Informace pro rodiče:
 4. května - projekt „Drogy a zákon“
 7. května - kulturní vystoupení pro maminky.
Zveme všechny maminky do potštejnské sokolovny !!!!
 15. května – návštěva nového zámku v Kostelci n. Orl.,
vstupné 40,- Kč

 18. května - jízda na dopravním hřišti v Rychnově n. K.
/sportovní oblečení a obuv, přilby, svačinu a pití /
26. května od 8:00 hod. proběhne fotografování tříd i
jednotlivců


Vybíráme příspěvek na zvířátko do konce května

NAŠE ZÁŽITKY Z MĚSÍCE DUBNA
 Projekt „Den naruby“
První dubnový den strávili nejstarší žáci „naruby“. Děti se staly
učiteli, paní učitelky žákyněmi. Každý „učitel“ měl připravenou
jednu vyučovací hodinu pro spolužáky ze stejného ročníku, tzn.
že najednou vyučovali tři „učitelé“.
Z následné ankety vyplynuly tyto klady:
„… dobrý diktát v ČJ… dobře připravená hodina prvouky… žáci
spolupracovali…návštěva

papouška…vybarvování

různých

pracovních listů…paní učitelka zlobila…mohli jsme si vyzkoušet
být učitelem… byla to legrace…rozvíjíme učivo.“
„Žákyně“ ocenila především poctivou přípravu většiny dětí
(pracovní listy, prezentace, práce s počítači) a ochotu „ si
hrát“. Negativně vnímali někteří žáci: „… v matematice byly
moc těžké příklady… v angličtině jsem nevěděl, co dělat… málo
času … házení vlaštovek…nic jsme se nenaučili… navzájem jsme
se zlobili.“
A proč tento den takto probíhal? „ … Abychom se pobavili…
abychom si vyzkoušeli, jak se má učitelka… … protože je
APRÍL… abychom měli změnu… abychom si zkusili být učitelem
a zjistili jsme, že je to někdy opravdu těžké.“
„Žákyně“ 3., 4. a 5.ročníku

 Projekt „ Nebezpečí sociálních sítí“
Po Velikonočních prázdninách jsme si povídali o nebezpečí, se
kterými se můžeme potkat díky počítači. Někteří starší žáci
znali dokonce příklady z televize apod., kdy bylo někomu tímto
způsobem ublíženo. Zopakovali jsme si základní pravidla při
práci s internetem – nikdy neprozrazovat žádné osobní údaje,
nekomunikovat s cizími lidmi (mohou být někým jiným, než se
sami představují). Na závěr jsme konstatovali, že počítač
s internetem je důležitá věc, která nám umí pomáhat – jen
nesmíme být neopatrní…

 Rodičovská schůzka
Dne 14. dubna se konala rodičovská schůzka. Rodiče byli
seznámeni s plánem akcí do konce školního roku, s prospěchem
žáků a dalšími organizačními záležitostmi.

 „Den Země“
Dne 21. dubna jsme se vydali vlakem do Hradce Králové.
Centrum ekologické výchovy Sever zde připravilo ke Dni Země
pěkný program. Putovali jsme kolem řeky Orlice a plnili úkoly
na stanovištích. Děti si vyzkoušely rychlost toku napřímené a
klikatící se řeky, v přírodě hledaly obraz, který by umístily do
rámečku, skládaly části řeky od pramene až po ústí do moře,
přemýšlely nad potravním řetězcem a prohlédly si několik
drobných živočichů odchycených v přírodě.

 „Hrátky na pohádky ve Vamberku“
24. dubna jsme na prknech divadla sice sledovali klasické
pohádky, byly však netradičně doprovázeny veselými
písničkami, živými hudebními nástroji a tanci veil poi. Měli jsme
krásný zážitek díky zpívající a hrající Ester Novozámské.

