„LISTOPAD je měsícem DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ“.
Není snad na světě holka nebo kluk, kteří by nechtěli mít doma nějaké zvířátko. A nejde
jen o děti. Kolik „dospěláků“ neodolá například kočkám a psům – ale o nich si budeme povídat
až v únoru. Existují desítky zvířat, která nás mohou nejen potěšit, více spojit s přírodou, ale
také v nás rozvíjet citové vazby a smysl pro odpovědnost. Přítomnost zvířete v domácnosti nás
učí, jak pečovat o někoho slabšího, někoho, kdo potřebuje naši péči, lásku a kdo je na nás plně
odkázaný. Pořídíme-li si „zvířátko na doma“ – musíme se o něj umět postarat a dopřát mu
pěkný život, takový, jaký chceme žít i my sami. Věnovat se mu musíme nepřetržitě, každý den,
a to i tehdy, když sami máme náladu „pod psa“ anebo venku je – jako teď v listopadu – počasí,
že by „ani psa nevyhnal“.
1. úkol:

LISTOPADOVÁ BÁSNIČKA

Poslední říjnové básničky od Vás, naši milí kamarádi, byly úúúžasnééé 😊😊😊.
Nevíme, jestli se sem všechny vejdou, ale zkusíme vybrat alespoň ty, které se nám líbily
nejvíce. Musíme Vás moc pochválit, neboť tento úkol je pro Vás, zdá se hračkou!
A tady je naše listopadová básnička:

2. úkol:

Když se začne brzy stmívat
budeme se doma dívat
listopad celičký
na domácí mazlíčky!

HÁDANKA pro vás

Podaří se vám uhádnout o jakém zvířátku se tu mluví?
Naše zvířátko vypadá, (ať nám to promine), jako opravdu dobře vykrmené prasátko. Je
pravda, že jeho potrava by měla být pestrá, jiná v létě než v zimě. Něco potřebuje mít
pravidelně. Například tvrdé pečivo. Rádo baští kořenovou zeleninu a zrní. V létě si pochutnává
na listovém salátu, pampeliškách, jeteli a jitroceli. V zimě si jako „zákusek“ rádo dá trošičku
sena. Občas si dopřeje vejce natvrdo či tvrdý tvaroh na strouhání. Pochází z „NOVÉHO
SVĚTA“ – z Jižní Ameriky. Představte si, že toto zvířátko bylo dlouho součástí lidského
jídelníčku, ale i hračkou pro pobavení dětí. Do Evropy ho nejspíš přivezli Španělé. Kdysi se mu
říkalo „prasátko“. Snad si toto pojmenování vysloužilo díky své podobnosti domácímu praseti,
ale i chutí masa, které prý připomínalo vepřové. Už víte, o jakého „domácího mazlíčka“ tu jde?
Pokud ano, zkus napsat, jak se jmenuje a nakreslit jeho obrázek na samostatný papír 😊.
3. úkol:

POJĎ si vyrobit PTÁKA ANDULÁKA
Pod květinkou sedí ptáček,
říká si Anduláček.
Má hebounká peříčka,
mrkají mu očička.
Nad lesem si poletuje,
vesele si prozpěvuje.

Materiál:
Papírové tácky různých velikostí. Různá barevná peříčka. Barevné papíry a čtvrtky. Barevná
průhledná látka. Barevné stužky. Různé větší korálky. Papírová očička…
Pomůcky a náčiní:
Vodové nebo temperové barvy. Suché pastely. Voskovky. Nůžky. Jehla s velkým ouškem.
Vlasec. Papírové ubrousky. Tuhé i tekuté lepidlo HERKULES. Štětec. Tavná pistolka s náboji.
Pracovní postup:
1. Zvolenou velikost papírového tácku ozdobíme výtvarnou technikou:
- celý tácek pokreslíme barevnými voskovkami, suchými pastely a
prstem rozetřeme
- poklad tácku zvlhčíme vodou a do mokrého podkladu štětcem
zapouštíme barevné skvrny vodových barev
- tácek pomalujeme temperovými barvami
- tácek polepíme natrhanými kousky barevného papíru. Na závěr
polepený tácek potřeme tekutým lepidlem, aby se kousky papíru
přilepily a povrch dostal hezký lesklý vzhled
2. Ozdobený tácek PŘEHNEME NA POLOVINU – tím vznikne
TĚLÍČKO ptáčka.
3. Z barevných čtvrtek vystřihneme zobáček, ocásek a křidélka.
Papírový ocásek a křídla můžeme nahradit skutečnými barevnými
peříčky nebo průhlednou látkou. Barevná peříčka – křidélka i ocásek
přilepíme k tělíčku tavnou pistolkou.
Průhlednou látku na křidélka protáhneme
vytvořeným otvorem uprostřed tělíčka
ptáčka. Na obou stranách látku
rovnoměrně nařasíme a mírně přilepíme
směrem k ocásku.
4. Mezi přeložený tácek vlepíme též dvojitý
zobák. Na hlavičku ptáčka z obou stran
nalepíme očička.
5. Mezi obě poloviny tácku vložíme
zmuchlané papírové ubrousky, abychom
dosáhli objemu bříška. Okraje tácku po
celé délce pevně slepíme. Uprostřed
uděláme
malinký
otvor,
kterým
protáhneme stužku jako nožičky ptáčka.
Na oba konce navlékneme větší korálky a
uvážeme mašličku.
6. Hotové ptáčky můžeme zavěsit jednotlivě,
ale pokud jich máme více, vytvoříme
ZÁVĚS. K tomu potřebujeme jen vlasec a
tyčku, nebo obyčejný klacík

DOPLŇOVAČKA
Vyluštit naši doplňovačku není tak složité. Stačí doplnit jména zvířat do příslušných
políček a je to. V tajence – když všechno správně dosadíš – ti vyjde jméno dobře známého
domácího mazlíčka. Ten člověka provází po dlouhá staletí. A tak si určitě zaslouží, abys právě
tohle zvíře nakreslil do prázdného bílého oválu.

