
1 M O S T Í K 

 JE S VÁMI
NÁPADY PRO ČINNOSTI DOMA od 1. 4. do 17. 4. 2020 

 

Milé děti, 

předáváme vám nápady, jak se i doma zabavit 

po dopoledním on-line vyučování. 

Odpočiňte si na chvíli od počítače, telefonu 

a představte si, že jste přišly po vyučování do vašeho 

oblíbeného klubu Mostík 

 

…a protože se blíží VELIKONOCE, můžete na toto téma 

tvořit a vyrábět, a při tom nezapomenout i na pohyb. 

 

 

Tak HURÁ DO TOHO!!! 



Výtvarničení, tvoření 

Vyrob si třeba VELIKONOČNÍ SVÍCNY A VAJÍČKA 

Cokoliv budeš ke svému tvoření a výtvarničení potřebovat, stačí zatelefonovat do Mostíku 

a domluvit se, co potřebuješ, a kdy si pro to přijdeš. 

 

Co budeš potřebovat? 

 Sádrový odlitek vajíčka nebo svícnu. 

 Na malování nebo zdobení použij tenký štětec, temperové nebo akrylové barvy. 

Na dekorování můžeš použít také fix, ale pozor, barva časem vybledne.  

 

Nebo by se Ti líbily tyto veselé VELIKONOČNÍ FIGURKY ZE SLANÉHO TĚSTA? 

Co budeš potřebovat?  

 Velikonoční vykrajovátka 

 Maminku poprosíš o 2 kelímky hladké mouky 

a 1 kelímek soli 

 1 kelímek vody  

Vypracuj hladké těsto, vyválej a vykrajuj pomocí formiček. Těsto nech vyschnout na vzduchu 

1-2 dny, potom můžeš barvit vodovými nebo temperovými barvami. 



Teď trochu pohybu 

 

Určitě máš doma švihadlo a zahrát si školku s ním je super zábava. Můžeš třeba každý den. 

Jak na to? 

 10x snožmo vpřed 

 9x střídavě pravá vpředu 

 8x levá noha vpředu 

 7x vpřed po pravé noze 

 6x vpřed po levé noze 

 5x snožmo vzad 

 4x zkřižmo vpřed 

 3x zkřižmo vzad 

 2x houpačka 

 1x vajíčko 

A ještě něco dobrého 

I když letošní Velikonoce budou asi trošku jiné, tak určitě vám doma zbydou natvrdo uvařená 

vajíčka. Můžeš z nich udělat dobrou a zdravou pomazánku pro celou rodinu. 

Co budeš potřebovat?

 1 zralé avokádo 

 Půl kelímku bílého jogurtu 

 4 natvrdo uvařená vejce 

 2 lžíce nasekané pažitky 

 1 lžíce hořčice 

 Citronovou šťávu 

 Sůl



 

Nakrájej vajíčka, vidličkou nebo šťouchadlem 

na brambory rozmačkej dužinu avokáda, 

přidej ostatní přísady a vše dobře promíchej. 

Pomazánkou namaž například rozpůlené 

housky, plátky chleba, nebo jiné pečivo, a máš 

nejen dobrou, ale i zdravou svačinku. Určitě si 

všichni doma pochutnáte…DOBROU CHUŤ 

Při práci s nožem pozor, raději popros 

o pomoc maminku nebo tatínka. 

 

Nakonec i omalovánka 

Vymaluj podle svých představ a fantazie 

 



 



 

Krásné Velikonoce přeje Dětský klub MOSTÍK 


