
Nápady a inspirace ze ŠD 
 
 

Vážení rodiče, předkládáme Vám několik nápadů a návrhů na podzimní činnosti s 
dětmi.  
 
 

Procházky a výlety 
 
Dýňový podzim v botanické zahradě (16. 10. - 1. 11.) 
VSTUPNÉ:  Dospělí od 100 Kč 

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 
Děti 3-15 let od 45 Kč 
Studenti (ISIC) do 26 let od 45 Kč 
Senioři 60+/ZTP od 50 Kč 

RODINY 
2 dospělí a 3 děti od 250 Kč  

 

https://www.botanicka.cz/ 

 

 
 

https://www.botanicka.cz/


Tvoření  
 
Omalovánka dýně 
 
 https://www.etsy.com/listing/648036255/grumpy-pumpkin-digital-download   
(pro zobrazení v plné velikosti klikněte na odkaz) 
 

 

Lízátkový duch 

Potřebujeme: 

 Kulatá lízátka 

 Bílá látka nebo ubrousek 

 Stužka, dekorační drátek 

 Plastová očička, nůžky 

 Nůžky 

 Lepidlo 

Postup: 

Ustřihneme čtverec z látky nebo z papírového ubrousku, rozměry upravíme podle velikosti 
lízátka. Kulaté lízátko zabalíme a omotáme „pod krkem“ stužkou nebo drátkem. 
Fixem namalujeme duchovi obličej, místo očí můžeme nalepit plastová očka. 

https://www.etsy.com/listing/648036255/grumpy-pumpkin-digital-download


Lucerna z dýně 

Návod na výrobu: https://www.youtube.com/watch?v=RUVNHh2hkGU&feature=emb_title 

 

SOUTĚŽ PRO VÁS!!! 

Podmínky soutěže:  

vytvořte si svou vlastní lucerničku z dýně, vyfoťte se s hotovou lucernou a zašlete ji na 
družinový email: druzina@skolatusarova.cz .  

Tři nejoriginálnější dýně budou odměněny a malá cena čeká na všechny zúčastněné! 
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Pohybové hrátky 

Básnička s pohybem  

Listy vzduchem létají, (běh po místnosti) 

pochytat se nedají, (běh po místnosti) 

jeden směr jim nestačí, (běh na opačnou stranu) 

dokola se otáčí, (otáčíme se dokola na místě) 

a když vítr přestane, (pomalu do lehu) 

všude ticho nastane. (ležíme + potichu říkáme 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUVNHh2hkGU&feature=emb_title
mailto:druzina@skolatusarova.cz


Hádanky, přesmyčky, křížovky 

Hádanky 

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to? Oči 

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to? Hlemýžď 

Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají.  Strom 

Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? Podzim 

Bydlím v malém jablíčku, prokousám si chodbičku. hubený jak tkanička, stačí malá světnička. 
Červík 

Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje a v tom bílém pytli ticha posmutněle všechno 
smíchá. Mlha 

Kožich plný jehliček ani jednu neprodá. Ježek  

Ve zdi díra, mlsám sýra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, ouška šedivá. Myš 

 

Uhodni slova z přesmyček 

VCOEO OTKOP OCEPI  MATYOK IMJZE  PALAEK  SEPEJK 

  

 

 

 

Užitečné odkazy:  

Lekce jógy pro děti: https://www.youtube.com/c/PetFunnyCute/videos 

Hry a procvičování angličtiny: https://www.umimeanglicky.cz/ 

Pohádky ke čtení: https://www.pohadkozem.cz/ 
 

Deskové hry k vytisknutí: http://www.supercoloring.com/cs/vystrihovanky/deskove-hry-k-vytisknuti 

https://www.youtube.com/c/PetFunnyCute/videos
https://www.pohadkozem.cz/

