Informace pro rodiče:
 3.

11. Projekt: Právo na potravu

 17.

11. Státní svátek

 18.

11. Šachový turnaj

 25.

11. Konzultace k prospěchu žáků od 14:30 hod. do

15:45 hod.



29. 11. v 9:00 vystupují některé děti, navštěvující kroužek
flétny, na zámku v Potštejně. Můžete si tu prohlédnout i
výstavu žákovských prací.



29. 11. Vystoupení žáků školy při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu u kostela. Koná se od 17:00 hod.

NAŠE ZÁŽITKY Z MĚSÍCE ŘÍJNA


Projekt „Právo na svůj názor“

1. října jsme si povídali o právu každého dítěte vyjádřit
svůj názor.

I když není

třeba správný, přesto ho smí

vyjádřit.



Den STROMŮ

17. října jsme si s malými dětmi povídali o důležitosti
stromů, o nebezpečí kácení pralesů a lesů vůbec. Na závěr
si děti poslechly pohádku O lesní víle.
Starší žáci ve vylosovaných skupinách zpracovávali téma
stromů v několika předmětech. V českém jazyce vymýšleli

co

nejvíce

statných

pod-

jmen

na

téma stromy, poté u
těchto
jmen

podstatných
určovali

rod,

číslo a nejstarší žáci i
vzor.

V rámci

geometrie

každá

skupina měla za úkol
vytvořit

svůj

strom

pouze pomocí rýsování
úseček. V přírodovědě
jsme si vyprávěli o růstu stromů - poznávali semenáčky,
listy a plody. Také jsme se pokusili o naklíčení semen
některých stromů. Následně při výtvarné výchově jsme se
staršími dětmi vymýšleli vlastní mandalu - strom. Hotový
obrázek děti nakreslily na připravený ohořelý papír a
vpletly do rámu, který si svázaly z větví. Hotové výtvory
můžete obdivovat na síti v šatnách.



Dýňová slavnost

30. října jsme se sešli u základní školy a jako každý rok
jsme společně obdivovali nádherné výrobky z dýní, které
vytvořili rodiče společně s dětmi.

Zazpívali jsme si a

zahráli písničky, tentokrát společně s rodiči, neboť si
někteří s sebou přinesli
hudební
Přítomní

nástroje.
rodiče

si

vylosovali nejzajímavější
dýni s motivem našeho
hradu.

Vítězové

obdrželi za svoji práci
krásný

dort

v podobě

dýně. Maminkám, které
napekly

pro

děti

sladkosti a odměnu pro
vítěze, moc děkujeme. Na přání dětí se bude tato slavnost
konat opět za rok.

