
Letos  jsme  se  zúčastnili  celostátního  sčítání  ptáků  na  krmítku.
S předstihem jsme  připravili  ptákům krmení  v  podobě  lojových  koulí,
šišek i mističek, do klícek jsme naporcovali syrový lůj a pravidelně jsme
doplňovali  krmítka.  Až  přijde  den  D  –  den  sčítání  –  určitě  už  budou
všichni  ptáci  v  okolí  vědět,  kde  mají  prostřeno.  Avšak  zřejmě  díky
teplému počasí přiletěli pouze 4 vrabčáci. Ale i ti se počítají. Snad bude
při příštím sčítání větší počet druhů i ptáků. Určitě se zase zúčastníme.-hv-

V družině  jsme  si  popovídali  o  našem těle.
Tentokrát  jsme vybrali  jednu konkrétní  část,
a to  ústa  a  zuby.  Koukli  jsme  se  na  video,
které děti velice bavilo a rozvedli debatu, jak
je důležité si čistit zuby po každém jídle, a co
se  může  stát,  když  čištění  zubů  budeme
zanedbávat. Také jsme si řekli něco o našich

chuťových pohárcích a nakreslili si plakáty na téma  chuťové receptory.
Jedno  odpoledne  jsme  opět  věnovali  Deskohraní,  kdy  nám  byla
představena  nová  stolní  hra  UNO.  Opět  jsme  se  přesvědčili,  že  hraní
stolních her je vždy zábava i poučení.    -kv-
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K vánocům dostaly děti výlet do Světa techniky. Financován byl v rámci
projektu a spolupráce s Moravskoslezským krajem. V Ostravě nebyly děti
poprvé,  a  tak se  velmi těšily.  Byl  pro  ně  připraven speciální  program.
Hlavním  tématem  byla  stará  řemesla.  Mladší  školáci  se  věnovali
tkalcovství.  Seznámili  se  s  textilními  rostlinami,  přírodními  i  umělými
vlákny  a látkami.  Shlédli  pohádku  Krtek  a  kalhotky,  kde  viděli,  co
všechno je potřeba udělat, než vzniknou ze semínka kalhoty. Tkalcovské
řemeslo si také mohli vyzkoušet. Pracovali na malých stávcích a utkali si
náramek. Někteří byli tak nadšeni, že už kupovali stavy, tkali a tkali a své
výrobky prodávali… ve svých představách. 

Ti  starší  poznali  dráteníky a jejich  práci.  I  oni  si  mohli
vyzkoušet, co obnáší práce s drátky. Nemuseli zpevňovat
a odrátkovat  starý  hrnec  nebo  hrnek,  ale  vyrobili  si
dekoraci v podobě srdíčka s korálky.  Drátkování jim šlo
pěkně od ruky a všem se podařila nádherná práce. 
Po skončení programu jsme měli  dostatek času projít  si

některé  expozice.  Děti  nejvíce  zaujala  výstava  CRASH!!!,  kde  si  na
vlastní  oči,  uši  i  kůži  mohly  vyzkoušet  nejrůznější  situace  silničního
provozu.  Poznaly,  jak  nebezpečná  jsou  nasazená  sluchátka  u  chodců
i cyklistů, jak nebezpečná je jízda po požití alkoholu nebo drogy, a jak se
chová  neovladatelné  vozidlo.  Pochopily  také,  jak  silný  je  náraz  auta
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v třicetikilometrové  rychlosti,  mohly  se  „projet“  na  motorce  i  „prožít“
dopravní nehodu a mnoho dalších simulací. 
Navštívili  jsme  i  divadlo  vědy,  kde  nám  šílený  vědec  profesor  Hugo
Křemík předvedl bláznivé pokusy, jako zapálený oheň na dlani, divoký
start  rakety na plynový pohon i  nejrůznější  výbuchy. Prohlédli  jsme si
expozice věnované železu, zvuku, světlu i vesmíru. Domů jsme se všichni
vraceli plni nových dojmů, zážitků i témat k zamyšlení. Těšíme se na další
návštěvu, ve Světě techniky je stále co objevovat.   -hv-

Poslední  lednový  týden  nás
navštívila  paní  učitelka  Hanka,
se  kterou  jsme  se  učili  nejen
o lese.  Na  začátku  se  děti
podívaly na dokument o lese –
průmyslovém,  přirozeném,
lužním,  mladém,  starém  apod.
Jejich úkolem bylo průběžně si
zapisovat  důležité  informace,
které  potom  sdělily  ostatním
spolužákům.  Zkoumaly  i  kůru
různých  stromů,  přemýšlely  co
to  je  kůra,  k  čemu  slouží

a k čemu  ji  můžeme  přirovnat  vzhledem  k  lidskému  tělu.  V  knihách
a encyklopediích vyhledávaly informace o rostlinném a živočišném životě
v lesích, které prezentovaly ostatním. Není vůbec jednoduché vystoupit
před celou třídu a ještě k tomu něco povídat. Ale všichni se svého úkolu
zhostili na výbornou a tento obtížný úkol zvládli. Dále se děti seznámily
s unikátním  životem  mravenců,  s  jejich  dorozumíváním.  Vyplnily  si
pracovní  list,  kde  shrnuly  vše,  co  se  během  dne  dověděly.  Celý  den
pracovaly  ve  skupinách,  dvojicích  i  samostatně.  Na  samý  závěr  si  za
odměnu všichni zatancovali na mravenčí pasece.   -hv-
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Ještě  v  lednu jsme stihli  výuku lyžování  na  Annabergu.  Letos  to  bylo
trošku s odřeným uchem, protože sněhové podmínky během zimy nejsou
dobré. A vlastně se ani nedá říct, že nějaká zima vůbec je…
Některé vleky vůbec nespouštěly, a tak jsme byli narychlo osloveni, že
pokud chceme výuku s lyžařskou školou, pak musíme zareagovat hned.
Díky  skvělé  spolupráci  s  rodiči  a  rychlému vybavení  dětí  se  podařilo
postavit se na svah do týdne od oznámení. Ti, co nelyžovali, si sněhu užili
aspoň při školním bobování.   -zk-

V lednových lekcích se Všeználci seznámili s termínem tření.
Zkoumali, co to vlastně to tření je, kde se sním můžou setkat.
Dostali  zapeklitý  úkol.  Přemístit  obrovský  náklad
s vynaložením  co  nejmenší  síly.  Po  několika  nezdařených
pokusech dali hlavy dohromady a postupně přišli na to pravé
řešení.  V další  lekci  o  tření  si  vyrobili  rakety  na  provázku.
V lekci volného pádu zkoumali, jak rychle padají nejrůznější
předměty v závislosti na tvaru, ploše nebo hmotnosti. V další
navazující lekci si vyrobili padáčky s parašutistou, který může
měnit svoji váhu a děti tak mohou sledovat, jak se vzhledem
k váze mění rychlost pádu a jakou funkci vlastně padák plní.
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