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31. ledna jsme si
předali svá krásná VYSVĚDČENÍ,
jejichž předávání bylo v jednotlivých
třídách spojeno také s plněním zábavných úkolů, hledáním
drobných dárečků a hravým zhodnocením celého pololetí a
toho, co jsme se naučili. MOC DĚKUJEME všem našim
rodičům za úžasnou spolupráci a těšíme se na společné
„VYKROČENÍ PRAVOU“ do druhé půlky školního roku!!!

TŘÍKRÁLOVÝ PROGRAM
s sebou vždy nese zvláštní
program, a tak se nám 6.1.
prolínalo toto téma celým
naším vyučováním. Přečetli
jsem si tento příběh z Bible
pro děti a v různých
podobách pracovali
s přečteným textem,
doplňovali písmena, skládali obrázky z částí,
výtvarně tvořili, barvili obrázky dle výsledků matematických
příkladů, zahráli si daný příběh a nezapomněli jsme ani na tradiční
„Tříkrálovou sbírku“, kterou pořádá Charita. Každému z nás se může
v životě stát, že bude potřebovat pomoc okolí, a tak jsme si povídali
o významu a důležitosti charitativních organizaci a pro koho jsou
určeny.
Protože v lednu přišla „paní
ZIMA“ s celou svojí
krásou, žáci nižších
ročníků se učili
o životě zvířat, vyráběli
lojová krmítka, poznávali
stopy zvířat ve sněhu …,
ale učili jsme se i o lidském
těle, životních stylech a péči
o zdraví … a čas školní
družiny trávili
v městském parku
hrátkami
se sněhem

…

V lednu jsme také ukončili náš
plavecký kurz pořádaný
plaveckou školou DRAK.
V kurzu jsme si zdokonalili
plavecké dovednosti a poměřili své vlastní síly v plaveckých
závodech.



V rámci exkurze do Galerie Draka jsme si zopakovali
i pověst o založena našeho
města a v projektovém
bloku u příležitosti
Mezinárodního dne
osobních údajů jsme se
učili o tom, proč je
důležité je
chránit…
a nezapomněli
jsme ani popřát
k narozeninám
naší milé
ANETCE
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