Školáček 12/2011
PODPORA VÝUKY INFORMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ
Ve čtvrtek 1. prosince 2011 se konala závěrečná konference v hotelu Kladno, kde jsme
společně s dalšími třemi základními školami ukončili tříletý projekt EU ESF – Podpora výuky
základů Informatiky na 1. stupni základní školy podle RVP ZV.
Výsledkem naší práce je metodická příručka Mozaika námětů pro výuku Informatiky
na 1. stupni, určená pro pedagogy z jiných škol. Díky tomuto projektu prošli naši učitelé
počítačovým vzděláváním, obnovili jsme vybavení počítači a multimediální technikou, a zejména
jsme realizací námi vytvořených námětů do hodin Informatiky zkvalitnili počítačovou výuku.
Informatiku jako povinný předmět dnes vyučujeme od 2. do 5. ročníku a k obsahu výuky
přistupujeme opravdu zodpovědně. Všechny děti, které tento
čtyřletý cyklus výuky absolvují, mají možnost se naučit
pracovat s řadou programů a vytvoří množství zajímavých prací
souvisejících s ostatními předměty. Poznají kancelářské
programy MS Office (Word - psaní, Excel – tabulky,
PowerPoint - prezentace), učí se používání internetu, tvorbu
stránek a e-mailovou korespondenci, kreslí a tvoří počítačovou
grafiku v programech Malování, Drawing for Children nebo
CorelDRAW. Dozvědí se o bezpečí na internetu a ochraně
osobních dat nebo další teoretické poznatky přiměřeně svému
věku. Uvědomujeme si také nutnost zvládnout počítačovou
klávesnici, a tak každou hodinu Informatiky, od 3. ročníku
výše, zahajujeme procvičovaním psaní všemi deseti prsty
v programu Mount Blue.
Přestože nenecháváme děti při hodinách si jen tak surfovat
po internetu či hrát hry, patří Informatika mezi nejvíce oblíbené
předměty. Děti se na ni těší a nezapomínají si dělat úkoly. Již prvňáci se celý rok nedočkavě ptají,
kdy budou mít „počítače“. Takový zájem nás vždy potěší.
VÝUKA HISTORIE V PRVOUCE
Na začátku listopadu se žáci 3. - 5. ročníku ZŠ zúčastnili vzdělávacího programu Cesta do pravěku
ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně. Program se skládal z několika částí. Při besedě se
žáci dozvěděli o bydlení, potravě, zbraních, nástrojích, keramice a vývoji člověka. Poté si v určené
lokalitě zkusili po vzoru archeologů
vyhledávat střepy z váz a sami se pokusili
vyrobit nádobu nebo sošku z modelovací
hmoty. Na okamžik se proměnili v pravěké
malíře zvířat. Nakonec si vše zopakovali
v pracovním listu a při prohlídce pravěkých
nálezů v stálé expozici muzea.
V minulém měsíci měli žáci ještě možnost
vyslechnout si zajímavé vyprávění paní
starostky Jaroslavy Štancové, která je také
kronikářkou obce. Dozvěděli se o historii
obce, školy, hasičského sboru i jiných
spolků. Měli možnost si prohlédnout staré
kroniky, listiny a zajímavé fotografie, za
což jí velmi děkujeme.

Z DĚTSKÉ TVORBY
ČERNÝ PANTER (T. BLAŽEK)
Matka v klidu v dnuoěti knjí svá lkáďata a ntec knví knřist oři svítámí. Za oár sekumd už lěk knřist ve svých
soárech a řvak radnstí za svůj úknvek. Matka úmavnu usmuka, když lkáďata už také soaka. Otec se n půknoci
vrací z lovu, byk tak umavemý, že také hmed usmuk.

VLK (R. KRCH)
Na té skáke vkček byl, z plna hrdla vyl, jen v tom kese bykn skyšet víc hnukámí snv, šulěmí strnlů, a oak už
nic. Podivil se, ořestak výt a chtěk s máli zase být.

BÍLÝ TESÁK (O. BLAŽEK)
Má šednu srst, lndré nči, nstré a vekké zuby. Je vekiký, rychký, sikmý a krutý. Byk vychnvám, aby zabíjek jimé
osy. Zabíjí jimé osy, a orntn se hn i kidé bnjí. Jehn oám se jlemnvak Heznum Slith.

UČÍME SE VYJMENOVANÁ SLOVA – VYMÝŠLÍME VĚTY
Marek bydlel v Kobylisích a rád syček ma rndiče.

My jsme bydleli v Bystřici a tal jsle děkaki oytke.

My jsle lyskeki, že zalykat melusíle.

V lese je oytkák, který oytkačí sysky a sýčky, a aby

My lyjele lýdkel lyš.

neměk hkad, tak si vzak kus sýra.

Já skyšek výt z vysnké věže vlky.

Většimnu laké děti soí s plyšnvýli zvířaty,

Myš Myšoukím si syskí sýry.

maoříkkad se sýčky, sysky, metnoýry a vydrali.

Co chystáme v prosinci?
 Vánoční besídky dětí – 22. 12. 2011 dopoledne
 Vánoční prázdniny ZŠ – 23. 12. 2011 – 2. 1. 2012
 Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin – 23. 12. 2011 – 2. 1. 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci

Vánoční zpívání pod jedličkou
Současně Vás zveme na prodejní Vánoční výstavu žákovských prací.
Akce se uskuteční v úterý 20. prosince 2011 od 16:00
v prostorách budovy školy a školní zahrady.
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