ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Děti se stávají tím, za koho je považujeme.
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PŘÁTELSTVÍ
Ve čtenářské dílně jsme si s dětmi předčítali z knihy Tajný život stromů,
kterou napsal Peter Wohlleben. S textem jsme potom dále pracovali,
a protože se v závěru objevila krásná slova od dětí, rozhodla jsem se jich
pár ocitovat. V kapitole Přátelství se píše o tom, jak jsou stromy sociální
bytosti, že sdílejí svou potravu se svým příbuzenstvem a pomáhají
i nemocným exemplářům, dokud se jejich stav nezlepší. V rámci práce
s textem jsme využili metody tzv. podvojného deníku. Do levé části si
každý vypíše nějakou citaci z textu. V pravé části potom přidá vlastní
komentář či interpretaci – popíše, jak chápe to, co nám chtěl autor říct.
Tohle děti vybraly jako citaci autora...
- společně jde všechno líp
- osamělý strom není les
- příště se může situace obrátit
a pomáhající bude sám potřebovat
pomoc
- i sloni se starají o své příslušníky,
pomáhají nemocným a slabým na nohy
a i své mrtvé opouštějí velmi neradi
- každý strom je pro své společenství
cenný a zaslouží si být zachován co
nejdéle
- proto les podporuje i nemocné
exempláře a zásobuje je živinami
- osamělý strom nedokáže vytvořit
vyrovnané lokální klima, je vydán na
milost a nemilost povětrnostním vlivům

…a takto texty okomentovaly
- věta je pravdivá, osamělý člověk není
nic, ale společně je součástí kolektivu
- je dobré, když samotnému člověku
pomůžeme, a pak jde všechno líp
- jsme všichni pohromadě, když někdo
něco nechápe, tak nám ostatní pomůžou
- když nás je víc, tak jde všechno líp
- chápu to jako lidský život, i lidi neradi
opouštějí své milé a příbuzné, vím, jak se
cítí
- strom musí být zachován, protože nám
dává čerstvý vzduch
- všechno něco je, každý něco umí
- spisovatel povzbudil, aby se všichni
kamarádili a navzájem si pomáhali
a drželi spolu, ale někdy je i dobré si od
kamarádů odpočinout
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DĚTI PROVÁZEJÍ BRUNTÁLSKÝM ZÁMKEM
Naše celoroční práce se
zdařila! Odpoledne 13. 5. se
děti
zúčastnily
finálního
provázení na bruntálském
zámku. Akce, na kterou se
všichni neskutečně těšili. Děti
byly trochu nervózní před
vystoupením, ale vše se jim
povedlo perfektně. Rodiče
jsme rozdělili na dvě skupiny,
děti tedy hrály dvakrát. Moc se jim líbilo na zámku jako takovém, protože
kdo by se jinak mohl dostat „za špagát“, kam nikdo nesmí? Kdo by mohl
jít na zámecký záchod? Jenom děti z Rudné pod Pradědem. Píle, kterou do
celého projektu všichni vložili – do nacvičování, šití kostýmů, učení se
textů – se vyplatila a vzniklo krásné dílo, kterým se můžeme pyšnit
a hlavně, na které budeme vzpomínat ještě řadu let.
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SVĚT VĚDY A TECHNIKY
28. května jsme v rámci nového
projektu jeli do Dolních Vítkovic
v Ostravě. Je tam nádherné
vzdělávací centrum – Velký svět
techniky. Děti zažily plno zábavy,
ale naučily se i něco nového. Po
příjezdu jsme měli krátkou
prohlídku technického muzea. Mají
tam expozici na téma Tělo
a technika. Přiblížili nám moderní technologie, které usnadňují život
lidem s handicapem. Hlavním cílem ale byla výuková hodina s Robotem
Ozobotem. Robot Ozobot je jeden z nejmenších robotů svého druhu
a dokáže vykonat velkou škálu příkazů. Každý dostal jednoho robota, se
kterým se postupně seznamoval. Postupně se ho učil programovat a dávat
mu příkazy, které poté robot plnil. A tak se děti naučily primární základy
programování. Pro děti to bylo velice zajímavé a moc je to bavilo.
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MALÝ CHEMIK
Také děti ze školky se zúčastnily výukového programu
v Dolních Vítkovicích. V programu Malý chemik viděly
pokusy s ohněm, s laserem, nebo s barvami. Dětem se
program moc líbil, bylo to zajímavé a zábavné. Poté jsme
měli čas na oběd, ale také na hry v zábavných centrech.
No a to se dětem líbilo nejvíce…
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MYSLIVECKÁ PŘEDNÁŠKA
I tento rok se naše školka zúčastnila Myslivecké
přednášky v Bruntále. Jelikož bylo nepříznivé
počasí, tak se vše odehrávalo v budově
Mysliveckého spolku. Děti si zopakovaly jména
zvířátek, která žijí v lese. Připomněli jsme si jejich
potravu, jak se chováme ke zvířátkům, a jak se o
ně staráme. Dověděli jsme se, jaký je rozdíl mezi
rohem a parohem, a připomněli si mysliveckou
mluvu. Dětem se nejvíce líbilo, že si na závěr
mohly vše osahat, a tak se lépe přiblížit ke světu
zvířat. Těšíme se na další návštěvu, která nám
vždy přináší mnoho zajímavostí z přírody.
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KDO BYDLÍ V NAŠÍ ZAHRÁDCE – PROJEKTOVÝ DEN
Tento měsíc se ve školce uskutečnil další projektový den na téma – Kdo
tady bydlí. Touto cestou děti rozvíjejí úctu k životu, ale také svůj vztah ke
zvířátkům, které se pohybují kolem nás. Vnímáme, jak jsou pro nás
důležitá, a proto je musíme chránit. Děti měly v nabídce mnoho různých
aktivit, například hledání dvojic broučků a hmyzu, stavění domečků pro
zvířátka na zahradě, pozorování hmyzu z encyklopedie, ale také pracovní
list housenky. V ranním kruhu jsme si povídali, kdo bydlí na zahradě, co
potřebuje k životu, jaké mají domečky, čím jsou užiteční, proč někteří
škodí, a na závěr jsme rozebírali pohádku Ferda Mravenec.
V pohybové části si děti zahrály na šnečí závody, krtka a mravence a na
stavění mraveniště pro Ferdu. Poté jsme trávili čas na zahradě, kde jsme
pozorovali broučky a hmyz. Dětem se nejvíce líbily žížaly a ploštice. -km3

DĚTSKÝ DEN V PODLESÍ

31. května jsem se vydali na cestu do Podlesí slavit Den dětí. Jako každý
rok jsme se hned ráno vydali autobusem na horní zastávku, aby cesta
nebyla až tak dlouhá a šli jsme vstříc novému dobrodružství. Děti si cestu
už dobře pamatují a rok od roku jim ubíhá rychleji. I přesto si ale stačíme
všímat toho, v jak krásné krajině žijeme. Míjíme rozkvetlé louky,
všímáme si vzácných druhů květin a chladíme se v lese. U dřevěného
kostelíku se pravidelně zastavíme a trošku posvačíme. Chceme pochválit
starší děti za obětavou pomoc malým dětem ze školky. Jak po cestě, tak
i při opékaní špekáčků a zábavě.
Pan Hanák nás jako vždy přivítal s úsměvem a tradičně povozil celou
školu na svém koníčkovi. Moc Vám, pane Hanáku, děkujeme.
Pochvalu musíme vysmeknout před všemi dětmi, co absolvovaly celou
trasu i se zpáteční cestou ke škole. Dohromady je to totiž úctyhodných 11
kilometrů. Není zvykem, aby školní děti takovou vzdálenost ušly… a což
teprve ty školkové – i tři odvážlivci ze školky to opravdu došli až ke
škole. Zlaté vesnické děti! Děkujeme, dětičky naše. Jste jedinečné! -kvZpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se
všemi pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich
fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
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