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Dobrý den, milí rodiče,
zdravím Vás všechny, poprvé v tomto školním roce. Opět Vám přináším
fotoreportáž z prvních dvou měsíců, kdy děti byly ve škole. Doufejme, že
budou ve škole moci pobýt celý rok a Covid nám zase nezhatí pěkně rozjetý
školní rok.
V září jsme společně oslavili svátek svatého Václava. Na celém prvním
stupni probíhal velký projektový den na uctění památky svatého Václava.
Děti si vyzkoušely jaké to bylo žít v 10. století - vařit, oblékat se i bojovat,
naučili se vázat otýpky i šít dobové oblečení. Kromě toho se vydaly na výlet
na horu Blaník i na Vyšehrad a dokonce si vymodelovaly 3D románské
rotundy.
Kromě svátku svatého Václava se třeťáci a čtvrťáci vydali na plavecký výcvik,
kde se naučili krásně plavat a také utužili svoje těla sportovními aktivitami.
První dva měsíce školního roku utekly jako voda a vy máte nyní příležitost si
s dětmi zavzpomínat na vše hezké co prožily.
Krásné podzimní dny
Petra

Výlet na horu Blaník - projekt oslavy svátku sv. Václava
K příležitosti oslavy svátku sv. Václava jsme se vydali na výlet na bájnou horu Blaník. Děti 1. až 3. třídy se na
úpatí hory rozdělily do rytířských družin a vydaly se zdolat vrchol. Na cestu si spravedlivě rozdělily bochník
chleba a statečnost vyzkoušely výstupem po schodišti na rozhlednu na Velkém Blaníku. Cestou zpět jsme
uctili památku sv. Václava a slíbili si obětavost a přátelství.

Jak se žilo v dobách sv. Václava
V rámci projektu "Svatý Václav" si společně prvňáci, druháci a třeťáci vyzkoušeli jak se v této době žilo. Děti
se dozvěděly, co naši předci jedli a pili, jaké plodiny pěstovali, jaká zvířata chovali a jak nosit otýpku dříví.
Děti poznávaly druhy obilí, ovoce, zeleninu, ochutnávaly ovesnou kaši a nápoje z ovoce.

Čtvrťáci se vydali po stopách českých dějin na Vyšehrad
V rámci prvostupňových projektů ke dni sv. Václava se čtvrťáci vypravili na Vyšehrad, kde si některé věci
zopakovali a další nové dozvěděli. Třeba informaci, že podle pověsti, pod Vyšehradem, téměř v místě dopadu
Horymíra se Šemíkem, topila kněžna Libuše své nepohodlné milence, už nezapomene nikdo. Další nové
poznatky už si ale děti raději zopakovaly při plnění úkolů na pracovních listech.

Projektový den svatého Václava
Stejně jako 1.-3. třída minulý týden, tak i čtvrťáci a páťáci si dnes vyzkoušeli jak se žilo v době sv. Václava.
Rozdělili se do tří skupin: kuchtíci , módní návrhářky a rytíři . Dozvěděli se mimo jiné, jaké jídlo se v této době
jedlo, jak se lidé oblékali a čekaly je také rytířské závody. Na závěr dne si vše společně odprezentovali.

Čtvrťáci stavěli 3D rotundy
Aby si čtvrťáci zažili dobu Václava ještě víc, seznámili se i se stavbami v románském slohu a každý z
nich si ve výtvarce postavil svoji vlastní rotundu. Zadání bylo jasné - válcovitá stavba, ale zpracování
bylo na každém, jak se s tím popere. Nakonec si se stavbou poradili všichni velice dobře a dokonce ji
i zapracovali jako 3D stavbu do okolí.

Plavecký kurz v Hartmanicích
Třetí a čtvrtá třída vyrazily na plavecký kurz, který je nedílnou součástí naší výuky. Plavecký kurz byl
letos v Hartmanicích, malém městečku na Vysočině. Krásný bazén, prima instruktoři, hezká příroda a
opravdu hodně sportu. Plavání a sportovní program dopoledne, procvičování z matematiky a češtiny,
plavání a dlouhá procházka odpoledne a večer ještě společenský večer. Bylo to náročné, ale děti si to
moc užily. Mají hezké vzpomínky a navíc jsou už všichni zdatnými plavci.

Učení v přírodě
Páťáci využili jeden z posledních říjnových sluníčkových dní a vyrazili se učit do Kunratického lesa. Tam
na ně čekala matematika, český jazyk a člověk a jeho svět. Šlo jim to moc dobře a tak zbyl také čas na
hry a zábavu. Po učení vyrazili na venkovní tělocvik, kde se pořádně vyřádili.

Druháčci zkoumali podzim
Celý týden se druháčci věnovali podzimním proměnám v přírodě, podzimnímu počasí, stromům, jejich
listům a plodům. Přečetli si společně příběh o Martinovi a jeho kamarádech v tajemném lese. Děti
odpovídaly na otázky z textu a zapisovaly je do pracovního listu. Děti pracovaly v “ expertních”
skupinách - dvojicích a přiřazovaly, třídily, popisovaly a prezentovaly stromy, listy a jejich plody.

Halloweenská výzva - výzdoba dveří
Výzvou předposledního říjnového týdne byla pro celou školu výzdoba dveří své třídy v rámci přípravy
na blížící se Halloween . V 1. třídě jsme si zahráli na pavoučky a proplétali pavučinky, ve druhé si
namalovali čarodějnice, třetí třída pojala Halloweenskou dveřní výzvu jako seznámení dětí s kostrou a
výrobou kostlivce z nasbíraných přírodnin, čtvrtá třída si zase vytvořila krásný západ slunce s netopýry,
dýní a Halloweenskými strašidly a pátá třída se inspirovala podzimní náladou, nostalgií a vzpomínáním
na předky. Všem se výzdoba dveří moc povedla a určitě se dozvěděli i plno nových informací o
Halloweenu.

Halloweenský den
Dnešní speciální Halloweenský den si všichni žáci naší školy náramně užili. Celý den probíhaly soutěže o
nejlépe ozdobené dveře, nejlepší kostým i Halloweenská diskotéka s prodejem sladkostí na podporu
charitativní organizace Helppes. Podívejte se sami, jak se dnešní den vydařil.

Páťáci se vydali po stopách českých dějin
Páťáci, v rámci svých projektových dnů "Učíme se venku", vyrazili na Vítkov. Nejdříve navštívili sochu Prokopa
Velikého a poté se vydali k Janu Žižkovi z Trocnova. Díky tomu byli zase o kousek blíž našim dějinám a
dozvěděli se spoustu nového.

