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

DEN S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY
V měsíci říjnu měly děti možnost vzít s sebou do školy na
jeden den svého domácího mazlíčka. Bylo to takové milé
setkání k příležitosti mezinárodního Dne zvířat. Děti
donesly svá morčata, králíčky, včelky a dokonce i hada
a strašilku ďábelskou. Během celého dne panovala příjemná
nálada. O přestávkách byly děti uvolněné, i když
zaneprázdněné péčí o své mazlíčky. Ve školní družině měly
možnost své mazlíčky představit a popovídat o nich svým
spolužákům. Každý pojal svůj výklad jinak, ve svém stylu.
Děti se dověděly mnoho zajímavých informací, zároveň si
vyměnily zkušenosti v péči o mazlíčky. Nakonec se všichni
přesunuli na školní zahradu, kde svá zvířátka „vyvenčili“.
Pomáhaly jim při tom veselé a natěšené děti ze školky. -mn-

JEŠTĚ NĚCO ZE ZÁŘÍ...
V družině jsme se snažili trávit co nejvíce času venku a počasí nám přálo. Společně
jsme se věnovali dětmi tak oblíbené vybíjené, hrátkám na pískovišti, ale i jiným
aktivitám. Za zmínku stojí vázání lodních uzlů. V nepříliš teplých dnech jsme si
povídali o pranostikách a jejich významu. Součástí povídání byly prezentace dětí
formou kreseb a jejich zkušeností s pranostikami. Dalším tématem pro vyprávění
byl svatý Václav. Povídali jsme si o něm jako o symbolu českého státu, o jeho
životě, také o legendě o svatém Václavovi a v neposlední řadě byl také zmíněn Den
české státnosti, připadající na svátek sv. Václava.
-mn1

BARVY PODZIMU
Krásný a barevný je ten podzim! Byla by škoda nevyužít tohoto ročního období
a nenechat se jím inspirovat třeba k výtvarným činnostem. Společně s dětmi jsme se
domluvili na náplni pracovních činností. Rozhodli jsme se pro práci s kulatinou
a jinými přírodninami. Fantazii se meze nekladou, proto měly děti možnost vytvořit
si kulatinu podle svých představ z přírodnin, které si donesly. Pracovaly s listy,
oříšky, šiškami a větvičkami, s ulitami a šípky, jednoduše se vším, co našly
v podzimní přírodě, co je zaujalo. Tato činnost pozvolna přešla do školní družiny.
Postupně se připojily i ostatní děti. Společně jsme si povídali a tvořili svá díla.
Každý výtvor byl originální a krásný.
-mn-

PODZIM S HUPEM A HOPEM
V měsíci říjnu jsme se s Hupem a Hopem
připravovali na plavbu. Sklízeli jsme
podzimní plody a zkoumali počasí. Uspořádali
jsme si ovocné a zeleninové dny. Speciálně
jsme se zabývali bramborami a hříbky při
Bramborovém dni a Hříbkovém dni.
Zorganizovali jsme také projektový den. Větší
část dne jsme strávili venku a plnili podzimní
úkoly, které si pro nás Hup a Hop připravili.
V rámci venkovních aktivit jsme našli malého netopýra, který byl podchlazený.
Děti usoudily, že ho nemůžeme nechat zmrznout a vymyslely, že mu z listí a mechu
vytvoříme domeček, ve kterém se trošku ohřeje a sám potom přelétne do svého
domečku, kde přečká zimu. Nezůstalo jen u slov a děti nadšeně tvořily. Snad jejich
snaha povede k úspěchu a malý netopýrek bude zachráněn. Všechny děti dostaly od
Hupa a Hopa VELKOU POCHVALU za záchranu zvířete.
-bm-
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NÁŠ NOVÝ KAMARÁD
Světový den zvířat jsme s dětmi ve školičce
oslavili jak se patří. Jelikož se letošní rok budeme
plavit na moři společně s Hupem a Hopem, pojali
jsme zvířátkový den tematicky – rybičkami
a zvířátky ve vodě.
Děti otisky stonku rebarbory vytvořily šupiny
rybce, chytaly rybičky v moři a v encyklopediích
nacházely různé druhy zvířat žijících ve vodě,
včetně zajímavostí o jejich životě. Zahráli jsme si
na rybičky a rybáře, se zvířátky si zacvičili, ale hlavní část a největší překvapení
pro děti mělo teprve přijít. Do školky jsme pořídili školní rybičku s akváriem. Živý
tvor umožňuje navazování kontaktu. Naučí děti zodpovědnosti, lásce, prožívání
vlastních emocí, ale také koloběhu života. Když děti viděly rybičku poprvé, byly
nadšené a přímo radostí jásaly. Společně jsme tak vytvořili akvárium, kde se
rybička bude cítit bezpečně. Během sestavení akvária se děti dozvěděly základní
životní potřeby rybičky, jak se o rybičku starat, ale také menší charakteristiku
tohoto druhu. Na závěr vymyslela Teuška jméno Pan Proužek, které se nám velmi
zalíbilo a rybičce tak zůstalo. Pan Proužek nás bude společně s Hupem a Hopem
doprovázet na palubě plného dobrodružství.
-bm- a -kv-

ZDRAVÉ MLSÁNÍ VE ŠKOLCE
Podzimní zahrada je štědrá. I my jsme využili přebytky ovoce a
vyrobili jsme zdravé mlsání v podobě nasušených jablíček, hrušek a
švestek. Vše si udělaly děti samy, my učitelky jsme se staly pouze
průvodcem. Chystání ovoce, krájení nožem, skládání ovoce na
pláty, zapnutí sušičky, sběr nasušeného ovoce a na závěr odměna
v podobě zdravého mlsání. Motto celé práce, které nás provázelo:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Touto cestou
děkujeme i rodičům za příspěvek ovoce do školičky.
A pak ještě šípkový čaj! S dětmi jsme uspořádali tradiční čajový
dýchánek. Nasbírali jsme šípky a vařili čaj. Nejznámější jsou šípky
pro svůj obsah vitamínu C. A jak se říká: bez práce, nejsou koláče!
Proto všichni pečlivě šípky očistili a užili si výtečného šípkového
čaje, který všem moc chutnal.
-kv3

HRAVÁ JÓGA

Hlásíme se z Hravé Jógy!
A křičíme do světa, že máme
nové pomůcky! Jupííí jupííí
jáááá! Za podpory Místní akční
skupiny Hrubý Jeseník jsme
zakoupili pro děti podložky,
polštářky a podsedáky, které
budeme při cvičení využívat. Jóga pro děti využívá stejné pozice
a cvičení, jako jóga pro dospělé s tím rozdílem, že je plně uzpůsobena
dětskému pohybovému vývoji a chápání. Praktikování jógy nám přináší
radost z pohybu, při cvičení dochází k protažení a následnému uvolnění
svalů. Dětem tak dáváme pohybový základ do života nenásilnou a hravou
formou.
-kvZpravodaj 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.
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