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Jako každý rok,  tak  i  letos  jsme navštívili  bruntálskou knihovnu.  Paní
knihovnice nás vřele uvítaly a nabídly nám nápaditý program pro naše
děti. Společně jsme zasedli v dětské části knihovny a paní knihovnice nám
ukázala spoustu nových knížek. Přečetli jsme si pohádku O krtečkovi, ve
které  jsme  si  zopakovali  barvy.  Poté  nám  paní  knihovnice  pouštěla
zvukové ukázky z pohádek. To dítě, které uhodlo první, šlo pohádkovou
knihu najít a mohlo si v ní listovat. Ostatní bedlivě poslouchali a můžeme
se pochlubit, že jsme všechny ukázky uhádli. Na konci programu si mohly
děti vybrat knihy, které se jim nejvíce líbí a mohly si je prohlédnout.  -bm-

Letošní  Den  Země  jsme  oslavili,  jak  se  patří.  Vypravili  jsme  se  do
městského  parku  v Bruntále,  kde  pro  děti  byly  připraveny  hry,  úkoly
a soutěže směřované k tématu naší Země. Park byl tak zaplněn stanovišti,
že jsme všechny nestihli projít, i když jsme se zpátky vraceli pozdějším
autobusem. Děti si seřadily zvířátka i rostliny, podle toho kde žijí a kde
rostou, otiskly si stopy jednotlivých zvířátek do písku. Prohlédly si živá
zvířátka - žáby, želvu a dokonce i hada. O hada byl nesmírný zájem, proto
nám ho jeho majitel vytáhl z terária a děti si ho mohly i pohladit. Velký
zájem vzbudila i střelba lukem do nafouknutých balónků. Všechny děti si
vyzkoušely masáž srdce na figuríně a na konci trasy se děti projely na
koni. Unavení, ucapkaní a plni zážitků, jsme se vrátili do školky.
Každým  rokem  jsme  k příležitosti  oslav  Dne  Země  uspořádali  sběr
odpadků  v okolí  naší  školky.  I  tento  rok  jsme  nezaháleli.  Vybaveni
gumovými rukavicemi a sáčky na odpad jsme sbírali všechen nepořádek
v okolí.  -bm-
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Ze slohových prací – napsala Klára Kutilová, 5. třída:
Dne 28. 4. jsme jeli do kina, na celovečerní dokument PŘÍBĚH LESA.
Bylo to vlastně jak se zrodil LES. Začalo to tak, že byla DOBA LEDOVÁ
a zvířata byla strašně hodně pokryta sněhem. Pak zasvítilo slunce a teploty
se zvýšily. Led a sníh roztál, rostly stromy a zrodil se les. Nastalo jaro
a slunce  zářilo.  Zrodily  se  mláďata  např:  liščátka,  medvíďata,  hříbata,
vlčata, taky mláďata od ryse. Taky malá ježčátka. Hráli si tam, prali se.
Vlci honili  koně, rys honil  laň, ale laň byla na něho moc rychlá.  Zase
v zimě měl rys výhodu, díky svým polštářkům co má na tlapě se vůbec
nebořil do sněhu. Ale zase laň se bořila, a tak ji rys mohl snadno chytnout
a sníst. Na konci to pro mě bylo smutné, protože my lidé ničíme přírodu,
vykáceli jsme lesy, kde zvířata mohla bydlet. Něco vám řeknu: 3 000 dubů
na jednu královskou loď. Bylo to úžasné, ale na konci smutné.    Klára K.

Na  začátku  roku  jsme  se  domluvili
s okolními  malotřídkami,  že  se  spojíme
a pozveme k nám sokolníky. Paní ředitelka
z Morávky  nabídla  jejich  prostory,  kde  je
možné i v případě nepřízně počasí uspořádat
akci v nově postavené tělocvičně hned vedle
školy. Zpočátku, když jsme viděli sokolníka

s jedním ptákem na rameni, jsme měli strach, jak bude akce probíhat. Ale
velmi  jsme se  mýlili!  Pán byl  znalec ve svém oboru,  vtipný vypravěč
a děti dokázal zaujmout tak, že jásaly a tleskaly radostí. Dravce postupně
přinášel tak, jak o nich mluvil a nikdy nezapomněl na nějakou zajímavost.
A vůbec jich nebylo málo! Krátké video i fotky jsou na stránkách školy.       -zk-

A protože  nám  v  Morávce  nepřálo  počasí,  využili  jsme  připraveného
programu a absolvovali s dětmi jízdu zručnosti. Děti to moc bavilo, takže
i my  jízdu  zručnosti  zařadíme  do  každoročních  plánů.  Děkujeme
pedagogům z Morávky, že se o nás tak pěkně postarali!

3

PŘÍBĚH LESA

DRAVCI V MALÉ MORÁVCE

JÍZDA ZRUČNOSTI



První duben v družině se nesl v duchu vskutku  aprílovém. Na tento den se děti
vyzbrojily vtipy, kterými potom obveselily své spolužáky. 
V dalším dni jsme si připomněli  Den ptactva. Některé děti si připomněly ptáky,
které už znají, ty mladší se s nimi teprve seznámily. Představili jsme si nejznámější
rodinu sýkorek, drozdů a další běžné ptáky našich zahrad i přírody. Prostřednictvím
internetu  jsme  si  poslechli  i  jejich  zpěv.  Zopakovali  jsme  si,  kteří  ptáci  jsou
stěhovaví a kteří u nás tráví zimní čas a je jim třeba pomoci s krmením. V závěru
jsme si udělali test, co opravdu o našich ptácích víme a známe.
Víte, že 4. duben je  Mezinárodní den mrkve? V šatně školní jídelny si můžete
opsat recept na vynikající „živý“ mrkvový dort (osobně vyzkoušený).
Tento  měsíc  se  děti  seznámily  s  pojmem  Fenologický  kalendář.  Fenologie  je
nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách
počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se
opakující se jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub.
Dvakrát  denně měříme teplotu  vzduchu,  pozorujeme oblačnost,  srážky  i  změny
v přírodě – prvořadě změny na školní zahradě. S fenologickým pozorováním jsme
začali  téměř v polovině měsíce, proto dubnová pozorování a měření ještě nejsou
objektivní. Ještě nemůžeme určit, který den byl nejteplejší, nejchladnější, kdy bylo
nejvíce srážek, ale víme, že duben je pro nás důležitý protože:

• je  odvozen od slova  DUB – měsíc,  kdy  raší
duby,

• v  dubnu  máme  aprílové  počasí  (letos  se
opravdu vystřídala všechna roční období),

• přilétá zpět většina stěhovavých ptáků,
• straky,  káňata  i  jestřábi  už  mají  postavená

hnízda  (děti  z  MŠ  viděly  na  vlastní  oči
obrovské hnízdo dravce),

• probouzejí se ježci, vylézají ještěrky i hadi,
• připravujeme zahrádku na setí i sázení,
• na  školní  zahradě  odkvétají  prvosenky  a  na  bylinkovém záhonu  raší  naše

bylinky (levandule, meduňka, máta, dobromysl a probudil se i rakytník).
Příští měsíc už vám přineseme závěry ze všech našich pozorování vyvozená. 
Průběžně jsme nacvičovali  pásmo pro naše maminky i babičky. Víme, že dobrá
maminka nebo babička je více než sto učitelů. Milé maminky, přijměte s láskou
a pochopením malinký dáreček od svých dětí. S nesmírným nadšením i láskou je
pro Vás připravovaly. „Máma rozumí i tomu, co děti neřeknou.“
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