Zprávičky ze školy

listopad 2019

www.skola.rudnapodpradedem.cz
Motto: I have achieved nothing, until I found myself.

DUŠIČKOVÝ DÝCHÁNEK
Na Dušičkový dýchánek se děti už velmi těšily.
„A kdy už budeme spát ve škole?“ byla jejich
častá otázka. A – dočkaly se. Po nachystání míst
na spaní se děti pustily do přípravy večeře.
Krájely, strouhaly, míchaly, chutnaly, prostíraly,
nabíraly a jedly těstovinový salát se zeleninou.
Vlastnoručně připravené jídlo dětem vždy
chutná. Bylo třeba myslet i na ráno – na snídani, a tak děti, jak říkaly,
vařily tvarohovou pomazánku a pekly chleby podle receptu. Po večeři
jsme se vydali na procházku večerní Rudnou a navštívili jsme hřbitov.
Některé děti zavzpomínaly u hrobů na své blízké, kteří už nejsou mezi
námi a zapálily svíčky. Společně jsme potom zapálili svíčku u kříže za
všechny zesnulé. Na zpáteční cestě jsme se na chvíli zastavili a pozorovali
souhvězdí. Byla jasná a tmavá noc a na nebi jsme viděli např. Malý
i Velký vůz, Plejády, Kasiopeu, Labuť, Lyru, Delfína nebo Orion.
Druhý den, po společné snídani pokračoval dýchánek projektovou výukou
s externí lektorkou. Ta si povídala s dětmi, jak se slaví tento den ve světě
i o tradicích u nás. Ve výtvarné části si děti vzájemně malovaly na obličej
masky, a pak vyrazily do přírody nasbírat si materiál na výrobu
dušičkových lucerniček. Dušičkový dýchánek si děti krásně užily,
uvědomily si sounáležitost se svou obcí, a díky společným zážitkům
k sobě mají zase o krůček blíž.
-hv1

PODZIMNÍ POHÁDKA – BERUŠKA
Dne 5. listopadu, jsme se s dětmi vydali autobusem do mateřské školy v Malé
Morávce. Zde přijelo s Podzimní pohádkou divadlo Beruška. Moc hezká a poučná
pohádka, ve které děti měli možnost si zazpívat a zapojit se do pohádky a jejího
děje. Po skončení jsme ještě chvíli zůstali ve školce a poté jsme zbylý čas do
příjezdu autobusu, strávili na místním hřišti.
-sm-

HRAČKOVÝ DEN VE ŠKOLCE
Tento Hračkový den je pro děti velmi vzácný, jelikož si
mohou do školičky přinést svou oblíbenou hračku z domova.
Každý měsíc se na tuto výsadu děti těší. Během celého dne si
děti s hračkou mohou hrát, vyměňovat hračku s kamarádem,
půjčovat, ale také se naučit říkat prosím a děkuji.
V neposlední řadě, nás každý se svou hračkou seznámí – jak
se jmenuje, co umí, jak dlouho hračku má, proč se mu hračka
líbí. Nakonec si děti své hračky opět odnesou do svých
domovů. Už teď se těšíme na další Hračkový den.
-kvo-

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
I v letošním roce se děti zúčastnily obecního rozsvícení vánočního
stromečku. Pan starosta je požádal, jestli by mohly přijít a zazpívat pár
vánočních koled. A tak jsme se pilně připravovali, učili koledy za
doprovodu kytary, a díky tréninku jsme si tak navodili krásnou vánoční
atmosféru i ve škole.
-kv-

ČERVENÝ DEN
Ve školce jsme prožili další z projektových dní. Během tohoto dne jsme si s dětmi
povídali o červené barvičce, co všechno může být červené, jak na nás tato barva
působí, a kde ji můžeme najít. Společně jsme si zatančili a zazpívali na píseň
Červený šátečku a zahráli si pohádku o Červené karkulce. Většina dětí na tento den
nezapomněla a přišla jak v červeném oblečení, tak si donesla i červenou hračku.
-sm2

DEN LASKAVOSTI – DOMOV SENIORŮ
Každý rok v družině slavíme
různé tématické dny. Na Den
laskavosti jsme se extra
připravovali hned několik
týdnů. Zástupci dětí ve
školním parlamentu dostali
úkol vymyslet, jak bychom si
mohli tento den připomenout,
komu bychom mohli pomoci nebo ho jen tak potěšit? Děti okamžitě
napadlo, že můžeme potěšit staré lidi. Ale jak a kde? S tím už jim
pomohly paní učitelky a domluvily návštěvu v Domově pro seniory
v Dolní Moravici. Děti si v hudební výchově nacvičily lidové písničky
a jednu píseň od Karla Gotta. Zpěv ale neměl být hlavní náplní.
Nejdůležitější částí programu byly výtvarné činnosti a deskové hry
společně s babičkami a dědečky. Cílem mimo jiné bylo také to, aby se děti
naučily oslovit staršího člověka, dokázaly s ním komunikovat
a spolupracovat. A stalo se něco neuvěřitelného. Všechny děti nám
vyrazily dech – nejen, že dokázaly navázat kontakt, pobavit se, potěšit
druhé, ale zvládly respektovat zvláštnosti a nezalekly se ani mnoha
handicapů, se kterými se setkaly. Jejich přístup byl ohleduplný, tolerantní
a trpělivý. Cíle byly splněny. Potěšili jsme starší lidi dobrým slovem
a krásnými písničkami.
-kv-

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Tento měsíc jsme si povídali o slušném chování, proč se lidé zdraví, kdo zdraví
první, nebo třeba jakým způsobem se můžeme pozdravit. Potom si děti zahrály
různé role a předváděly pozdravy.
Podzim končí, začíná období přikrmování ptáků. A které že to ptáčky budeme
krmit? V Ptačí hodince si děti připomněly, koho můžeme nejčastěji na krmítku
pozorovat, shlédly krátká videa s fotkami, popisem i zvukovým záznamem např.
kosa, vrabce domácího i polního, sýkory modřinky a koňadry, červenky, pěnkavy,
zvonka zahradního aj. Teď už zbývá jen zajistit krmení a pozorovat.
-hv3

ZPRÁVY Z VŠEZNÁLKOVA
Od pozdního léta i během podzimu jsme sbírali a shromažďovali
nejrůznější semínka. Sledovali jsme jejich velikost, tvar, povrch,
strukturu. U některých jsme měli možnost poznat jejich uložení v rostlině
– zda jsou v plodu, lusku, šešuli nebo jakým způsobem se semínka
pohybují. Při práci jsme se dostali k otázce, co je vlastně klíček? Padaly
různé názory a tak nezbylo, než dát některá semínka naklíčit a sledovat je.
Někteří badatelé však na své svěřence zapomněli, a tak po týdnu našli jen
suchá semínka, jiní naklíčená suchá semínka. Ale nikdo se nevzdal a po
nové dodávce vláhy pokus pokračoval dále. Tentokrát si děti už pravidelně
kontrolovaly své svěřence. Nakonec se podařilo vypěstovat jedinou
rostlinku, která dětem po odborné prohlídce prozradila, že klíček je
vlastně kořínek budoucí rostlinky. Děti, kterým se pokus nevyvedl, byly
chvíli trochu smutné. Ale na druhou stranu už vědí, že i zdánlivě
nepovedený pokus jim má co říci. V tomto případě, že rostliny mají své
potřeby a bez vody, kterou jim musíme dodat, to samy nezvládnou. Zbylá
semínka děti třídí a pracují na semenáři, aby si i ostatní mohli prohlédnout
různorodost semínek. Na poslední listopadové schůzce jsme se vrátili
k naší staré lípě. Děti si ji vybraly k dlouhodobému sledování. Podařilo se
jim změřit obvod hlavního kmene. Měřili jsme i obvody postranních
kmenů, věnovali se i změření výšky stromu, která je přibližně 8 metrů.
K naší lípě se budeme pravidelně vracet a zkoumat její proměny
v jednotlivých ročních obdobích.
-hvVánoční prázdniny
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