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Zpráva první: Protože naši šikovní prvňáčci už umí trošku psát, vyrobili
si Badatelský deník, do kterého si budou dělat poznámky ke svému bádání
a zkoumání. Také si dali naklíčit různá semínka – bylin i dřevin. Sledují,
jak rychle která semínka vyklíčí. Přestože jim bylo připomínáno, že každá
rostlinka  potřebuje  v  každé  fázi  růstu  vodu,  téměř  nikdo  své  svěřence
nezaléval. Takže se budou při dalším setkání hodně divit. Nezbývá, než
vyvodit  závěry a poučit  se.  Připravili  si  tak sami téma příštího setkání
a dostanou ještě jednu šanci zkusit to s jinými semínky.
Zpráva  druhá:  Všeználci  pokračovali  v  práci  se  svými  semínky
a sazeničkami.  Některým  se  podařilo  vypěstovat  malinké  semenáčky
borovice a rakytníku, a také sadba naťové petrželky. Po zajímavé besedě
s polárníkem zpracovali  informace, které se dověděli,  na veliký formát.
Tak si  všichni mohou připomínat (a tím i lépe zapamatovat) informace
o Antarktidě. O zábavu se nám postarali papíroví „brouci“, kteří měli stát
na  vodní  hladině.  Pokus  nakonec  zachránil  malinký  ježek,  který  nejen
zůstal na hladině stát, ale pomocí malého kouzla se uměl i pohybovat. 
Zpráva  třetí:  Rakytníky  z  neznámých  důvodů  uhynuly,  jablůňky
a borovice krásně rostou. Naťové petrželky už máme plný květináč a bude
potřeba ji vysadit ven na záhonek. Provedena byla i kontrola na zahradě.
Na podzim jsme vysazovali keře černého bezu a mladé stromky jeřábu
ptačího. Vše zdárně přečkalo zimu a už se těšíme na sledování letošních
přírůstků. Dále jsme zkoumali, jak myšlenky mohou měnit strukturu vody.
Podle japonského vědce D. Masaru Emota jsme připravili pokus s vodou
a rýží.  Do  tří  sklenic  jsme  nasypali  rýží  a  zalili  ji  obyčejnou  vodou.
Sklenice  jsme  označili  nápisy  láska,  ignorace  a  nenávist.  Sklenici
s nápisem ignorace jsme hned dali na místo, kde si jí nikdo ani nevšimne
a nikdo už si na ni ani nevzpomene a řekli jsme jí, že nám je vlastně úplně
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jedno jestli existuje. Nenávist i lásku jsme položili tak, abychom k nim
mohli denně mluvit –  nenávisti jsme denně říkali, jak ji nemáme rádi, jak
je odporná a že ji nenávidíme. K lásce jsme hovořili mile, laskavě, hladili
jsme ji. Po 1. týdnu už byly poznat výsledky. Nenáviděná i ignorovaná

rýže už byly trochu
cítit,  vodu  měly
zakalenou.  Po  2.
týdnu  jme  museli
pokus  pro  velký
zápach  ukončit.
Voda  v  Ignoraci
i Nenávisti měla na
hladině  nepěkný
povlak  a  odporně
zapáchaly,  zatímco

Láska byla  pouze  trošku nakvašená.  Proto  měla  na  hladině  okolo  skla
bublinkové korálky a voněla po rýžovém nákypu. A to je jen voda! Co
potom taková slova a myšlenky udělají s lidmi? Tento pokus byl nejen
velice zajímavý ale i poučný. Dále se Všeználci podívali na fotky krystalů
vody  ovlivněné  různou  hudbou  nebo  slovem.  Pamatujme:  všechno  co
vyjde z našich úst nebo myšlenek se nějakým způsobem odrazí ve vnějším
světě! 
Zpráva čtvrtá: V posledním březnovém Všeználkově jsme sledovali,  co
udělá voda, když ji nasají vysušené nasákavé materiály. Mohli sledovat
jak  kapka  vody  narovnává  zlomenou  zápalku  a  tvoří  různé  obrazce.
Založili nový pokus, kde sledují, jak v nasyceném solném roztoku rostou
krystaly. Bádání nás zkrátka baví!   -hv-

V měsíci  únoru  jsme  s předškolními  dětmi  několikrát  navštívili  zimní
stadion  v Bruntále.  Cílem  návštěv  bylo  seznámit  se  s ledem  a  získat
základy bruslení. Dětem se moc dařilo, za pouhé tři návštěvy, postupně
zvládly chůzi po ledě, metody, jak správně spadnout, jak správně vstávat
z ledu přes  kolínko,  jízdu na ledě,  slalom a dokonce i  sbírání  různých
pomůcek z ledu.  -bm-
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V pátek 17. února proběhl v místním kulturním sále Maškarní bál pro děti,
který  jsme  uspořádali  společně  se  Spolkem  rodičů.  Rodiče  se  nám
postarali o provoz bufetu, ve kterém byly různé dobroty jako zelňačka,
chlebíčky, česnekáčky, jednohubky a spousta sladkých pokrmů z kuchyní
našich  maminek.  Zaměstnanci  školy  se  pak  postarali  o  program.  Na
začátku přivítali přítomné tancem, nechyběly soutěže, hry, hudba a plno
zábavy.  Letos  poprvé  se  losovala  i  tombola.  Rádi  bychom poděkovali
všem, kteří nás podpořili buďto věcnými dary do tomboly nebo dobrotami
do bufetu. Budeme se těšit na další spolupráci.  -bm-

I letos se vydaly děti obcí na masopustní obchůzku. První kroky vedly na
obecní úřad, kde průvod dostal povolení projít obcí a poveselit zdejší lid.
Malé děti z mateřské školky by tuhle dlouhou cestu zvládly jen obtížně,
a tak jsme využili  veřejnou dopravu a vyjeli  na  horní  zastávku,  odkud
průvod masek zamířil za zpěvu písní a říkadel ke Kutilům. Tam nás jako
vždy čekalo vřelé přivítání a dobroty. Za svá říkadla, básničky a písničky
byly děti obdarovány výbornými domácími koláčky. Z horního konce pak
maškary  za  všeobecného veselí  procházely  obcí  a  za  svůj  výkon byly
odměňovány  sladkostmi,  ovocem  i  drobnými  finančními  částkami.
Poslední zastávka na dolním konci byla u paní Tománkové, která nás už
netrpělivě  očekávala  s  mísou  plnou  masopustních  koblížků.  Děkujeme
všem, kteří otevřeli dveře a obdarovali malé koledníky.   -hv-
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Stejně jako každý rok jsme se i letos rozloučili se zimou a přivítali jaro
starým  slovanským  zvykem.  Děti  ve  školní  družině  vyrobily  Moranu.
První jarní den se vydal od školy průvod, který za zpěvu písní a říkadel
vyprovodil Moranu za vesnici. U potoka jsme ji zapálili a hodili do vody
aby se už zima nevrátila a příchod jara tak nebyl ohrožen. Bohužel nám
ale počasí letos ukazuje, že jsme moc úspěšní nebyli.   -hv-

Zima už je za námi, a tak jsme se s dětmi v pátek 17. 3. při projektovém
dnu věnovali  jaru.  Děti  si  doma napsaly  krátké  povídání  o  tom,  co  je
napadne, když se řekne jaro. Tím jsme naladili hezkou atmosféru a mohli
se zaposlouchat do zpěvu ptáků. Děti se snažili podle zvuku a následně,
v případě potřeby s obrázkem uhádnout,  o  jakého ptáčka šlo.  Zazpívali
nám různí ptáci, které u nás najdeme, např. kos, sýkorka, konipas. Přečetli
jsme si pohádku o fialce, a abychom jenom neseděli v lavicích, tak jsme si
na fialku zahráli. Mráček honil bílé fialky a snažil se je obarvit na modro.
Dále jsme luštili zašifrované příklady, poznávali kytičky a ze svých prací
jsme vytvořili jedno společné dílo.    -lb-

V družině jsme se snažili zahnat zimu březnovými pranostikami, výrobou
Morany a zdobením oken sněženkami. A tak jsme malovali, stříhali, lepili,
motali, vázali atd. Mimo jiné jsme se jeden týden věnovali knihám. Kdo
chtěl,  přinesl  nám ukázat  svoji  oblíbenou  knížku,  něco  nám o  ní  řekl
a kousek  přečetl.  Hráli  jsme  si  s nezbednými  písmenky  a  z nich  pak
skládali názvy knih. Největší práci nám dalo vymyslet název své vlastní
knížky, ale nakonec se objevily krásné tituly, které jsme museli vystavit.
Protože  jsme  chtěli  oslavit  den  ptactva,  tak  jsme  si  s  menšími  dětmi
zahráli na ptáčky a vyráběli si svá hnízda. Nezapomněli jsme zkontrolovat
krmítka  a  opatrně  nahlédnout  do  ptačí  budky,  kterou  jsme  na  podzim
instalovali. Zabydlely se tam sýkorky.    -lb-
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