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

LYŽAŘSKÝ KURZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní rok se nám podařilo zorganizovat lyžařský „mini kurz“
pro naše předškolní děti. Po dobu tří dnů jsme jezdili do
lyžařského střediska Annaberg do Andělské Hory, kde se naše
děti učily základům lyžování. Některé stály na lyžích poprvé
a učily se ve Ski školičce s akreditovanými instruktory. Některé
již zkušenost s lyžováním měly, a tak se po boku instruktora učily
lyžovat na velkém kopci. Poslední den na velký kopec vyjeli
i začátečníci a mohli si užít nádhernou vyhlídku a v neposlední
řadě nádherné lyžování. Děti byly šikovné a bez problému
zvládly základy lyžování, moc je to bavilo a podle jejich slov by chtěly lyžovat
ještě alespoň další týden.
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VÝLET DO SVĚTA TECHNIKY V OSTRAVĚ
V měsíci únoru jsme se zúčastnili výukového programu v Dolních Vítkovicích.
Naše školička se rozdělila na dvě skupiny. Pro nejmenší děti byl připravený tradiční
a oblíbený vzdělávací program Svět plný barev. Děti si hrály a odhalily, že barvy
jsou plné záhad, tajů a objevů. Činnosti byly zaměřené na pokusy, zpívání
a kouzlení s barvami. Děti se aktivně zapojily všemi smysly. Starší děti se zapojily
do programu Putování za medem. Tento program je výjimečný svou celistvostí
a aktivním zapojením dětí do života včel. Prostřednictvím robotické včely děti
rozvíjely základy programování. Také zdokonalovaly svou orientaci v prostoru.
V závěru jsme se společně přesunuli do Dětského Světa, kde na děti čekaly různé
expozice, jako například vodní svět, autoservis, staveniště, farma a spousta dalších
tematických oblastí. Tento den byl pro děti velmi zajímavý, hravý, ale i naučný.
Těšíme se na další návštěvu.
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POVOLÁNÍM POLICISTA...
Na začátku měsíce se ve školce
uskutečnil integrovaný blok s názvem
Desatero povolání. Během tohoto
týdne proběhl I projektový den –
Policie ČR. Cílem bylo zvýšení
povědomí
o
činnosti
policie,
seznámení se s problematikou osobní
bezpečnosti dětí ve vztahu k neznámým osobám, předmětům a jiným nebezpečím.
Dále byla na programu také bezpečnost a vzájemné chování mezi účastníky
silničního provozu. Proto nás navštívila paní policistka z odboru dopravního
inspektorátu v Bruntále, která dětem předala všechny důležité informace. Nejprve
se seznámily s vybavením strážníka, účelem a způsobem použití tohoto vybavení,
viděly tonfu, stavěcí terč, obušek, zásobník, náboje, vysílačku, pouta a alkohol
tester. Paní policistka si s dětmi povídala, k čemu toto vybavení je potřeba, kdy toto
vybavení mohou použít a za jakých podmínek, také několikrát zdůrazňovala
bezpečnost, která je při jejich práci velmi důležitá. Dětem vysvětlila, že se také
musí postupovat dle určených pravidel při používání pistole. Mohly si vyzkoušet
vysílačku, policejní výstroj (čepice, reflexní vesta), a každý se zapojil do dechové
zkoušky pomocí alkohol testeru. Paní policistka upozornila především na různé
nebezpečné situace a informovala je, jak se mají zachovat, i jak problémovým
situacím předejít (praktická ukázka). Děti měly správně reagovat (cizí lidé, lákání
do auta, dopravní výchova, když se ztratím). Všichni si také připomněli čísla
integrovaného záchranného systému. Na závěr děti dostaly policejní omalovánky,
reflexní pásky a medvídka na batoh, policejní deskovou hru a pexeso. Dětem se
tento den moc líbil a nejvíc byly nadšené z praktických ukázek.
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POLICIE VE ŠKOLE
O týden později než do školky, zavítala paní policistka i do školy. Připravila si
besedu s praktickými ukázkami, tentokrát na téma bezpečnost v dopravním
provozu. Ač by se mohlo zdát, že všichni dobře vědí, jak se chovat v dopravě, když
se ale někdy jen tak rozhlédnete, uvědomíte si, že nikdy neuškodí si dopravní
výchovu zopakovat. Děti si připomněly, jak se mají chovat jako chodci i jako
cyklisté. Orientovali se v jednoduchých křižovatkách, dopravních značkách i ve
vybavení kola. Opět si zopakovaly všechna důležitá telefonní čísla. Ohmataly si
obušky, pouta, měly možnost si i dýchnout do testeru na alkohol. Děti byly během
besedy velmi aktivní a je vidět, že teorii znají opravdu dobře.
-hv2

S HUPEM A HOPEM ZA POHÁDKOU
Tento měsíc přišel Hup a Hop k dětem s otázkou: „Jakou pohádku byste si přály
společně prožít, a proč?“ Mezi dětmi proběhla velká diskuze. Byla velmi zajímavá,
podnětná a bylo zajímavé sledovat argumentaci některých dětí. Úkol VYBRAT SI
a hlavně SPOLEČNĚ SE DOMLUVIT, zvládly na jedničku. Někteří uznali
argumenty druhých a ustoupili od svého návrhu. Dohodli se tedy na pohádce
O neposlušných kůzlátkách. Všichni se na pohádku velmi těšili už jen proto, že si ji
sami vybrali. Během celého dne probíhaly aktivity inspirované touto pohádkou –
pohybová hra Koza a vlk, tvorba neposlušného kůzlátka, stavění chlívku, skládání
děje pohádky, apod. Pohádku jsme dětem přečetli a děti se jí snažily převyprávět
a dle své fantazie změnit děj. V neposlední řadě jsme si o kůzlátkách i zazpívali. Už
se těšíme na další pohádku, kterou si společně prožijeme.
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ZPRÁVIČKY Z VŠEZNÁLKOVA
V první lekci jsme se zabývali ještě barvami. Rozpouštěli
jsme bonbóny ve vodě i v mléce a sledovali, co se bude
dít v jednotlivých tekutinách. Vyráběli jsme si také
Newtonova kola různých barev, abychom se potom
potěšili svými novými barevnými variacemi. V poslední
lekci se děti seznámily s velkou středověkou obléhací
zbraní – katapultem. Měly za úkol zkusit postavit malý
funkční katapult. Po prvotní nejistotě se pomaloučku
pustily do stavby. Na konci lekce si mohly vystřelit ze
dvou skorokatapultů :-). Je vidět, že mají představivost, umí myslet i řešit
nejrůznější zadání a úkoly.
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BRUSLENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V naší školce měli předškoláci možnost seznámit se s ledovou
plochou a naučit se základům bruslení. Celá výuka probíhala
zábavnou formou, byla prokládána nejrůznějšími hrami.
Zpočátku se děti pohybovaly spíše v nižších polohách a učily
se vstávat, postupně a s pomocí hrazdiček začaly bruslit.
Cvičily rozjezd, zastavení na signál, sbíraly míčky na ploše.
Aktivity se střídaly tak, aby byly zábavné. Děti se již pohybují na ledě beze strachu
a obav a věříme, že tyto praktické znalosti a zkušenosti využijí při bruslení s rodiči.
Možná se chvíle s kamarády na ledě stanou motivací pro další návštěvu.
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MLADÝ ANTROPOLOG
Víte, kdo je antropolog? Že si nemůžete
vzpomenout? Naši starší žáci si taky nemohli
vzpomenout, dokud neviděli hromadu
modelů lidských kostí v ostravském Světě
techniky. Jako správní vědci dostali bílé
pláště a ve skupinkách se pokoušeli správně
sestavit kostru člověka. Ale na naše vědce si
jen tak někdo nepřijde. Všem se podařilo
kostru správně sestavit, i když některé kosti
chyběly. Dokonce se jim podařilo zjistit, že
to byly kosti mladých žen. Potom dostali
krabice s úkoly. Určovali například, které kosti patří člověku, kolik zubů má chrup
dospělého člověka, který kloub je v našem těle nejpohyblivější, jaké typy obratlů
má naše páteř nebo které kosti tvoří dolní končetinu. I s těmito úkoly se popasovali
na výbornou. Nakonec si mezi sebou zasoutěžili. Správné odpovědi však věděli
všichni, tady šlo už o rychlost. Takže dle mého vyhráli všichni a po zásluze byli
všichni pasovaní na malého antropologa. Po tomto zajímavém workshopu jsme se
vydali objevovat zajímavou expozici Světa techniky. A opravdu bylo co objevovat!
Podívali jsme se například do korun stromů a zblízka si prohlédli jejich ptačí i savčí
obyvatele a poslechli si jejich hlasy. Prozkoumali jsme vnitřek šnečí ulity nebo
jsme sledovali vývoj dítěte v matčině bříšku. Zjistili jsme, kolik energie spotřebuje
rostlina, aby vyklíčila a vykvetla, kolik energie potřebujeme my, abychom strávili
burský oříšek nebo kolik energie musí být vynaloženo na vypuštění rakety. Ale to
jsme se nadřeli! Dále jsme měli možnost podívat se na svět očima včely, žraloka,
motýla a dalších živočichů. Přemýšleli jsme, jak na to ti vědci mohli přijít? Ale
k žádnému kloudnému vysvětlení jsme nedošli. Určovali jsme stopy zvířat,
prohlédli si život na poušti i za polárním kruhem, prehistorické zkameněliny zvířat.
Vyzkoušeli jsme, jak a co slyší netopýr. Podívali jsme se jak potrava, kterou sníme,
cestuje našimi útrobami, změřili si množství svého tuku v těle. Podívali jsme se i do
vesmíru, viděli jsme, jak dochází ke střídání dne a noci, jak vypadá naše Země
z vesmíru, mrkli jsme zblízka na Měsíc, zjistili jsme, kolik bychom na Měsíci
vážili. Seznámili jsme se s výrobou železa. Navštívili jsme ještě mnoho zajímavých
exponátů, ale čas je neúprosný. Musíme se do Světa techniky ještě vrátit, abychom
prošli a vyzkoušeli na vlastním těle, co jsme dnes nestihli. Ani se nám nechtělo
domů. Máme ještě mnoho co objevovat!
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