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Motto: Dělej dobro a štěstí tě dohoní…
(magister dixit Josef Váňa)

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL
Na začátku školního roku se v naší škole opět
rozjely dva projekty – Ovoce a zelenina do škol
a Mléko do škol. Díky tomuto projektu dostávají
všichni žáci zcela zdarma ovocné svačinky, které
zvyšují příjem vitamínů a přispívají ke zdravému
způsobu stravování dětí. Rovněž se k nám
každých 14 dní dovážejí mléčné výrobky. Pro
představu je na fotografii vidět prosincová
dodávka dobrot. Jednou měsíčně dostávají všichni
jablečné džusy. Občas máme možnost ochutnávat
také z degustačních bedýnek, ve kterých bývá
exotické ovoce nebo speciální druhy sýrů.
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ČERTE, ČERTE CHLUPATÝ...
...nechej pytel za vraty! Zatímco ve škole se na čerta s Mikulášem
i andělem moc těšíme, ve školce je tato tradiční návštěva vždy
spojena s obavami i zamyšlením… A tak i letos bylo z dětských
tváří krásně poznat, kdo tak trochu bojuje se svým vnitřním
zlobidlem, a kdo naopak jen přemýšlí a zkoumá ty tři záhadné
postavy, které k nám přišly. Kde se tu vzaly? Jsou pravé nebo ne?
A jak je možné, že toho o nás tolik vědí?
Jsme rádi, že k nám návštěva zavítala i v tomto velmi složitém
období a děkujeme za perníkové balíčky a stromeček!
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JAK TO JENOM TROCHU JDE...
…BÁDÁME. Nejlépe se nám to daří v badatelském klubu,
kam chodí jen ti, kteří mají opravdový zájem se něco nového
dovídat. A díky tomu se nám tam práce moc daří. Škoda jen,
že nás i letos limituje uzavírání škol. I tak si ale hned po
návratu dáme třeba dvě schůzky v jednom týdnu.
Stále poznáváme a objevujeme nové souvislosti, děje
i procesy. V říjnu jsme objevili, jakým způsobem vznikne
z obyčejného olivového oleje přírodní voňavé mýdlo plné
vyživujících látek. Navštívili jsme naší
starou známou lípu a pozorovali, jakými
prošla změnami. Na podzim se nám
krásně vybarvila do zlatožluta. Při
ohledávání jejího okolí jsme zjistili, že z nějakého důvodu
zřejmě moc nekvetla, protože jsme nenašli mnoho semen.
Některá semínka jsme posbírali, přibrali jsme i listy, abychom
je v příští lekci mohli důkladně prozkoumat. Tím jsme získali
i materiál pro klíčení a další rozmnožení naší staré lípy.
V prosinci jsme zkoumali, jaký vliv mají některé látky na zubní
sklovinu. Protože se nenašel dobrovolník, který by nám
věnoval zub (natož 6 zubů, které jsme pro pokus potřebovali),
museli jsme zuby nahradit vajíčky. Do zavařovacích sklenic
jsme připravili roztoky: se solí, jedlou sodou, cukrem, do
dalších sklenic jsme nalili Pepsi Colu a pomerančový džus. Do
každé tekutiny jsme potom ponořili vejce. Jak bude reagovat vaječná skořápka
s těmito tekutinami? Každý den se chodíme dívat, jaké změny se dějí. Již druhý den
bylo vejce v octu bez skořápky. Ocet „sežral“ veškerý vápník a vajíčko tak zůstalo
obalené jen ve vnitřní bláně – bylo jako z gumy. I ostatní
roztoky pomalu ovlivňovaly kvalitu skořápky. Bohužel se
nám z důvodu uzavření školy nepodařilo dokončit tento
pokus, proto se k vlivu určitých látek na zubní sklovinu
při nejbližší příležitosti ještě vrátíme.
V další lekci jsme si pohráli s usměrněným proudem
vzduchu, který poháněl raketu odpalovanou z obyčejného
brčka. Která byla nejrychlejší, a která letěla nejdál,
nejvýš? Všechny byly nejlepší, všichni si s raketami užili
spoustu zábavy. Protože… bádání nás BAVÍ!
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BACILY ÚTOČÍ I U NÁS NA PALUBĚ

Tento měsíc nám onemocněli kamarádi Hup s Hopem. Když se to děti
dověděly, měly hned několik nápadů, jak se o kamarády postarat. Nejprve
jsme opičky uložili do postýlek, do kterých jsme položili rýmovník na
uvolnění dýchacích cest. Poté jsme uvařili mátový čaj, do kterého jsme
přidali citrón a trochu medu. Nejen Hup a Hop si pochutnali, ale i děti
měly velký přísun vitamínů. Každý den kamarádům měřily teplotu,
podávaly léky a staraly se o vše, co bylo potřebné.
Nejvíce se děti nasmály, když ochutnávaly citrón,
tolik kyselých tvářiček ve školce ještě nebylo. Jeden
den jsme se věnovali také zlobivým bacilům, které
jsme zkoumali pod mikroskopem. To bylo pro děti
velmi zajímavé a každý si chtěl práci
s mikroskopem vyzkoušet. Poslední den se
kamarádům ulevilo a konečně se mohli připojit
k nám. Děti z toho měly velkou radost.
-kv-

DUŠIČKY
S dětmi jsme i ve školce oslavili Památku zesnulých. Citlivě jsme si vysvětlili
podstatu tohoto svátku, vytvořili si společně svíčky, naučili se písničku k tématu
a v rámci procházky jsme navštívili místní urnový háj. S dětmi jsme si vysvětlili
společenské normy, které se pojí s návštěvou hřbitova. Děti byly ohleduplné
a společně jsme zapálili svíčku jako vzpomínku za naše zemřelé.
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