
Kdo si hraje, nezlobí
Toto lidové přísloví nás provázelo při
odpoledním  setkání  nad  deskovými
hrami.  Spolek  rodičů  (SRRP)  ve
spolupráci  se  školou  uspořádal  pro
děti  Deskobraní.  Nejednalo se o nic

jiného, než o společné hraní deskových her. Spolek požádal o grant místní akční
skupinu  MAS Hrubý Jeseník, a tento grant byl naší školce udělen. Dětem z něj
byly  zakoupeny  nové  deskové  hry,  které  jsou  přiměřené  jejich  věku.  Průběh
deskového hraní byl následující: nejprve dětem byly společenské hry představeny
a následně  byl  vysvětlen  pojem  fair  play. Potom  bylo  Deskohraní  zahájeno.
Nejvíce děti zaujala karetní, postřehová hra – Grabolo s oblíbeným krtečkem a jeho
kamarády.  Každý si  zahrál  a  naučil  se něco nového. Tradiční  deskové hry toho
naučí děti mnoho. Hlavně rozvíjejí sociální interakci a jsou vlastně jednoduchým
způsobem,  jak  kvalitně  s  dítětem  trávit  čas.  Pro  předškolní  děti  jsou  hlavně
zábavnou cestou, jak se naučit dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo
myslet kreativně. Také rozvíjejí schopnosti soustředění, sebeovládání nebo umění
řešit  problémy.  Odpolední  setkání  se  SRRP  bylo  velmi  příjemné  a  zábavné.
A protože jsme se společně u Deskohraní dobře pobavili,  rádi  si  podobnou akci
zopakujeme. Děkujeme také MAS HJ za finanční podporu.    -kv-
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Ve  školce  jsme  si  užili  další  ze  zimních
projektových dní. Cílem bylo seznámit děti
s tradicí Tří králů – kdo byli tři králové, jak
se jmenovali, kam šli a proč. Na tyto otázky
již děti znají odpověď. Zjistili jsme, že ne
všichni  lidé  jsou  stejní.  Lišíme se  barvou
pleti, zvyky, tradicemi a děti se díky tomuto
učí  respektovat  tyto  odlišnosti.  Dalším

a neméně důležitým cílem tohoto dne bylo naučit děti formulovat vlastní
přání a touhy. Myslím, že se nám to povedlo, neboť jsme vytvořili krásnou
kometu přání posetou spoustou malých hvězdných tužeb. Děti se naučily
píseň Tří králů a vyrobily Tři krále ze zbytků vánočního balicího papíru.
Jak se jim povedli? Posuďte sami.  -bm-

Družina  nám  v  lednu  i  únoru  ztichla.  Po
vánočních svátcích se vrátily do školy pouze děti
1. a 2. ročníku, a tak to bylo znát i na družinkové
docházce.  Trošku  se  snažíme  pokračovat
v badatelském kroužku  i  s  dětmi,  které  tam  za

normálních okolností nechodí. Sportování a florbalu v tělocvičně se teď
věnovat nemůžeme, a tak se snažíme vyřádit v tradičním bobování až do
posledního sněhu. Leden nám přál,  a tak jsme se denně mohli  oddávat
aspoň těmto zimním radovánkám. Bobujeme, stavíme sněhuláky, děláme
sněhové anděly a koulujeme se. Připomněli jsme si také tradici Tří králů,
zúčastnili se počítání ptáčků – Ptačí hodinky.
Věnovali jsme se výtvarné činnosti – vyráběli jsme papírové sněhuláky
a kreslili  naše zimní sportování.  V únoru si  sedáme k deskovým hrám,
protože nám už sníh mizí. Povedly se nám i zimní vycházky, ale v okolí
školy jsme neobjevili žádné stopy zvířat, proto jsme se s nimi seznámili
v knížkách a pracovních listech.   -au-

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...

Z LEDNOVÉ DRUŽINY



Projektový  den  Zima  s Hupem  a Hopem  se
nám vydařil.  Napadla spousta sněhu a děti se
nemohly  dočkat  aktivit  a  soutěží  na  sněhu.
Nejprve  jsme  ale  museli  naše  opičky  Hupa
a Hopa  dobře  obléknout,  aby  s námi  mohli
vyrazit ven. Pak nám už nic nebránilo vyrazit
na  sněhové  radovánky.  Děti  soutěžily

v sáňkování  dvojic,  v lezení  na  ledové  kře,  v koulované  a  honěné  na
sněhu. Dále jsme tvořili obrazce ve sněhu a klouzali jsme na ledu. Hup
a Hop  nám  fandili  ze  všech  sil.  Soutěže  nenechaly  nikoho  chladným
a zapojily se i paní učitelky. Užili jsme si krásný sněhový den a naštěstí
nebyl poslední   -bm-

Na tento den se děti těšily nejvíce a s chutí se na něj pečlivě připravovaly.
Společně  jsme  vyráběli  vlajku  ČR,  olympijské  kruhy,  pochodeň,
zopakovali jsme si státní hymnu, trénovali olympijské disciplíny.
V den olympijských her si děti oblékly dresy s olympijskými kruhy, které
si  s nadšením vytvořily. Den začal oficiálním zahájením her – nástupem
s pochodní a vlajkou, poslechem a zpěvem hymny ČR, štafetovým během
s pochodní a slibem fair-play.
Poté  se  již  děti  pustily  do  plnění  olympijských  disciplín.  Soutěžily
v lyžování, sáňkování, v ledním hokeji, v biatlonu a curlingu. Děti se do
disciplín vrhly s opravdovým nadšením a očekáváním. Všichni bojovali
jako lvi, ale přitom nezapomínali na to nejdůležitější – podporu ostatních.
Fandily a podporovaly své kamarády, co jim hlasy stačily. 
Olympijský  den  jsme  ukončili  oficiálním  ceremoniálem  s vlajkou  ČR.
Předali jsme medaile, které si děti bezesporu zasloužily. Na úplném konci
jsme reflektovali své výsledky, své pocity a dojmy. Krásné bylo, že se děti
navzájem náramně podporovaly a vše proběhlo s úsměvy na tvářích, a o to
přeci jde.  -bm-

PROJEKTOVÝ DEN S HUPEM A HOPEM

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY



V letošním školním roce jsou všechny naše tradiční akce omezeny. Je nám
to velmi líto už kvůli dětem. Aby děti o všechny tradiční akce nepřišly,
rozhodli jsme se, že Masopustní průvod uskutečníme, i když v omezeném
rozsahu. Děti se na průvod velmi těšily, a tak se hned ráno převlékly do
různých masek. Naše první zastávka byla na obecním úřadě, kde nám pan
starosta  předal  Masopustní  dekret,  tudíž  povolení  procházet  obcí
v maskách.  Kvůli  nepříznivé  epidemiologické  situaci  jsme  letos  jen
vesnicí prošli a nenavštěvovali domácnosti, jak bylo každoročně zvykem.
Obyvatelé obce jsme tak mohli alespoň obveselit z bezpečné vzdálenosti
a dětem umožnit prožít si jednu z tradičních akcí.  -bm-

Dětský  karneval  jsme  každoročně  pořádali  v sále  kulturního  domu  za
účasti  rodičů  a  příznivců  školy.  Bohužel  letos  jsme  tuto  akci  museli
omezit jen na účast dětí. To nám ale nezabránilo si den v maskách pořádně
užít.  Děti  přišly  nastrojené  v krásných  maskách  a  moc  jim to  slušelo.
Hned ráno jsme se naučili karnevalový taneček a zbytek dopoledne jsme
strávili  v tělocvičně  pod  taktovkou  klaunů.  Děti  zde  soutěžily,  tančily
a dováděly.  Za  jejich  krásné  masky,  za  jejich  píli  při  soutěžení  a  za
bezprostřední  radost  byly  obdarovány  klaunskými  balíčky.  Fotky
z karnevalu můžete shlédnout na webových stránkách školy.  -bm-

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
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