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Protože „babí léto“ bylo letošní
podzim opravdu úžasné, vyrazili
jsme 7. listopadu v rámci školní
družiny pouštět draky a uspořádali
si tradiční DRAKIÁDU. Vítr foukal
proměnlivě, ale o to víc jsme se všichni
proběhli a bylo to úžasné. Hřiště v parku
„NA PARA“ jsme se školní družinou
navštěvovali letošní podzim opravdu často
jak k turistice, tak jsme využívali
např. tamní cvičební stroje nebo jsme
prostě jen užívali krás tamního parku
a čerpali energii.

11.11.
jsme si
udělali „SVATOMARTINSKÝ PROGRAM“ a
kromě povídání o zvycích a tradicích spojených s tímto dnem jsme
také vyráběli jak obrázky, tak koláčky, kterými jsme provoněli
celou naši školu … 😊.
Projektový blok jsme
věnovali i povídání
o listopadových
událostech roku
1989, co předcházelo,
někteří z nás si
i zavzpomínali 😊
a například i písní
Marty Kubišové a spoustou
dalších činností se
seznámili s tímto velmi
významným datumem
našich dějin.
Protože tento měsíc byl
opravdu výjimečný
významnými dny či svátky,
20.11. jsme si povídali napříč všemi předměty o „SVĚTOVÉM DNI
DĚTÍ“ …, jako např. o právech
dětí organizaci UNICEF a čím se
zabývá, vyráběli jsme „panenky
UNICEF“ a mnoho a mnoho
dalšího
…

Hned
dvakrát jsme
se vydali do Vrchlabí
na edukační program KRNAPU. Mladší žáci a žáčci se věnovali
tématu „Jak přezimují motýli v zimě“. Spoustou aktivit jako
např. skládáním vývojových fází motýla z puzzle či
z těstovin, pohybovými hrami atd. jsme se dozvěděli, kam se
podějí motýli v zimě a například i to, že existují motýli, kteří
odlétají
do teplých krajin. Starší žáci mohli díky
mikroskopu pozorovat různé přírodniny, lýkožrouta smrkového
či střevlíka, povídali si v besedě o přírodě, vypracovali si
pracovní listy a opět se dozvěděli o přírodě o kousek více 😊.
26. listopadu jsme započali náš plavecký kurz, který se bude
skládat z deseti lekcí, a tak v následujících několika týdnech
budeme chodit trénovat naše plavecké dovednosti, které ti
„nejlepší“ z nás poměří s ostatními v plaveckých závodech
„VÁNOČNÍ KAPŘÍK“, které se budou konat 17. prosince …
😊 a na které
jsou naši
nejlepší plavci
nominováni ☺.

V listopadu jsme také
oslavili svátky i „kulaté a půlkulaté 😊“ narozeniny. PŘEJEME
JEN VŠE NEJLEPŠÍ, HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, KTERÉ JE
OPRAVDU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI!!!
… a v listopadu jsme
pokračovali i v úžasné
spolupráci s pí. Kasalovou,
která za námi dochází
do školní družiny spolu se
svými „pomocníky
BARYČKEM
a LADYNKOU
v rámci canisterapie.
A …

… prakticky
vaříme …
a
hned obědové
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