
Ano,  už  je  to  tady.  První  projektový  den
z celoročního tématu jsme věnovali šifrám. V první
části jsme zavzpomínali na adaptační výlet v Malé
Morávce  a  do Cestovatelského deníku si  nalepili
pracovní  list.  Dále  jsme  se  věnovali  různým
druhům šifer. Věděli jste, že první šifry vznikly už
před čtyřmi tisíci lety? My jsme se blíže podívali

na  tu  nejznámější  –  Morseovou  abecedu.  Děti  si  ji  napsaly  do  svých  deníků
a zkusily  rozšifrovat  krátký  vzkaz.  Poté  jsme  se  podívali,  jak  je  to  vlastně
s mapami,  plánem  nebo  mapovými  značkami  –  taková  mapa  je  v  podstatě
zašifrovaná krajina, kde každá barva má svůj jasný význam. A co jízdní řády – ty
jsou zase zašifrovaná doprava. Hledali jsme v mapách i jízdních řádech. A protože
pohybu není nikdy dost, vyrazili jsme do parčíku okolo kostela, kde si děti zahrály
hru Hledání pokladu. Po parku hledaly zašifrované zprávy, které musely rozluštit
a pro rozklíčování cesty k pokladu musely spojit své síly a spolupracovat. Vše se
zdařilo a poklad byl k velké radosti dětí nalezen.    -hv-

V rámci projektového dne zaměřeného na roční období vyrážíme s dětmi na celé
dopoledne ven. V letošním roce tomu nebylo jinak. Uspořádali jsme si podzimní
piknik v listí a stihli jsme absolvovat ještě dvě aktivity. Bohužel nás během nich
zastihl silný déšť. Nejdříve jsme byli zklamaní z toho, že nemůžeme pokračovat,
ale  ne  na  dlouho.  V těchto  případech  nám  totiž  velmi  dobře  slouží  náš  nový
zahradní altán, kam jsme většinu dalších podzimních aktivit přesunuli. Prostě nás -
děti ze školky z Rudné pod Pradědem - nezastaví ani počasí!   -bm-
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JEDEME NA VÝLET!

Motto: Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco,  co můžete dělat a uspět v tom.
(Stephen Hawking)

PODZIM S HUPEM A HOPEM



V měsíci  říjnu  se  uskutečnila  naše  první  společná  akce
s rodiči. I když nám ze začátku počasí nepřálo, nakonec se
udělalo hezky,  a  tak  mohlo vše začít. Na opékání brambor
v popelu se děti těšily už od samého rána. Odpoledne nám
školáci s paní učitelkou Helenkou založili oheň, o který se
starali  až  do  příchodu  rodičů.  Díky  občerstvení,  které
maminky a tatínci připravili, byl den pro nás všechny ještě
příjemnější.  Rádi  bychom  touto  cestou  chtěli  poděkovat
všem  rodičům  za  ochotu.  Hned  na  začátku  zavládla  na
školní zahradě příjemná podzimní atmosféra. Nechyběly ani

sluneční  paprsky,  které  nás příjemně hřály.  O žhavé uhlíky se nám  staral  jeden
z tatínků, který na vše precizně dohlížel. Když byly uhlíky dostatečně žhavé a oheň
už jen plápolal, tak si konečně mohli všichni společně hodit bramboru do ohně. Ale
jak dlouho brambory v ohni  péct?  Dumali  jsme  všichni.  Nu což, příště budeme
chytřejší a brambory už tolik nespálíme! Poté následovaly soutěže pro děti a jejich
rodiče. Pochopitelně každá soutěž byla s bramborou. Co by to bylo za Bramborový
den,  kdyby  byl  bez  brambor?  Díky  tomu  jsme  se  všichni  společně  pobavili
a zasmáli.  Všimli jsme si, že když se zapojili  do soutěží i rodiče,  byly děti moc
spokojené – a ty jejich šťastné pohledy byly k  nezaplacení. Na závěr nás čekaly
hotové brambory – některé byly opravdu spálené a skončily opět v ohni. Příště už
budeme vědět, jak na to. Hlavní je, že nikdo nebyl smutný a každý odcházel domů
s úsměvem a dobrou náladou.    -kv-

Na začátku měsíce  si  děti  mohly donést  do školy  svého domácího
mazlíčka. To pro ně byl opět velký zážitek. Všechny přestávky a celé
družinové odpoledne trávily stavěním ohrádek a domečků. Nechyběla
ani  přednáška  na  téma  Můj  mazlíček.  Té  se  děti  ujaly  s  velkým
nadšením.  Mluvily  o  svých  zvířecích  kamarádech  velmi  zapáleně.
A protože  je  podzim,  děti  tvořily  podzimní  bramborové  dekorace

pomocí přírodnin, které si nasbíraly. K práci si pouštěly písničky a tancovaly spolu
s paní učitelkou Helenkou. Bylo to takové příjemné odpoledne, protože se všichni
parádně  rozjeli,  jak  při  tvoření,  tak  při  tanci.  Nesmíme  zapomenout  také  na
kroužky. Je moc příjemné pozorovat všechny, jak si kroužky užívají a těší se do
nich. Je milé i to, že mnohdy děti přijdou s různými nápady na aktivity a společně
je pak můžeme uskutečnit. Máme tady ve škole jednoduše skvělé děti.   -mn-
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SLAVNOST BRAMBOR

ŠKOLNÍ DRUŽINA



V měsíci říjnu máme všichni plné ruce práce se sklizní na zahradách a polích. Proto
jsme nemohli vybrat jinou pohádku na tento měsíc, nežli tu O veliké řepě. Děti se
dověděly spoustu nových informací o řepě a mohly ji i ochutnat. Ani jsme nečekali,
kolika dětem řepa zachutná, museli jsme několikrát prázdný talíř doplňovat. Děti si
díky  této  pohádce  procvičily  nejen  předmatematickou  představivost,  fantazii,
konstruktivní dovednosti, jemnou i hrubou motoriku a paměť, ale i tvořivé myšlení
a hlavně spolupráci mezi sebou. Díky dramatizaci společně řešily např. co dělat,
když  babička  odmítne  pomoc  dědečkovi.  Děti  si  ale  i  s takovými  nečekanými
situacemi poradily a nakonec řepu vytáhly. GRATULUJEME   -bm-

Na 4. října připadá Mezinárodní den zvířat,  v tento den slaví
všechna zvířata  svůj  svátek.  Ani  my ve školce jsme na naše
němá  stvoření  nezapomněli  a  uspořádali  si  projektový  den
Mazlíčci ve školičce. Děti si tento den mohly do školky přinést
svého domácího mazlíčka (samozřejmě jen menšího vzrůstu),
a my  si  s nimi  mohli  hrát.  Stavěli  jsme  jim  domečky

a prolézačky a hlavně jsme se dověděli spoustu informací o tom, jak o ně správně
pečovat. Neopomenuli jsme ani naši školní rybičku,  pana Proužka,  který s námi
tráví celý školní rok, a dopřáli jsme jí pamlsky navíc. Už teď se všichni těšíme, až
si tento den zopakujeme.   -bm-
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ZA POHÁDKOU S HUPEM A HOPEM

MAZLÍČCI VE ŠKOLCE



Říjen byl pro mladé badatele velice plodný. Venku jsme zkoumali  listy stromů,
jejich tvary, velikost i jednotlivé části listů. Chytali jsme padající listy, které unášel
vítr – myslíte, že se dá předvídat dráha padajícího listí? Zkuste to, a jako my si
s každým  chyceným  listem  přejte  jedno  přání.  Kolik  jich  bude?  Založili  jsme
i dlouhodobý  pokus,  abychom  zjistili,  co  všechno  rostliny  potřebují  ke  svému
životu.  Také  jsme  vyrazili  do  okolní  přírody,  abychom  pozorovali  změny
v podzimní přírodě a nasbírali různá semena stromů. Ta jsme si potom prohlíželi,
porovnávali a zkoumali,  proč vypadají tak, jak vypadají – jestli  je jejich vzhled
důležitý.  Velmi  zajímavá  byla  lekce  o  kvasinkách,  zkoumali  jsme  co  vlastně
kvasinky  umí,  a  jaké  podmínky  potřebují  pro  kvašení.  Zjišťovali  jsme,  co  to
kvašení vlastně je a kde ho můžeme využít. Dnes už víme, proč jsou kynuté buchty
tak krásně nadýchané a kdo za to může! Poslední lekce jsme věnovali povrchovému
napětí vody. Jak je možné, že se bruslařky nepotopí a ještě si tak elegantně bruslí po
vodní hladině? Objevili jsme pružnou blánu, která pokrývá vodní hladinu, nebo drží
kapky vody aby se neroztekly. Zjistili  jsme, že když máme sklenici až po okraj
plnou vody, vejde se do ní  ještě 71 hřebíků a 15 mincí,  aniž by voda přetekla.
V lavoru jsme si uspořádali závody lodiček na jarový pohon. S každou kapkou jaru
lodička vystřelila kupředu. Vítěz byl každý, komu lodička plula a nepotopila se. 

Prvňáčci  a  druháčci  se  spolu  s  dětmi  ze  školky  zúčastnily  Dne  bezpečnosti
v Bruntále. Cestou na dopravní hřiště děti poznávaly dopravní značky, nacvičovaly
správný přechod přes silnici. Na hřišti nás přivítal dopravní instruktor. Zábavnou
formou dětem vysvětloval chování v silničním provozu, seznámil je s důležitými
dopravními značkami. Děti se dověděly, jak se mají chovat v roli chodce, skupiny
chodců nebo jako cyklisté.  Vyzkoušeli  si,  jak správně nasadit  přilbu,  aby plnila
svou funkci. Poznaly důležitost reflexních prvků na oblečení, obuvi nebo třeba na
batohu.  Na závěr si děti několikrát prošly trasu dopravního hřiště za respektování
dopravního značení. Naše děti uspěly na jedničku – většinu dopravních značek totiž
znají, vědí co značky znamenají a umí se podle podle nich pohybovat.     -hv-
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