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Motto: I have achieved nothing, until I found myself.

ANGLICKÉ DIVADLO
Hned ze startu nového měsíce prosince se žáci 3., 4. a 5. ročníku vydali do
Bruntálu do divadla. Nebylo to ale obyčejné divadlo, bylo to divadlo
v anglickém jazyce, které se konalo na jedné z tamějších základních škol.
Aliens save the planet byl název představení. Bylo to o mimozemšťanech,
kteří chtěli pomoci naší planetě od znečišťování, nadměrného používání
elektrické energie a benzínu. Mimozemšťany chtěli zneškodnit agenti
(lidé), ovšem jeden agent se zamiloval do mimozemšťanky, a zápletka
byla na světě. Divadlo bylo skvělé. Herci spojili jak téma znečišťování
naší planety, tak i procvičování anglické gramatiky. A závěrem opět
chceme pochválit naše děti za excelentní chování během představení. -kv-

PŘIŠEL LETOS MIKULÁŠ?
Samozřejmě, že ano! A nebyl sám!
Doprovázel ho tradičně i anděl
s čertem. Děti byly na jejich příchod
dobře připravené a tak mohly této
návštěvě zarecitovat básničky nebo
zazpívat písničky. Tato jejich snaha
byla obměněna chutnými dárkovými
balíčky. Děkujeme!
-hv1

BĚLÁSEK? BERUŠKA? MOUCHA?

To všechno si prohlídli naši Všeználci. Na první prosincovou lekci si děti
přinesly materiál, který chtěly prozkoumat pomocí mikroskopu. Přinesly
si běláska, berušku, vosu, mouchu, malou zralou pýchavku a sazeničku
čočky. Preparáty už si dokáží připravit samy. Nejvíce je zaujala motýlí
křídla, která jsou pokryta drobnými šupinkami zrovna jako tělo ryby.
I podhoubí a výtrusy z malé pýchavky byly velice zajímavé. A třeba hmyz
má neskutečně chlupaté nohy… Čas utekl velice rychle, proto jsme se
s dětmi domluvili, že si zase někdy uděláme výlet do mikrosvěta.
Další dvě lekce jsme věnovali stálým ptákům. Zima je tady a je potřeba
jim trošku přilepšit. Vyráběli jsme tukové mlsky plné oříšků, slunečnice,
máku, lněných semínek, pšeničného a kukuřičného šrotu. Tuto směs jsme
plnili do platíček od vajíček, ruliček od papírových utěrek i borovicových
šišek. Krájeli jsme hovězí lůj, kterým jsme plnili kovové klícky k tomu
určené. Všechny ty pamlsky potom děti rozvěsily na stromy a keře ve
školní zahradě. Doplnily i krmítko. A v lednu se zúčastníme projektu
Ptačí hodinka, kdy se počítají jednotlivé druhy ptáků, kteří přiletí za dobu
1 hodiny na krmítko.
Tak se necháme překvapit, kdo přiletí ochutnat!
-hv2

PEČENÉ, NEPEČENÉ, PEČENÉ...
NEPEČENÉ! Jak jinak
bychom to mohli ve škole
zvládnout?
Na
tuto
aktivitu se děti vždy
velmi těší. Tvořili jsme
perníkovo-oříškové
a kokosové kuličky. Děti
mlely ořechy, strouhaly
perník, drtily máslové
sušenky
i
piškoty.
Přidávaly máslo, kokos, salko, cukr, rozpouštěly čokoládu. Potom tvořily
kuličky. Ty kokosové ještě obalovaly v kokosu, perníkové polévaly
rozpuštěnou čokoládou. A nakonec to nejlepší – OCHUTNÁVKA. První
cukroví ještě před Vánocemi – dobrou chuť! A veselé Vánoce!
-hv-

VÁNOČNÍ AKADEMIE
Vánoční čas je tu. V posledním týdnu roku se už
tradičně koná Vánoční akademie pořádaná naší
školou. Přípravy probíhaly už od samého začátku
školního roku. Jakou pohádku budeme hrát? Kolik
toho stihneme nacvičit v mateřské školce? Nakonec
padla volba na klasiku - S čerty nejsou žerty. A tak
se od listopadu začalo trénovat. Rozdělení rolí,
společné čtení jednotlivých scén, příprava kostýmů,
biflování textu – to vše bylo dotaženo ke zdárnému
konci. Ve školce se děti zaměřily na zimní tematiku,
převlékly se za zvířátka, ztvárnily i ledové
království. Úkol zněl jasně: Odehrát představení co
nejlépe a pobavit rodiče i prarodiče. Nezbývá, než dodat, že to i letos zase
všechno klaplo. Výkony byly neskutečné, až se někdy divíme, jak to
všechno nakonec dětičky zvládnou…
-kv3

VYSTOUPENÍ OBRAZEM
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