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Tradiční Vánoční akademií s jarmarkem jsme se rozloučili s rokem 2018.
Děti  ze  školy  pilně  nacvičovaly,  zkoušely  texty  a  zpívaly  písničky
k pohádce Tajemství staré bambitky. Je až s podivem, kolik textu jsou děti
schopné se naučit. Během zkoušení zažily nejednou výpadek paměti, ale
i spoustu  legrace.  Kytarový  kroužek  si  po  třech  měsících  své  práce
připravil a předvedl koledu Pásli ovce Valaši. Děti ze školky patřily jako
každý rok k tomu nejroztomilejšímu programu. Předvedly nám pohádku,
zazpívaly zimní ptačí píseň a pohybově ztvárnily píseň Hany Zagorové
Zíma, zima. Rozloučili jsme se tradičně písní Bim bam. Vánoční jarmark,
který byl zastřešen spolkem rodičů a přátel školy, potom nabídl spoustu
domácích výrobků k jídlu i užitku nebo jen tak pro potěšení. Děkujeme
všem, kteří přispěli pomocí, přípravou, darováním nebo nákupem. 

Nacvičování  divadelního  představení  vždy
souvisí s výukou. Jeho přesahy se týkají mnoha
vyučovaných oblastí – českého jazyka, prvouky,
hudební,  pohybové  a  dramatické  výchovy,
praktických činností  i  tělesné výchovy. Dochází
k rozvoji mnoha kompetencí i ke splnění několika

výchovných a vzdělávacích cílů. Děti si přes hru osvojují nové způsoby
učení,  posuzují  vlastní  pokrok,  vidí  a  zhodnotí  výsledky  svého  učení
a diskutují o nich. Snaží se porozumět textu, uvádějí věci do souvislostí
a propojují je do širších celků. Učí se improvizaci, uvědomují si rozdělení
rolí,  hledají  způsoby  výstižného  a  kultivovaného  ústního  projevu
i neverbálního  vyjádření.  A co  je  pro  nás  nejdůležitější?  Učíme  děti
hovořit před lidmi, zapojovat se do společenského života a spolupracovat
s ostatními, vytvářet si představu o sobě samých, která podporuje jejich
sebedůvěru a samostatný rozvoj i utváření si jejich vlastního sebepojetí. 
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V prosinci jsme v první řadě mysleli na ptáčky, kterým v přírodě ubylo
potravy. Děti si připomněly, kteří ptáci jsou stálí, a čím se živí. Nasypaly
do krmítek zobání, do kovových klícek nakrájely lůj a klícky rozvěsily na
stromy  na  školní  zahradě.  Myslely  i  na  dětské  mlsné  jazýčky.  Ježíšek
přinesl do školy sušičku ovoce a tak se čistilo, krájelo a sušilo. Na zdravé
pochoutce  si  smlsly  všechny  děti.  V  další  lekci  se  Všeználci  spojili
s družinou, aby společně připravili nepečené cukroví. A tak jsme ochutnali
Rafaelo  a  kokosovou  dvoubarevnou  roládu.  To  vám  byla  mňamka!
V poslední  předvánoční  lekci  si  pak  také  děti  ze  zbývající  skupiny
vyrobily své sádrové masky.   -hv-

Máme za sebou další exkurze v rámci našich projektových dní. Tentokrát
to byly návštěvy velmi poučné, a některé děti se setkaly i s úplně novými
obory, které doposud nepoznaly. 

Jako  první  jsme  se  vydali  na
exkurzi do Mnichova u Vrbna pod
Pradědem, a to na Rybářskou baštu.
Některé  děti  na  toto  místo  jezdí
přes léto chytat rybky. My jsme se
ale  dostali  tam,  kam  jiní  lidé
nemohou. Koukli jsme se do zadní
haly, kde se odehrává veškerá práce
lidí,  kteří  tam pracují.  Viděli  jsme

obří  sila  s velkým obsahem vody  a  v nich  nespočet  ryb.  V Mnichově
chovají kromě pstruhů například kapry, jesetery a amury. Dověděli jsme se
plno zajímavých informací o rybářství. 
Druhá exkurze probíhala ve Vrbně pod Pradědem, v místním soukromém
podniku  na  zpracování  plastů.  Jak  všichni  víte,  děti  pomalu,  ale  jistě
sbírají víčka, která na konci roku pošleme do soutěže. My jsme se na této
exkurzi dověděli, co se s našimi víčky děje. Zpracovávají se v místě, které
se jmenuje mlýnice. Viděli  jsme také,  jak vůbec vznikají  různé drobné
plastové  části  nebo  třeba  plastové  formy,  ze  kterých  se  vyrábějí
kompostéry, které máme na našich zahradách.       -kv-
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V  rámci  výuky  českého  jazyka  jsme  si  uspořádali  takovou
miniprojektovou  výuku  s názvem  Moje  malé  dějiny.  Toto  téma  nám
koresponduje  s  celoročním historickým tématem.  Cílem bylo  seznámit
ostatní s nějakou částí svých vlastních rodinných dějin, a tak jsme si ve
třetí  až  páté  třídě  přinesli  do  hodin  nějakou  svou  starou  rodinnou
fotografii. 

Děti měly za úkol doma najít v rodinném archivu nějakou fotku a nechat
si o ní od rodičů či prarodičů povyprávět. Do týdne od vyhlášení úkolu se
nám sešlo velké množství nádherných historických fotografií. Děti nejprve
ústně  vykládaly  o  příbězích,  které  byly  s  motivy  na  obrázcích  spjaty.
Letopočty  vzniku  některých  fotek  začínaly  číslem 18,  byly  tedy  z 19.
století.  Katka s Barunkou z páté třídy dokonce zašly za svou babičkou
a nechaly si povykládat životní příběhy svých praprababiček. Jakub zase
přinesl  fotografii  z  2.  světové  války  z  Itálie  roku  1944,  na  které  je
s ostatními vojáky zachycen jeho praděda. Eliška nám vykládala o fotce
z roku 1917, která je stará 101 let a vypráví o rodině pět generací zpět.
Jindra měl také podobně krásnou historickou fotku z roku 1934. Byla na
ní jeho prababička jako malé děvče. Vláďa přinesl ke své fotce pradědy
také jeho rodný a křestní list, ze kterého se daly vyčíst i další údaje. Viděli
jsme  jednoho  tatínka,  jak  jezdil  jako  malý  kluk  na  beranovi,  jiného
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tatínka,  jak  si  opravuje  své  první  auto  nebo  třeba  jednu  maminku  při
kulturním vystoupením v místním kulturním domě a jinou maminku, když
vyhrála dostihy. Některé děti přinesly svatební fotografie svých prarodičů,
na které byla i celá široká rodina. Dědeček voják nebo dědeček hokejista,
či hasič byli dalším zpestřením. Je zajímavé pozorovat, jak se lidé dříve
pro  fotografa  nastrojili  a  mysleli  na  to,  aby  vznikla  kvalitní  rodinná
fotografie do rodinného archivu.

Z fotografií jsme pořídili kopie,
se kterými jsme dále pracovali.
Každý  sepsal  svůj  příběh
a opravil  si  své  chyby.  Teprve
bezchybný  text  byl  přepsán
načisto a zapracován do koláže
ve  formátu  A3  spolu
s fotografií.  Vznikla  velmi
zajímavá  a  krásná  díla,  která
jsme  si  nakonec  pověsili  na

školní chodbě, kde je výstavka k nahlédnutí i pro ostatní.   -zk-
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