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Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět. 
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Listopad 2017

13. listopadu je Den laskavosti. My
jsme  se  s naší  školičkou  připojili
k projektu  JSEM  LASKAVEC,
který  organizovala  Nadace  Karla
Janečka.  V rámci  tohoto  projektu
jsme  si  měli  vybrat  nějakou
aktivitu,  díky  které  pomůžeme
svému  okolí.  Naše  děti  chtěly
uspořádat  Den  laskavosti  svým

kamarádům  a  sourozencům  školákům  a  pozvaly  je  do  tělocvičny  na
program Učíme se mimo lavice. Děti ze školky vytvořily v tělocvičně tři
zóny –  smysly,  pohyb a  logika.  V jednotlivých zónách pak školní  děti
plnily různé úkoly a procvičovaly jak smysly, pohybové schopnosti, tak
i logiku.  Úkoly  je  provázely  děti  ze  školičky,  které  jim  vysvětlovaly
zadání úkolů a kontrolovaly jejich plnění.
Tento  den  nebyl  jen  o  procvičení  znalostí,  ale  hlavně o  sbližování  se,
o stmelování  skupin,  o  odvaze  menších  dětí  vést  děti  větší,  o  tom,  že
udělat pro někoho něco hezkého, přináší dobrý pocit i pro nás.  -bm-

Jako je již tradicí v naší školce na začátku listopadu, vzpomínali jsme na
naše zesnulé v rámci Dušiček. S dětmi jsme přiměřenou formou mluvili
o našich  blízkých,  kteří  tady  již  s námi  nejsou.  Přečetli  jsme si  příběh
o svátku zemřelých, který jsme si rozebrali. Mluvili jsme také o tom, jak
se tento svátek slaví v jiných zemích. Při procházce jsme navštívili místní
urnový háj, kde jsme se naučili,  jak se máme při jeho návštěvě chovat
a zapálili jsme svíčky jako vzpomínku na naše blízké.
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DEN LASKAVOSTI

DUŠIČKY VE ŠKOLCE



I letošní školní rok jsme si s dětmi udělali Dušičkový dýchánek se spaním
ve škole. Po příchodu do školy děti zadělaly na chleba, aby bylo co snídat
–  nejdříve  vlastní  chleba,  potom  buchty  od  maminek  –  a  umíchaly
tvarohovou  pomazánku  s pažitkou.  Na  večeři  si  připravily  zeleninový
salát  s  těstovinami.  Chutnal  výborně,  protože  nezůstalo  ani  sousto.  Po
společné večeři jsme se oblékli a šli se projít večerní Rudnou. Nedaleko
školy děti zaujaly reflexní značky podle kterých jsme se vydali. Přivedly
nás  až  do  Samoobslužného  baru  čarodějnice  Vranimůry.  Stůl  byl

obtěžkán  různými  lektvary  a  elixíry.  Mohli  jste  ochutnat  Elixír  proti
zlobivce, pro věčné mládí, lektvary na krásu, pro snadnější učení a mnohé
další. K zakousnutí byly k mání jedinečné Jeníčkovy prstíky. Tuto hostinu
pro děti připravili Balášovi. (DĚKUJEME!!!) Na jejich zahradě si děti
užily spoustu zábavy i legrace. Po návratu do školy už jen umýt, vyčistit
zuby a spát. Zítra nás čeká projektová výuka o financích. -hv-

Znáte rčení Bez práce nejsou koláče? V projektové výuce se děti dověděly mnoho
informací  o  rodinném rozpočtu.  Popsaly,  co  pro  ně  znamená žít  v  rodině,  jaké
povinnosti  mají  jednotliví  členové,  i  co  je  společné  hospodaření.  Seznámily  se
s novými  pojmy  jako  rodinný  rozpočet,  příjmy,  výdaje,  platba  hotovostní,
bezhotovostní,  mzda  i  sociální  příjem.  Ukázali  jsme  si  měny  jiných  států.
V pracovních listech jsme počítali, jestli jim postačí peníze na nákup a prodavač
nám vrátí anebo naopak něco pochybí. Vysvětlili jsme si rčení:  Pamatuj na zadní
kolečka, Nekupuj zajíce v pytli, Kdo šetří, má za tři a další. Nakonec jsme otevřeli
obchod, kde se děti střídaly v počítání ceny, placení i vracení peněz.   -hv-
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DUŠIČKOVÝ DÝCHÁNEK

UŽ ROZUMÍM PENĚZŮM



Listopadovou  Veselou  vědu  jsme  začali  strašidelnými  experimenty
z Halloweenské hodiny.  Děti  se  naučily  vyrobit  umělou krev,  kterou si
pomalovaly  ruce  i  obličeje.  Připravily  si  jedlé  halloweenské  želé  plné
červů.  Fuj!  Ale  byla  to  dobrota.  A kdybyste  náhodou někdy  zaslechly
strašidelné kvílivé zvuky, nelekejte se, to si asi děti hrají s nafukovacími
balónky, do kterých vložily matičky různých velikostí jako v posledním
pokusu  Halloweenské  hodiny.  V další  lekci  jsme  zkoumali  povrchové
napětí.  Na vodní  hladinu jsme pokládali  různé předměty,  které  plavaly
a po porušení povrchového napětí se ponořovaly. Do sklenice, která byla
až po okraj naplněná vodou se nám podařilo vhodit ještě 30 korunových
mincí, aniž by voda ze sklenice vytekla. V poslední listopadové hodině
děti  zkoumaly  hustotu  látek.  Porovnávaly  hustotu  dřeva,  korku,  gumy,
kovu a dalších látek. Zjistily, že voda je hustější než olej. Ta se díky vyšší
hustotě drží dole a olej nahoře. Co se však stane, když na olej nakapeme
vodu (pro lepší  viditelnost lehce obarvenou)? Jak je  hustota závislá na
teplotě zkoumané látky? Jak je  závislá na koncentraci? Na tyto a ještě
mnohé jiné otázky děti hledají a dostávají odpovědi právě ve Veselé vědě. 

Ve  druhém  projektovém  dnu
o cestování  jsme  se  seznamovali  se
světadíly.  Velký  úspěch  sklidila
beseda  pana  Jedličky  o  putování
Jižní  Amerikou.  Děti  shlédly  mnoho
fotek  ze  zajímavých  míst  a  měly
spoustu dotazů, na které pan Jedlička
trpělivě  odpovídal.  Po  zajímavé
besedě děti 4. a 5. třídy a taky jeden
druháček  prezentovaly  své  předem
připravené  informace  o jednotlivých
světadílech.  Podle  prezentací  potom
ostatní  děti  zaznamenávaly  do  svých

map informace o jednotlivých kontinentech.  Tyto  zápisky si  přidají  do
svých Cestovatelských zápisníků.  -hv-
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VESELÁ VĚDA

KUDY TUDY CESTIČKA – SVĚTADÍLY 



V listopadu jsme měli velmi nabitý program. Ze startu jsme si připomněli
různými příslovími a pranostikami tento poslední podzimní měsíc. Krásné
obrázky, které děti namalovaly, nám visí v družinovém okénku společně
s opravdu povedenými listy z barevného papíru. V rámci projektového dne
na  téma  Už  rozumím  penězům  jsme  si  vytvořili  obchod  v  družině.
Několik dní si děti hrály na obchod, prodavače, nakupující. Dokonce jsme
měli  vyrobené  i  papírové  penízky  a  tím  pádem  jsme  si  zároveň
procvičovali  matematiku.  6.  listopadu  jsme  se  mohli  těšit  na  výstavu
traktorů, kterou si pro nás připravil náš šikovný prvňáček Matěj Wágner.
Matýsek nám ukázal svou zapálenost pro zemědělské stroje a přinesl na
ukázku různé  druhy traktorů,  kombajnů i  aut.  Děti  si  z výstavy  mohly
odnést plakáty, omalovánky a klíčenky od Zetoru. Dne 13. listopadu byl
Světový den laskavosti.  Popovídali  jsme si,  jak by se lidé měli  k sobě
chovat a proč bychom měli být k sobě laskaví. Děti si vybraly jednoho
kamaráda a nakreslily mu nějaký hezký obrázek. Ti starší, co už umí psát,
k obrázku připsali několik hezkých slov nebo vět. 21. listopadu se konal
Světový den pozdravů. Řekli jsme si jak se zdraví v jiných částech světa
např. v Tibetu, Japonsku či Mongolsku. Pokusili jsme se napodobit různé
druhy pozdravů a při tom jsme se pořádně nasmáli.    -kv-

V letošním  roce  jsme  díky  finanční
podpoře  MAS  Hrubý  Jeseník  navázali
na spolupráci s MŠ ve Starém Městě. Ve
dvou  měsících  jsme  jí  navštívili
a účastnili  se  programu  Canisterapie  –
pozitivního  působení  psa  na  člověka.
Děti se setkaly se speciálně vycvičenými

pejsky a dověděly spoustu důležitých informací nejen o životě psů, ale
i o tom,  jak  se  zachovat,  když potkají  cizího  psa.  Dále  se  naučily,  jak
pejska vodit na procházku a užily si i relaxaci a zábavu. Na oplátku jsme
naší spřízněné školce uspořádali  program U společného stolu,  kde jsme
vytvářeli z různých stavebnic a her zoologickou zahradu.   -bm-

4

Zpravodaj 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
www.skola.rudnapodpradedem.cz. 

LISTOPADOVÁ DRUŽINA

CANISTERAPIE


