.ca/pin/800233427522749818/

Kineziologická cvičení s panem Vaculíkem, tentokrát v tělocvičně fitka ASC UP
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7. 11. 2019
Tvoříme boty z kůže – stále ještě tvoříme střih, není to vůbec jednoduché, ale o to
hezčí a pohodlnější bude výsledek

Kvízy a hádanky
Dlouhodobou i krátkodobou paměť je třeba občas
provětrat. Například vzpomínáním na televizní soutěže,

Lukostřelba – jako vždy nezklamala a přinesla řadu výzev, úspěchů a překonání
sebe sama
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21. 11. 2019
Divadlo v krabici
začalo tvorbou prstových maňásků z filcu. Cíl byl brzo přesně a pečlivě splněn. Pak
bylo třeba sestavit krabici pro loutky. Na závěr byl sestaven text, začínající jedním
písmenem.

Splnění úkolu posuďte sami:
Lišák Lukáš líbal lišku Lidunu lehce,
lehounce, labilní lačný lump!
Krátkozraký Karlík kráčí ke kostelu. Kolem
kostela klopýtá kamenným korytem ke kapli.
Kolkolem kaple kvetou krásné květiny,
kosatce, kopretiny a krokusy
Pískomil Pepa peprně prskl přes plot. Plivanec plavně přistál.
Kritický krtek Kamil, který kulhal, kašlal, kýchal, kritizoval kolegu kamaráda krtka
Karla, který kutal krtince kolem katolického kamenného kostela, kde kázal kněz
Konrád.
Čeština v praxi – hledaly jsme pohádkové dvojice a hrály hru s vynálezy

28. 11. 2019
Adventní výtvarná dílna s Míšou byla zaměřena na svícny ze skleniček na
paštiku (nebo i jiné). Výsledky byly krásné a nápadité

Mozkový jogging představoval společné řešení Morgensternovských šifer, hledání
slov v přesmyčkách a hraní her se slovíčky.

Kloubní gymnastika jsou jednoduchá cvičení, prováděná v pozitivním naladění,
zaměřená na jednotlivé klouby.

10

5. 12. 2019
Kouzlo vitráží Tiffany – výroba svícnů a zdobení lahví cínem a acháty. Mnoho
činností – olepování, uhlazování, pájení při 370 °C a nakonec impregnace
antioxidantem pro trvalé uchování krásy kovu.

Tanec s Lenkou na židlích – opakování veleúspěšné pohybové aktivity
Lukostřelba s Míšou
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12. 12. 2019
Vizovické pečivo

Závitníček se měl věnovat úžasné hře TANGRAM
Budeme se ji věnovat doma!!!

Lukostřelba
48, 65, 41, 67, 30, 64, 30, 40
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A další náměty:
Testy a kvízy na mnoho témat:

https://www.qizy.cz/quizzes/cestina-test-chytaky/70

