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

ZPRÁVY Z VŠEZNÁLKOVA
Jaro se blíží, semínka čekají až se dostanou
do půdy a probudí se k životu. Děti
dokončily svůj Semenář – ukázku, jak
rozmanitá semínka příroda vytvořila. Tento
semenář máme vystaven ve škole na chodbě,
a tak slouží jako výuková pomůcka pro
všechny žáky. V další lekci děti zkoumaly
světlo. Ono totiž není světlo jako světlo.
Každé má jiné spektrum. A tak se výroba
jednoduchého spektrometru přímo nabízela.
Další dvě lekce jsme se zabývali tématem
vody. Je lepší ta kohoutková nebo balená? A
jak je to s vodou minerální? Hledali jsme
klady a zápory, výhody a nevýhody,
ochutnávali jsme. Jak bádání dopadlo, na to
si počkejte do příštího měsíce. Téma jsme
ještě neuzavřeli. Zato jsme se ale odměnili
vynikajícím kakaovým koktejlem. Koktejl
byl výsledkem zkoumání vlastností látek jako rozpustnost, faktory
ovlivňující rozpustnost, výroba směsí, přítomnost vzduchu v látkách apod.
Bádání je zkrátka skvělé a my si ho užíváme plnými doušky a všemi
smysly!
-hv

MASOPUST 2020
Dne 25. února se konal masopustní
průvod naší vesničkou. Z rána jsme
si zopakovali masopustní písně
a básničky. Jako každý rok jsme
vyjeli autobusem na horní zastávku
a odtud jsme procházeli a vyvolávali
naučené básně a písně. Děti se
alespoň
pořádně
vydováděly.
Děkujeme všem, kteří nám otevřeli
a občerstvili nás. Děti ze školky se
od dětí ze školy odpojily a šli na
oběd a školáci, protože jsou starší
a mají více sil, šli na konec Rudné
ve stále dobré náladě. Děkujeme
všem za sladké i peněžité dary. -kv-

SVATÝ VALENTÝN
14. února jsme si připomněli svatého Valentýna. Tento svátek je u nás v České
republice víc a víc oblíbenější, proto jsme se rozhodli, že si ho oslavíme
i u nás ve škole. Vytvořili jsme tajnou krabici, do které děti házely přáníčka.
Nemusela to být milostná přáníčka, ale přáníčka, které potěší druhou osobu.
Krabice byla úplně plná. Bylo moc krásné vidět, jak děti celý den chodily
a přemýšlely, komu ještě napsat alespoň něco hezkého, potěšujícího. Na konci
dne jsme si přáníčka rozdělili. Kdo chtěl, mohl je přečíst, ale také si je mohl
nechat a přečíst doma v soukromí. V oslavě svátku jsme poté pokračovali
i v družině v dalších činnostech, jako je výroba přáníček pro své nejbližší.
...A JEŠTĚ DRUŽINA...
V pravidelných družinových besedách jsme se v únoru věnovali také ochraně
zdraví. Připomněli jsme si význam zdravé výživy, prospěšnosti konzumace
čerstvého ovoce a zeleniny, otužování i vhodného oblékání a vyzvedli jsme
důležitost dodržování hygieny, předcházení nemocem i úrazům. Děti tohle
téma zajímá a dokáží o něm velice zapáleně diskutovat.
-kv-

