
Učit se venku je docela zábava. A tak pokud to jde, jdeme se učit ven.
Pokud nám počasí nepřeje, jdeme také ven a využíváme náš altán. Venku
čteme, píšeme, pracujeme (opět jsme letos vyrobili ptačí budky), kreslíme,
počítáme  nebo  se  učíme  pracovat  s  mapou  a  buzolou  i  orientovat  se
v krajině. Když čtvrťáci  a páťáci trénovali  v Zátoru hasičskou fyzičku,
menší  také nelenili.  Ráno si  přečetli  příběh o tom, jak kamarádi  Kvak
a Žbluňk hledali jaro za rohem. Kdo uměl hrát hru Piškvorky, naučil ji
i ostatní  spolužáky.  Ke  hře  jsme  využili  dlaždice  zahradního  chodníku
a kamínky. Potom si děti ze záclony, provázku a šišky vyrobily Poletuchy
– velkou a malou.  Zasoutěžily si v hodu poletuchami, měřily své výkony
dvoumetrovým provázkem,  který  si  samy odměřily.  Při  měření  musely
dělit, přičítat i odečítat. Výsledky zapisovaly do tabulky a porovnávaly své
výkony. Nakonec zvítězili  všichni, všichni odvedli kus práce a sami se
zasloužili o krásný den.   -hv-
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V měsíci  květnu  se  uskutečnil  výlet  do
Krnova,  kde  jsme  se  školkou  navštívili
Středisko  volného  času.  Zde  pro  nás  byly
připravené  aktivity  venku na  téma doprava.
Nejvíce se děti těšily na cestu vláčkem, pro
některé  děti  to  byl  obrovský  zážitek.  Před
odjezdem  byly  děti  poučeny  o bezpečnosti
chování  při  cestování  v prostředcích
hromadné dopravy.
V průběhu  cestování  jsme  vedli  diskusi  na
téma doprava a pozorovali jsme dění kolem

nás.  Ve středisku nás paní lektorka zavedla na dopravní hřiště, kde děti
plnily  různé  úkoly.  Nejprve  nás  čekala  teoretická  část,  kde  si  děti
zopakovaly dopravní prostředky, bezpečnost, základy dopravního značení,
povinnosti řidiče a chodce. Také nás paní lektorka seznámila s dopravním
hřištěm a důležitými pravidly, jako je jízda po pravé straně.
Konečně přišla pořádná zábava, děti se už nemohly dočkat praktické jízdy.
Moc  jsme  si  to  užili!  Nakonec  všechny  čekala  jízda  zručnosti,  kde
zdolávali různé překážky, jako kužely a přímou jízdu. Paní lektorka děti
pochválila  za  super  spolupráci  a  předala  jim  menší  dárek  v podobě
omalovánky  a  pracovního  sešitu  na  téma  doprava.  Bylo  to  moc  fajn
a těšíme se na další spolupráci.   -kv-

Tento měsíc jsme měli speciální oběd od naší
paní kuchařky, která nám udělala hamburgery.
Děti  se  nemohly  dočkat  a  celý  den  na  nic
jiného  nemyslely.  „Kdy  bude  oběd???  Už
máme  uklízet?“ Tak  takové  nevšední  otázky
jsme dostávaly. A dočkaly se! No uznejte sami,
nejsou to spokojené tvářičky?       -kv-

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V KRNOVĚ

HAMBURGER VE ŠKOLIČCE



V  průběhu  května  proběhly  tři  dny
s keramikou v rámci projektového dne
Keramika  aneb  pracujeme  s  hlínou.
Děti  se  naučily  různé  metody  práce
s hlínou. Zpočátku jsme se naučili, jak
ji  opracovávat,  uchovávat  a  jaké  jsou
metodické  postupy  jednotlivých
technik.  Děti  si  za  pomocí  odborné

lektorky  vyrobily  mističky  na  oříšky  a  různé  ozdoby.  Jelikož  je  práce
s keramikou zdlouhavý proces,  který obsahuje dvojí  vypalování v peci,
budeme doplňující práce provádět ještě i v měsíci červnu. A díky, tomu, že
nám zbyla  spousta  materiálu,  vyzkoušely  si  stejnou  práci  také  děti  ve
škole.  Děkujeme touto cestou paní  lektorce Pavlíně, která nás s  hlínou
naučila pracovat a zajistila nám i vypálení našich výrobků. -bm-

Naše  děti  ze  školky  jsou  velmi  zvídavé,
proto je téma vesmír pro ně něco úžasného.
Seznámili  jsme  se  s celou  sluneční
soustavou, nakreslili jsme si planetky, které
jsme pak mezi sebou porovnávali, vysvětlili
jsme si,  že pouze na naší  planetě  je  život.
Dobrou pomůckou pro nás bylo vzdělávací

video Paxi,  kde mohly děti  krásně nahlédnout do prostoru ve vesmíru.
Prakticky  jsme si  ukázali,  jak  se  Země  točí  kolem své  osy  a  zároveň
kolem Slunce.  Ukázali  jsme  si  na  dětech,  jak  planetky  jdou  za  sebou
v mléčné dráze,  která je  blíže ke slunci  a  která  nejdál.  Pomocí  našeho
padáku, jsme udělali názorné schéma, kde se každý stal jednou planetou.
Celý týden jsme si prohlíželi různé knihy s vesmírem a galaxií, zkoumali
jsme hvězdy, sílu slunce, ale také v čem je naše Země výjimečná, a za co
jí můžeme děkovat.   -kv-

KERAMIKA ANEB PRACUJEME S HLÍNOU

VESMÍR VE ŠKOLCE



V rámci  jednoho  výjezdu  se  děti  čtvrtého  a  pátého
ročníku  staly  na  jeden  den  hasičem.  Vyjeli  jsme  se
podívat  na  hasiče  do  Zátoru,  kde  jsme  se  věnovali
hasičským sportovním disciplínám. Děti se dověděly,
jaký je rozdíl mezi výstrojí a výzbrojí hasičů, obhlédly
si hasičské vybavení a hasičské auto. Největší část dne

jsme se ale věnovali hasičskému sportu. Děti si vyzkoušely stříkat z hadic, střílet ze
vzduchové  pušky,  věnovaly  se  požárnímu  útoku  a  štafetovému  běhu.  V  rámci
požárního  útoku  se  naučily  zapojovat  hadice,  proudnice,  rozdělovač  a  savice.
V rámci štafetového běhu měly za úkol proběhnout po hadici (rovnováha), přelézt
překážku a přenést hasicí přístroj. V této disciplíně jsme vyhlásili soutěž o Pohár
hasičských dovedností.  Děti byly motivované, každý chtěl vyhrát a vyprosily si
dvě  kola  soutěže.  Časy  byly  na  desetinky  vyrovnané.  Pohár  získala  Eliška
Matějáková, gratulujeme.        -bm-

Mladí  badatelé  v  první  květnové  lekci  vyhodnotili
dlouhodobý  pokus.  Zjistili,  že  jíme  více  zeleniny  než
ovoce.  Ze  zeleniny  jíme  nejvíce  brambory  a  mrkev.
Ovoce i zeleniny pak jedí více děvčata než kluci. Z ovoce
jíme nejvíce jablka. Dalo by se zjistit ještě mnohem více
informací o konzumaci ovoce a zeleniny, ale mladší děti
zapomínají zaznamenávat, co všechno denně zkonzumují.
Ale i tak byl tento pokus zajímavý a mnozí si až v tuto

chvíli  uvědomili,  kolik  snědí  za  den  ovoce  a  zeleniny.  V  další  lekci  si  mladí
badatelé pohráli s nenewtonskou kapalinou. Zjišťovali, jestli je vodou ředěný škrob
kapalina – někdy teče a jindy se chová jako pevná látka. V další lekci badatelé
zkoumali vlastnosti bílkovin. Co jim neublíží a co je zničí. Pracovali s vaječným
bílkem a běžnými kuchyňskými „chemikáliemi“ jako je ocet, sůl, soda nebo citrón.
V poslední květnové lekci zjišťovali, která semínka obsahují olej. K dispozici jsme
měli  semínka  slunečnice,  lnu,  máku,  pšenice,  hrachu  a  dýně.  Hmoždili,  drtili
kamenem, lžičkou nebo válečkem. Zkoušeli, která semínka obsahují nejvíce oleje
a zjišťovali cenu vybraných olejů. Věděli jste, že 100 ml oleje z pšeničných klíčků
stojí  průměrně 160 korun? Každá lekce přinese dětem nové informace.  Věda je
prostě zábava.    -hv-

JEDEN DEN HASIČEM
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