ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto (G. K. Chesterton):
Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět.
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ROZLOUČENÍ S BÁROU
Z iniciativy rodičů vyplynulo jedno krásné
odpoledne, při kterém se chtěli rozloučit s paní
učitelkou Bárou. Rodiče se postarali o velmi
vtipný program. Při loučení projevili
jednoznačnou spokojenost a poděkovali za
skvěle odváděnou práci. Baroušku, děkujeme za všechno, přejeme hodně
štěstí a těšíme se na Váš návrat.
-zk-

VYNÁŠENÍ MORANY
Jaro ťuká na vrata, ale zima ne a ne se vzdát. To
už se brzy změní. Morana čeká na chodbě školy,
až ji děti vynesou za vesnici a po vodě pošlou do
podsvětí, odkud už není návratu. Před odchodem
si připomínáme datum prvního jarního dne, jarní
rovnodennost, opakujeme stěhovavé ptáky, jarní
květiny i změny, které nastávají v přírodě.
Vytváříme myšlenkovou mapu. Po svačině
vyrážíme za doprovodu veselých básniček, říkadel i jarních písniček. Na
konci vesnice Moranu zapalujeme a házíme do potoka. Hurá, plave! A s ní
odplouvá i zima. Počasí nám přeje, a tak si venku zahrajeme pohybové
hry. Na zpáteční cestě nařežeme proutky, ozdobíme pentličkami a do
vesnice neseme „létečko“. Proutky nařežeme i na pomlázky a píšťalku.
Ještě je chladno, fouká studený vítr, a tak jdeme do školy, kde si každé
dítě uplete svůj kus pomlázky. Děti jsou šikovné a pomlázky se krásně
povedly. Jen výroba píšťalky byla neúspěšná. Kůra ne a ne se
vysvléknout. Vždy se všechno nepodaří, jak bychom si přáli. Vždyť
výrobu píšťalky si můžeme ještě zopakovat. Jaro právě začalo!
-hv1

MALÝ ZAHRADNÍK
V březnu se z dětí stali zahradníci. Jelikož
nám nepřálo počasí, sázeli jsme semínka
v naší školičce. Vůbec nám to nevadilo,
naopak jsme se všichni těšili. Nejprve se
děti seznámily v ranních hrách, jak správně
zasadit semínko, co takové semínko
potřebuje, a jak se o vše správně starat.
V kroužku jsme se dozvěděli, jak vypadá
zahradník, jaké nářadí potřebuje ke své práci, a jak se stará o svou
zahrádku na jaře, v létě, nebo na podzim. Poté jsme se ujali role
zahradníka. Každé dítě si ve své skupince zasadilo semínka řeřichy. Děti
měly skvělý nápad, ozdobit si své květináčky. Práce nás bavila, společně
jsme pozorovali, jak ze semínka roste krásná řeřicha. Každý den jsme se
o své řeřichy starali a po příchodu do školky kontrolovali, zda nepotřebují
vodu, či více sluníčka.
-km-

ZELENÝ DEN
Do školičky přišlo Jaro, které jsme společně přivítali tak, že jsme se
s přírodou zazelenali. Celý den jsme měli na programu zelenou barvu.
Nejprve jsme pozorovali různé odstíny barev, které jsme malovali na své
dlaně, a společně tak vytvářeli obtisky našich rukou. Děti si měly možnost
vybarvit omalovánku – zelený čtyřlístek. Povídali jsme si o zelené barvě
v přírodě, hledali jsme různé předměty v naší školce, které mají zelenou
barvu. Zazpívali jsme si společně písničku Travička zelená, ke které jsme
také přidali Orffovy nástroje. Všichni jsme si Zelený den užili.
-km-

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V družině proběhl Týden s knihou. Každé ráno se děti, které měly zájem,
scházely v družině a poslouchaly Bajky barda Beedleho od Joane
Rowlingové. V odpoledním čase zase děti představovaly své oblíbené
knihy. Seznamovaly se tak se spisovateli i ilustrátory. Děti se rády podělí
i o své oblíbené knižní hrdiny. Využijte zájem dětí o knihy a čtěte si
s nimi. Prožijete spolu spoustu dobrodružství a strávíte krásné společné
chvíle.
-hv2

ZÁHADNÁ A DRSNÁ NAMIBIE
Slohové cvičení, Kateřina, 4. ročník: Dne 5. března jsme jeli do kina na
přednášku Záhadná a drsná Namibie. Jeli jsme tedy autobusem. Když
jsme přijeli, šli jsme do sálu, kde se to promítalo. V sále jsme si odložili
věci a byly tam upoutávky na další besedy od Kateřiny a Miloše Motani.
Kateřina a Miloš Motani jsou cestovatelé, cestují po světě, fotí fotky
a videa a udělají z toho prezentaci. Teď už se vrátíme k věci. Ta paní měla
nachystanou prezentaci a ukázali nám právě tu Namibii. Jako první jsme
viděli takovou duhovou ještěrku, byla zvláštní, protože neměla oční víčko,
a tak si musela oko olizovat jazykem. Potom nám ukázali pavouka a ten
pavouk byl jedovatý, byl takový bílý. Pak nám paní ukázala chameleona,
i jak mění barvu. Potom jsme viděli hada, jmenoval se zmije zakrslá. Pak
dorazili na pobřeží koster. Proč se tomu říká pobřeží koster? Protože tam
za starých let zemřelo hodně lidí, protože tam ztroskotalo hodně lodí,
dokonce i letadlo. A pak jeli zase jinam, a tam byli lachtani. O kus dál byli
sloni. Ti sloni jsou vzácní, protože je jich tam málo, jenom 120. Potom
tam byli gepardi, těm házeli syrové maso a kosti. Potom jeli za lidmi – no
jako... byli to lidi, prostě kmen, byli křováci, měli černou pleť a jídlo si
lovili. A to je konec. Moc se mi to líbilo, bylo to krásný.

DEN VODY
Dne 22. března je Den vody. My jsme si náš školní posunuli na 27. března.
Popovídali jsme si, kdo a kdy tento den vymyslel. Děti měly nespočet
nápadů, proč je voda jedna z nejdůležitějších věcí na světě. Proč je ne
jenom pro nás, ale i pro ostatní živočichy tolik významná. Abychom si
jenom nepovídali, vyhledávali jsme na internetu největší řeky u nás,
v Evropě a na jiných kontinentech. Udělali jsme také plno zajímavých
pokusů s vodou. Naplnili jsme např. skleničku vodou. Přiložili jsme k ní
papír a obrátili vzhůru nohama. Voda se nevylila, i když ji držel pouze
měkký papír. Další zajímavý pokus byl s balónkem. Naplnili jsme ho
trochou vody. Tu část, kde byla voda, jsme dali těsně nad plamínek svíčky.
Obyčejný nafouklý balónek by praskl, ale tenhle s vodou zůstal úplně
celý. Dohodli jsme se s dětmi, že další pokusy budeme dělat na zahradě až
bude teplo. Řekněme si pravdu, některé pokusy se nepovedou a nechceme
(my paní učitelky (děti by byly i rády)) přeci vytopit školu.
-kv3

VESELÁ VĚDA
Tento měsíc děti zkoumaly krevní skupiny. Seznámily se s jednotlivými
krevními skupinami, s pojmem transfuze a pomocí pokusů hledaly
vhodného dárce pro zraněného Honzíka. V další lekci si pohrály
s bublinami, bublinkami, bublinkami v bublinách a tvořily nejvyšší
bublinový sloup. V další lekci objevovaly vzlínavost vody a zjistily, že
teplá voda je lehčí než studená a stoupá vzhůru. Po ochlazení zase klesá,
a tak se vzájemně obě promíchají. Před Velikonocemi (tematicky)
zkoumaly vejce. Zjišťovaly, z jakých částí je vejce složeno, objevily, že
z vajec se líhnou i jiní živočichové, než ptáci. Už dokáží rozpoznat vejce
syrové od uvařeného i vejce čerstvé od starého. Vejce, které leží na dně
umějí pomocí soli vyzvednout k hladině. Vědí, jak dostat uvařené vejce do
úzké sklenice. Věda je zkrátka pěkná zábava :-).
-hv-

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Ve středu před velikonocemi se sešli
rodiče s dětmi ze školy i školky ke
společnému velikonočnímu tvoření.
Vyrobit si mohli zápich s ovečkou,
závěs z větviček ozdobený ptáčky,
květinami i papírovými vajíčky, peříčky
nebo korálky. Z dřevěných špalíků
a vajíčka se stal velikonoční zajíček.
Z březových a vrbových větviček si vyrobili nezbytný velikonoční věnec
na dveře. V tvořivé atmosféře jsme strávili příjemné odpoledne.
-hv-
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