
Týden v Ledovém království (16. - 20. 1. 2017) 

 

 Nedlouho po Vánocích nastala opravdová doba ledová. A protože se říká, že je třeba jít s 

dobou, zahájili jsme projekt nazvaný Týden v Ledovém království. Čekal nás týden plný aktivit 

inspirovaných oblíbeným animovaným filmem Ledové království.  

 V pondělí jsme začali rychlou a tematicky se hodící koulovačkou na našem dvoře a hned poté 

jsme se rozdělili na 2 skupiny a zasoutěžili si ve hře se zajímavým názvem Ledová křížovka. 

Nechystali jsme se luštit křížovku roztřesenou rukou v třeskuté zimě čítající na naše poměry 

neuvěřitelných a nezvyklých minus sedm stupňů, ale „zbaběle“ jsme se uchýlili  do vyhřáté místnosti 

naší družiny.   Úkolem každého týmu bylo hledat lístečky s otázkami k tajence ukryté v různých 

koutech místnosti (každá skupina hledala lístky ve své barvě). Vyhrál samozřejmě tým, kterému se 

podařilo rychleji vyluštit tajenku. 

 Ve středu jsme se pustili do soutěže nazvané Hrdinové Ledového království, která měla 

prověřit znalost filmu Ledové království. Obě skupiny  dostaly obálku a měly za úkol přiřadit obrázky 

jednotlivých postav z filmu Ledové království ke správnému popisu. A abychom do našeho soutěžení 

vnesli i trošku umělecké tvorby, oba týmy měly své dílo nalepit na velký papír a dotvořit tak, aby 

vznikla originální koláž. Samozřejmě bylo třeba zapojit všechny členy týmů a vyhnout se situaci, kdy 

z celé skupiny pracují maximálně 2 osoby, ostatní se krčí vzadu a jejich jedinou aktivitou je vymyslet, 

jak se vyhnout dřině, ale zároveň vypadat, že usilovně pracují. V naší soutěži musel každý „vytáhnout 

ruce z kapes“ a přispět svou troškou do mlýna. Stačilo nakreslit jednu z postav Ledového království, 

vystřihnout ji a přidat ke koláži. Jen tak mohlo být odměňování zcela jasné a spravedlivé.  

 Ve čtvrtek nás čekala jednoduchá pracovní činnost. Vyrobili jsme si jednu z nejoblíbenějších 

postav Ledového království – sněhuláka Olafa, čímž jsme šikovně zužitkovali několik kusů ruliček od 

toaletního papíru a učinili zadost recyklační povinnosti... 

 Pátek byl dnem, na který jsme se těšili nejvíce. Čekalo nás kino Ledové království. A přestože 

se mezi námi vyskytli i takoví jedinci, kteří film viděli snad více než desetkrát, seděli jsme všichni 

jako přikovaní a doslova hltali každou sekundu. A cítili jsme se skoro jako v opravdovém kině. Není 

divu, vždyť se podával i popcorn :)...  

 Celý Týden v Ledovém království jsme si vychutnali do poslední ledové kapky. Teploty sice 

padaly hluboko pod nulu, naše nálada však rozhodně na bodu mrazu nebyla. Můžeme tedy říct, že 

zimy jsme si užili dosyta a teď už s otevřenou náručí očekáváme příchod jara. NUŽE, VEJDI A 

NEUŠKOĎ :)... 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


