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V první polovině prosince jsme se s dětmi vydali na výlet do Olomouce. Zúčastnilo se ho 35 dětí a tři dospělí. V Olomouci jsme
navštívili Vlastivědné muzeum, kde pro nás připravili dvouhodinový edukační program Vánoce v Dánsku. Do muzea jsme zamířili
hlavně proto, že jsme v rámci kroužku Dovedné ruce tvořili ozdoby na dánský strom a tyto ozdoby byly v muzeu vystaveny. V rámci
programu byla beseda o knížkách H. CH. Andersena s povídáním o vánočních zvycích v Dánsku. Potom si děti vyrobily papírový
kornout, který v Dánsku slouží jako ozdoba na stromeček, a dostaly balíček sušenek s anýzem, zázvorem a jiným kořením. Po prohlídce muzea jsme navštívili olomoucké náměstí, kde si děti zazvonily na zvon splněných přání a ohřály se horkým dětským punčem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Sdružení rodičů a přátel školy, které nám zaplatilo dopravu na moc hezký výlet.
Věra Machačová
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Jeden z domácích úkolů v českém jazyce zněl: „Zkuste poslat novoroční pozdrav poslancům Evropského parlamentu. Zároveň poslancům napište, o co by se měli v Evropě v následujících letech postarat.“ Vybrala jsme několik z nich.
Eva Antesová napsala: „Vážení poslanci Evropského parlamentu, přeji Vám vše nejlepší v novém roce, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Moc bych si přála, abyste zlepšili bezpečnost lidí žijících v Evropě.“
Šárka Brachtlová píše: „Vážení poslanci Evropského parlamentu, chtěla bych Vám v novém roce popřát mnoho zdraví a štěstí a přeji
si, abyste vytvořili zákony určené celé Evropě s nejlepším vědomím a svědomím. Hlavně, aby byl na celém světě mír a ukončily se
již dlouhotrvající války a teroristické násilí na nevinných lidech.“
Nejvíce se rozepsal Lukáš Krejzlík: „Vážení poslanci, mám pro vás jen pár otázek ohledně Evropy a České republiky. Jistě víte, že Američané chtějí, aby se
trpasličí planeta Pluto zase počítala mezi planety sluneční soustavy. Prosím, vyhlaste také hlasování po celé Evropě. Ohledně továren na nové věci. Nesmí jich
být moc. (...) Ničí životní prostředí, nejsou vůbec zdravé pro zvířata a lidi, hlavně pro děti. Přispějte jim na více škol v přírodě a výletů.“
Jde vidět, že současné problémy Evropy a světa mají i žáci páté třídy v povědomí a přemýšlejí o nich.
Hana Labonková
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V rámci Školního vzdělávacího programu se žáci od první třídy seznamují s hudební naukou, lidovými i populárními písněmi. Nacvičují zde na různá vystoupení. Myslím, že nejvíce hudebníků a také nadšených dětí je v páté třídě. Naposledy dostaly děti netradiční úkol – vymyslet a vyrobit vlastní hudební nástroj. Po
přednášce o současných hudebních nástrojích od Lukáše Krejzlíka nám někteří
žáci předvedli hru na vlastnoručně vyrobený hudební nástroj. Objevily se zde
nástroje, jimiž děti jen přetvořily již existující věci, jako jsou pet láhve (Lukáš Krejzlík, Lukáš Pecher) či válce s dekorativní tapetou (Jiří Pecha, Marek
Gazdík). Úplně nový, dosud bezejmenný, nástroj si připravila Natálka Juráňová.
Všem zúčastněným se jejich práce vyvedly. Doprovázeli nás na ně poté i při zpěvu písní ze zpěvníku. Žáci měli velkou radost ze své
práce a já zase z jejich tvořivosti.
Mgr.Jitka Zíková
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Ve školní družině máme pro děti připravený rozličný program. Aktivity
máme rozložené do celého týdne, od nového roku byly poupraveny. V pondělí navštěvuje asi 16 dětí Malého hasíka, kde se učí základní uzly, topograﬁcké značky, orientaci na mapě, technické prostředky, hasební látky. Seznamují se se zapojováním hadic a nyní jsme začali také využívat dataprojektor
v učebně školy, díky němuž děti seznamuji s různými odbornostmi. V současnosti se zabýváme odborností zdravotníka.
V úterý 17. ledna začal ve škole kroužek Angličtiny pod vedením paní Štěpánky Bendové, který navštěvuje 18 dětí.
V dalších dnech máme s 25 dětmi rozdělenými do dvou skupin Dovedné
ruce. Vyrábíme různé věci a pracujeme s rozličným materiálem. V listopadu
jsme vyráběli adventní věnce, pekli jsme perníky, odlévali parafínové svíčky. Dále jsme se účastnili výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádal
Dům dětí a mládeže v Uničově. Nyní vyrábíme za pomoci barev a dýhy obrázky do výtvarné soutěže Zima, taktéž pořádané Domem dětí a mládeže
v Uničově. Dále nás čeká výroba výzdoby na maškarní karneval a drobné
dárečky ke svatému Valentýnu.

Mým krédem je trávit co nejvíce času venku na čerstvém
vzduchu, a proto, pokud nám
čas a počasí dovolí, hojně navštěvujeme místní lesopark,
kde se děti řádně vydovádí.
Pokud počasí nedovoluje, trávíme i nějaký čas v tělocvičně.
Věra Machačová

