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Voňavé království
Napsali: Štěpánka Dobošová, Jessica Vršanová, Daniel Dvořák
Na začátku října jsme si vyzkoušeli, jaké je to učit se a přitom se u toho dobře
bavit. Čekalo nás totiž projektové vyučování – tři dny zábavy, poznávání a vůní…
VOŇAVÉ KRÁLOVSTVÍ. Toto je název dlouhodobého projektu, se kterým jsme začali
v podzimních dnech, a někdy na jaře tato akce bude pokračovat další etapou. O té první
etapě bychom nyní chtěli napsat pár slov.
Voňavé království je království bylinek. Propojuje výuku angličtiny, českého
jazyka, čtení, psaní, hudební výchovy, přírodovědy, informatiky, výtvarné výchovy
a dokonce i matematiky. Učili jsme se naráz vlastně všechny předměty! Začali jsme čtením
o kopřivě. Paní učitelka donesla spoustu knížek o bylinkách, které jsme během práce
používali. Celé dopoledne jsme pak byli na procházce, sbírali jsme bylinky do herbáře,
abychom se je naučili poznávat. Už víme, co na okolních loukách roste a že se z bylinek vaří
různé čaje. Sbírali jsme například jahodník, maliník, ostružiník, jitrocel, pelyněk. Jak jsme
sbírali šípky, každý se aspoň jednou píchnul. Na šípkách jsme taky našli hálky. Paní učitelka
nám vysvětlila, že je to parazitární onemocnění rostlin. Vždycky když jsme chtěli nějakou
informaci ještě zjistit, našli jsme si ji na internetu.
Některé bylinky jsme měli od našich učitelek i ze zahrádky, takže jsme si uvařili ve
škole několik druhů čajů. Během září jsme také sušili ovoce, jako například jablíčka, blumy,
broskve apod., takže jsme ochutnali nejen čaj ze šalvěje a máty, ale také čaje ovocné. Po
procházce nám tak vyhládlo, že jsme se už nemohli dočkat oběda.
Při procházce jsme také sbírali šípky na dobrý šípkový čaj. Tyto šípky už máme
nasušené a chystáme je také do čajíčků na vánoční jarmark. Druhý den projektu jsme totiž
šili kapsičky na bylinky, které k tomu
použijeme. Tento den nám také paní
učitelka donesla plný a voňavý košík
dalších bylinek – tymián, libeček,
šalvěj, měsíček, levanduli, mátu,
rakytník a různé jiné bylinky. Znovu
jsme si uvařili čaj a šili pytlíčky, které
poté naplníme bylinkami. Vyplňovali
jsme také pracovní listy, vybarvovali
květiny a připravovali si herbář.
A taky jsme ochutnali další druh
ovocného čaje – tentokrát tam byl
rakytník, jablka, švestky a šípky.

Třetí den jsme končili a tak
jsme dodělávali pracovní listy
a ještě jsme vážili šípky, které byly
krásně červené. Než jsme je ale
zvážili, odhadovali jsme, kolik jich
tam bude. Po zvážení jsme šípky
spočítali a bylo jich tam vždy okolo
250. Moc nás to bavilo. Naučili
jsme se vážit a někteří i převádět
jednotky. Poprvé jsme navážili
například 0,5 kg.
Celé
tři
dny
jsme
vypracovávali pracovní listy a učili
jsme se poznávat různé bylinky,
všem nám to šlo docela dobře.
Zpívali jsme také písničky o bylinkách, ke kterým nám Jessica hrála na klavír, a šlo jí to
dobře. Na závěr jsme popisovali anglicky mateřídoušku.
V projektu Voňavé království jsme nasbírali také různé přírodniny a poté jsme
z nich vyráběli skřítky Bramboráčky, Cibuláčky a Makovníčky. Použili jsme nasbírané
klacíky, mochyni, vratič, šišky, brambory, makovice, ale třeba i látky na dozdobení.
Nakonec bychom rádi řekli, že je nám líto těch, kteří museli vynechat jeden den, protože
byli nemocní a nemohli jít do školy. Protože se nám všem ty tři dny líbily. Bylo to moc
hezké a něco nového jsme se přiučili.

Ovoce do škol
Stejně jako v loňském roce se i letos škola přihlásila do
celorepublikového projektu Ovoce do škol. V rámci
tohoto projektu každý žák naší školy dostává zdarma
jednou za dva týdny ovoce
nebo zeleninu. Od září
jsme si již pochutnali
na
nektarinkách,
červené
paprice,
blumách,
jablkách
a v dalším týdnu se
těšíme na novou
dodávku
100%
zelenino-ovocného
nápoje Kubík. Cílem
projektu je zvýšit oblibu
produktů z ovoce a zeleniny, vytvořit správné
stravovací návyky ve výživě dětí a zlepšit jejich
zdravotní stav.

Zábavný kroužek
angličtiny
Napsala: Štěpánka Dobošová
V kroužku angličtiny nás učí paní
učitelka Jana Poláková. Anglicky učí nejen nás,
školáky, ale i děti v mateřské školce. Je na nás i na
školkáčky moc hodná. Jsme rádi, že nás učí,
protože dokáže z učení udělat zábavnou hru.
Kroužky máme každé úterý. Nejprve
nám paní učitelka pomáhá v normální výuce, ve
dvě hodiny pak přijde na řadu mateřská školka
a po nich ještě odpoledne pokračují školáci.
Učíme se například pojmenovávat části lidského
těla, zvířata, barvy, děláme krátké rozhovory
a zpíváme anglické písničky. Pro školkáčky je to
zábava, ale pro nás školáky je to důležitý jazyk,
protože se anglicky mluví skoro všude na světě.

