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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Duben 2018
DEN ZEMĚ
Letošní Den Země jsme oslavili netradičně. Zažívali jsme Z(z)emi všemi
smysly. Vydali jsme se k potoku, na louku i do lesíka. Cestou jsme sbírali
odpadky. Ve vodě děti spontánně objevily život. Nejprve jejich pozornost
upoutaly bruslařky pohybující se ladnými pohyby po hladině. Potom si
začaly stavět hrázky, otáčet kamínky, a tak objevily zajímavé chrostíky
(larvy hmyzu, které žijí ve vodě a stavějí si schránky např. z větviček,
kamínků, písku nebo jehličí). Děti je pozorovaly v badatelském kelímku
s lupou. Na břehu potoka objevily blatouchy, sasanky i petrklíče. Ve vlhké
trávě posbíraly šneky a v kelímku pod lupou zkoumaly jejich ulity. Přes
louku, kterou lemoval voňavý remízek s rozkvetlými střemchami, jsme
dorazili k lesíku. Cestou jsme vyplašili několik srnek. V lesíku, vysoko ve
větvích smrku, se nachází veliké hnízdo – zřejmě nějakého dravce. Pro
tuto příležitost jsme s sebou měli školní dalekohledy a tak si děti mohly
hnízdo prohlédnout více zblízka. Na louce pod lesíkem jsme zemi
zkoumali bosýma nohama. Nejdříve jsme jen tak opatrně ochutnávali. Za
chvíli si už naše chodidla trošku zvykla a někteří hráli bosí i na honěnou.
Na louce řádil krtek, a tak jsme jeho hromádky využili k přeskakování
z krtince na krtinec. Ještě nás čekala bosá cesta do lesíka. Děti byly
odvážné a po jehličí se pohybovaly dosti bravurně. Nejlepší byla šišková
masáž chodidel. Ale vše jednou skončí. Nazout boty a přichystat se
k odletu. Ještě se dalekohledem rozhlédnout po krajině, nasát vůni jara,
roztáhnout křídla… připravit, pozor, teď! A letímeeeee! U potoka je
přistávací dráha. Máme ještě chviličku, a tak zkoušíme bláto, dáváme
svobodu šnekům, beruškám (z badatelských kelímků) a máváme
žluťáskovi. Přejeme Krásný den, Země!
-hvBADATELSKÉ POMŮCKY JSME ZAKOUPILI DÍKY PODPOŘE:
1

Z VESELÉ VĚDY
Ve Veselé vědě jsme zkoumali statickou elektřinu. Nejdříve bylo potřeba ji
vyrobit. Třeli jsme pravítka o oblečení, plastové obaly a jiné materiály.
Ještě více legrace si děti užily s nafukovacími balónky. Třely je o vlasy,
které potom trčely na všechny světové strany. Elektřinou nabitá pravítka
a balónky dokázaly ohnout pramínek vody, balónek nabitý třením držel na
člověku, na zdi, děti zkoušely různé povrchy, kde balónek držel lépe nebo
hůř. Pomocí nabitých balónků děti dokázaly oddělit od sebe pepř a sůl
nebo posbírat malé papírky, které se na nabitý balónek přilepily. V další
lekci jsme zkoušeli vyrobit tzv. Faraonovy hady. Tento pokus se nám však
nepodařil, hodně foukalo a vítr nám sfoukával ohýnek. Ale
i z nepovedeného pokusu se můžeme poučit a příště ho udělat jinak.
V další lekci děti soutěžily o nejvyšší gejzír z limonády. V poslední
dubnové hodině si děti vyrobily rakety na plynový pohon (reakcí sody
a octu), a před školou je vystřelovaly na oběžnou dráhu.
-hv-

NA VYCHÁZCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU
V dubnu jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme navštívili
vzácného skřítka. Lesní skřítek měl pro nás připravené úkoly a různé
překážky, které děti musely překonat a splnit. Aby se děti mohly dostat do
hlubokého lesa, musely zvládnout hádanky, vymyslet 10 zvířátek, které
žijí v lese a zdolat cviky v trávě. Děti daly hlavy dohromady a vše splnily.
Skřítek nás pustil do lesa, kde na nás čekaly další úkoly. Děti zápasily
s pavučinou, přes kterou se musely dostat na druhou stranu. Po této
překážce se děti staly lesním detektivem a měly za úkol přinést z lesa něco
dlouhého, drsného, kulatého, těžkého a lehkého. Společně jsme nasbírali
šišky a soutěžili o nejlepší trefu na cíl. Skřítek nás nakonec sladce odměnil
a my jsme se vydali na zpáteční cestu.
-km-

DEN PTACTVA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Připomněli jsme si Den ptactva, starší si zavzpomínali na různé druhy
ptáčků, kteří u nás žijí a povykládali o nich těm mladším. Děti z 1. a 2.
třídy ovšem překvapili svými znalostmi. Využili jsme počítačů ve ŠD
a zabrouzdali do Afriky i Asie. Nakonec si děti vybarvily vytisknuté
ptáčky, které připnuly na předem vyrobenou větev z papíru.
-kv2

KUDY TUDY CESTIČKA IV.
Ve čtvrtém projektovém dni jsme se z Pyeong-Changu vrátili do Evropy.
Poznali jsme oceány, moře, poloostrovy i největší ostrovy, pohoří i nížiny.
Vyhledali jsme nejvyšší horu a její výšku, tu jsme potom porovnávali
s výškou naší Sněžky. Blíže jsme se seznámili s našimi sousedy, jejich
hlavními městy, povrchem i vodami a památkami. Virtuálně jsme se prošli
Vysokými Tatrami, prohlédli si Varšavu, v Německu jsme se podívali na
Braniborskou bránu. Ve Vídni jsme navštívili koncertní síň a poslechli si
Malou noční hudbu od Wolfganga Amadea Mozarta. Z Vídně jsme
přiletěli do Prahy. V poslední části projektu budeme objevovat krásy naší
vlasti.
-hv-

ZÁVODY NA ČEMKOLI
19. dubna jsme uspořádali závody na čemkoli na
obecním hřišti. Účast byla velká. Závodili
nejenom žáci ze základní a mateřské školy, ale
i jejich sourozenci, bývalí žáci apod.. Naše paní
učitelky si předem připravili velmi náročné
disciplíny. Například slalom, podjezd pod lanem,
převezení kužele z bodu A do bodu B, hodně
dlouhá a krkolomná vlnitá čára, po které museli
závodníci perfektně projet, zastavení na čáře apod.
Před závodem, se museli závodníci dostavit na
takzvané STK, kde jim byl jejich dopravní
prostředek řádně zkontrolován a uznán vhodným
k závodění. Samozřejmě nemohla chybět ani
zdravotnická služba pro případ, že by se někdo
zranil. Závody proběhly ve svižném tempu bez
velkých závažných nehod. Těm malinkým
závodníkům pomáhali maminky. Závodili jsme ve
dvou kategoriích. Malí a velcí účastníci. V každé
kategorii jsme vyhlásili třetí, druhé a první místo.
Každý závodník dostal sladkou odměnu ve formě
malého bonbónku. Počasí nám přálo a závodníci do své spanilé jízdy dali
všechno, co mohli.
-kv3

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
16. dubna proběhl zápis do 1. třídy. Tento rok nebyla škola plná Šmoulů,
ale zápis se nesl v duchu Sněhurky a 7 trpaslíků v podobě našich starších
žáků ze ZŠ. Sněhurka všechny krásně přivítala a dala jim knížečku, do
které si zapisovali úkoly, které zvládli u Sněhurčiných pomocníků. Každé
stanoviště měl na starosti jeden z trpaslíků. Vysvětlil dětem co dělat, a ty
hravě zvládly všechny úkoly. Sněhurka uznala, že všichni jsou neskutečně
šikovní a v první třídě se jim od září bude určitě moc dařit.
-kv-

NA DEN ZEMĚ JSME NEZAPOMNĚLI ANI V MŠ...
..., a tak jsme jí pomohli, aby se cítila lépe a měla z nás radost. S dětmi
jsme si povídali, jak Země vypadá, kdy se slaví její svátek, a co vše
můžeme na té naší planetě najít. Zmínili jsme, kdy je Země smutná, co se
jí nelíbí, a jak bychom se k ní měli chovat. Připomněli jsme si, jak je
důležité třídit odpad, a také jsme si vyzkoušeli, zda umíme poznávat
kontejnery a odpadky. Děti plnily různé úkoly: poznávání kytiček, třídění
odpadků do správných popelnic, skládání kytiček z vršků a výroba něčeho
z odpadků. Poté jsme se vydali na procházku. Po cestě jsme uklízeli
odpadky, které do přírody nepatří, byli jsme velmi překvapeni, že jsme
naplnili téměř celý pytel. Děti Zemi slíbily, že se k ní budou chovat hezky
a budou si po sobě uklízet. Určitě jsme Zemi udělali velkou radost. -km4

