
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Děti se stávají tím, za koho je považujeme.

www.skola.rudnapodpradedem.cz

 Únor + Březen 2019

V posledních letech se ve výuce dětí klade
velký důraz na projektovou výuku. Dostává
se do popředí i díky evropským projektům,
které  umožňují  nadstandardní  financování
materiálu pro organizaci takové výuky. 
Někomu  by  se  mohlo  zdát,  že  když  dítě
denně  nesedí  v  lavici  a  nešprtá,  tak  se
vlastně neučí... slýcháme to často i od našich
žáků  –  Hurá!  Dnes  se  neučíme!  Omyl!
V rámci  projektové  výuky,  exkurzí  či
dodržování  venkovských  tradic  se  děti
zdokonalují  mnohem  víc,  než  to  na  první
pohled vypadá.
Při projektových dnech děti projevují vlastní

iniciativu,  prožívají  téma,  které  je  spojeno s  praxí  a  reálným životem,
zapojují  své  smyslové  vnímání,  rozvíjejí  pracovní  návyky,  pracují
s informačními  zdroji,  získávají  organizační,  řídící  a plánovací
dovednosti, spolupracují, respektují, hodnotí...
Pro pedagogy je příprava takové výuky velmi náročná. Nestačí jen vzít do
ruky učebnici a pracovní sešit a pokračovat s dětmi v učivu. Každému
projektovému  dni  předcházejí  společné  diskuse  všech  vyučujících,
stanovení cílů,  rozdělení  úkolů a zakomponování probíraného učiva do
netypických činností.  Vždy je  třeba  vymyslet  osnovu,  mezipředmětové
vazby a konkrétní výstupy, ke kterým bychom na konci každého projektu
měli dojít. A tak jsme se jednoho dne pustili do výroby másla a sýrů.
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JAK JSME VYRÁBĚLI MÁSLO...



Nejdříve  bylo  trochu  teorie  o  dojných  zvířatech,  druzích  mléka  podle  tučnosti,
o surovině k výrobě másla – smetaně, o výrobě másla dříve a dnes. Potom se děti
seznámily s různými typy máselnic, se kterými budou pracovat. 

Měly k dispozici máselnici klasickou dřevěnou, starožitnou skleněnou, retro ruční
šlehač,  elektrický  šlehač  i  novodobou  plastovou  máselnici.  Výroba  másla  byla
velmi  zajímavá.  Porovnávali  jsme  pracnost  výroby  (množství  použité  síly),  čas
potřebný ke stloukání nebo šlehání i kvalitu výsledného másla. Jako další produkt
jsme vyrobili  sýr panýr,  který vznikne ohřátím mléka a jeho sražením citronem
nebo octem a jeho odkapáním a vychlazením. Posledním produktem byl domácí sýr
typu Lučina, který děti vyrobily ze smetanového jogurtu a šlehačky. Všichni jsme
se  moc  těšili  na  závěrečnou
ochutnávku.  Máslo  bylo  sladké,
smetanové a krásně voňavé, panýr
chutnal všem, kdo mají rádi tvrdé
sýry a  domácí  Lučina byla úplně
bezkonkurenční. Během práce děti
poznaly, že všechno má svůj čas a
nic se nedá uspěchat. Každé jídlo
musí  někdo  udělat,  připravit.  A
dříve  lidé  své  obživě  věnovali
mnohem více času než dnes.   -hv-

V pátek 22. února proběhl v místním kulturním sále Maškarní bál pro děti, který
jsme uspořádali společně s rodiči. Mnozí přispěli výrobou dobrot na prodej, a tak
díky příjmům z prodaných chlebíčků, jednohubek, medovníku, popcornu a mnoho
dalšího můžou zase všechny děti vyrazit na nějaký výlet. O program se postarali
zaměstnanci školy. Na začátku přivítali přítomné tancem s písní, nechyběly soutěže,
hry, hudba a plno zábavy. Děkujeme všem solidárním rodičům, kteří chápou, že
pomoc s bufetem je  pomoc pro  všechny děti,  a  že  se  nám díky tomu ve škole
nestává, že by dítě nejelo na výlet kvůli financím.
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Maškarní bál



Na  začátku  února,  jsme  se  školkou
navštívili  Přírodovědnou  expozici
v Bruntále.  Cesta  autobusem  se  nám
moc líbila, už jsme se nemohli dočkat,
co  je  pro  nás  v  muzeu  připravené.
Expozice na první pohled děti ohromila,
jelikož si  mohly osahat,  pohladit  nebo
prozkoumat  různé  exponáty  zvířat,
a touto cestou se zase přiblížili k světu

zvířat a k detailům z jejich života. Nejprve nám průvodkyně popsala svět
lišek,  různé  zajímavosti,  zvláštnosti,  ale  také  základní  informace
o potravě, lovení a mnoho dalších. Poté přišly na řadu veverky, které byly
po  děti  velice  roztomilé  a  opět  se  zájmem a údivem paní  průvodkyni
poslouchaly. Nakonec se děti dověděly, která zvířátka žijí v lese, u vody,
na  stromě,  nebo  ve  městech.  Také  které  druhy  ptáků  najdeme  u  nás
a různé rozdíly mezi zvířátky. V závěru si  děti mohly obtisknout různé
stopy  zvířátek,  které  pak  společně  poznávaly,  mohly  si  vybarvit
omalovánku, ale také poskládat puzzle rozmanitých zvířat. Přírodovědná
expozice byla pro nás velice přínosná a vše se nám moc líbilo.  -km-

Rok je za námi a je tu zase náš oblíbený Masopust.
25.  února  jsme  se  za zvuku  řehtaček,  bubínků
a dřevěných  dřívek  vydali  napříč  naší  malebnou
vesničkou. Děti měly nachystané moc hezké masky
a  kostýmy.  Jako  první  zastávka  byla  samozřejmě
u pana  starosty,  aby  nám  dal  povolení  projít
a veselit se, jako to bývá při masopustním průvodu.
Počasí nám moc přálo a sluníčko se veselilo s námi,
což  nám  dodávalo  hodně  energie  na  tak  dlouhý
pochod. Speciálně chceme pochválit  malé děti  ze

školky,  že  to  zvládly  na  jedničku.  Také  poděkujeme všem za  všechny
příspěvky a dary. Jak ty sladké, tak i ty finanční. Jsme moc rádi, že se stále
účastníte a podporujete naše akce. Děkujeme.   -kv-
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Muzeum Bruntál – přírodovědná expozice

MASOPUST



Malým  zahradníkem  se  může  stát  úplně
každý a v naší školičce se to splnilo.  Nejprve
se děti seznámily v ranních hrách, jak správně
zasadit  semínko,  co  takové  semínko
potřebuje,  a  jak  se  o  vše  správně  starat.  V
kroužku  se  pak  dověděly,  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. Každý si zasadil semínko Jiřinky,
o  které  se  každý  den  ve  školce  stará.  Děti
práce  bavila,  společně  každým  dnem
pozorujeme,  jak  nám  klíčky  rostou.  Při

pobytu venku jsme se také podívali na naší zahrádku, která potřebovala po dlouhé
zimě velký úklid, pustili jsme se do práce a zahradu dali do pořádku. Společně se
těšíme na další práci s přesazováním a péčí o naše rostlinky. Doufáme a věříme, že
se nám podaří vypěstovat krásnou kytičku.   -km-

V únorových lekcích jsme pokračovali s pokusy se vzduchem.
Děti si vyrobily raketu na vzduchový pohon. V další lekci jsme
si  zahráli  na  kriminalisty,  zkoumající  otisky  prstů.  Nejprve
jsme zkoumali pomocí lupy linie na bříškách prstů a potom si
děti sejmuly své vlastní otisky přímo z prstů. Tyto otisky také
prozkoumaly  pod  lupou.  V dalším  kroku  snímaly  otisky  ze
sklenice  pomocí  kakaového  prášku  a  štětce.  Děti  si  pomocí
lupy prohlížely navzájem své otisky a přesvědčily se, že nejsou
stejné. Zjistily, že linie mají různý tvar, mohou tvořit smyčky,

dvojsmyčky,  víry,  různé  obloučky  apod.  Ve  třetí  únorové  lekci  děti  objevovaly
hustotu  látek,  kdy  dělaly  kapalinu  hustější  nebo  řidší  a  sledovaly,  co  se  děje
s předmětem  ponořeným  do  této  kapaliny.  V  závěru  lekce  si  děti  připravily
nasycený  cukerný  roztok  a  zadělaly  na  cukrkandl,  který
bude  hotový  asi  za  týden.  Denně  potom  sledovaly,  jak
cukrové  krystaly  rostou.  V  poslední  lekci  jsme  vyráběli
škrob  z  brambor  a  sledovali,  co  všechno  dokáže  škrob
smíchaný s vodou. Děti se seznámily s pojmem Newtonská
kapalina – je to kapalina, která se však jako kapalina vůbec
nechová. Věda je zkrátka zábavná.
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MALÝM ZAHRADNÍKEM SE MŮŽEŠ STÁT I TY...

ZPRÁVIČKY Z VŠEZNÁLKOVA


