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Turistický kroužek
V sobotu 3.10.2020 se
uskutečnil první výlet v rámci
Turistického kroužku. Navštívili
jsme trampolínový a lanový
park na Sletišti v Kladně, našli
jsme v okolí dvě kešky a
nachodili jsme celkem 8
kilometrů. Cestou jsme také
našli 5 kamínků, které jsme
přivezli s sebou do Stehelčevsi
a poté poslali dále do světa. Nachodili jsme 12 470 kroků a
příjemně unaveni jsme se v 16:00 vrátili zpět domů. Věříme, že
se další společný výlet bude moci uskutečnit co ne nejdříve =)

Kroužek vaření
V říjnu také proběhl první kroužek vaření, na kterém se sešli
děti napříč ročníky z prvního stupně. S velkým nadšením se
pustili do svého prvního receptu - rybičkové pomazánky a
výsledek dopadl na jedničku! Děti se po práci po zásluze
odměnily a žádné jídlo nepřišlo nazmar.

Školní družina
S příchodem podzimu jsme s 1.
oddělením školní družiny vyrazili na
sběr brambor, které jsme si v teple
školy sami upekli a snědli.
Zbylé brambory jsme využili na
výtvarnou činnost :)

1. třída
Prvňáčci při motivační aktivitě v
hodině matematiky. Pomocí
puntíků a magického
trojúhelníku se učí znázorňovat
příklad. Za chvilku už budeme
umět čísla :)

V rámci prvouky jsme vyrazili na
sběr přírodnin v okolí školy a
následně jsme zavařovali
přírodniny do sklenic.

2. a 3. třída
Centra aktivit tentokrát v
podzimním kabátku. Žáci si v
centru tvořivosti vytvořili skřítka
podzimníčka, v centru vědy
zjišťovali z encyklopedií
informace o stromech a
plodech a v centru matematiky
pokládali parkety z kaštanů.
Poslední den před uzavřením
škol jsme se rozhodli vyvětrat
sebe i naše papírové draky.
Létali krásně!

4. a 5. třída
V rámci hodin prvouky
čtvrťáci a páťáci výráběli
Lapbook na téma Moje
vlast.

V říjnu jsme v rámci
Center aktivit objevovali
zajímavá místa v České
republice. Učili jsme se
orientovat v mapě a jaké
všechny druhy map
existují. Pomocí nich
jsme poté vyhledávali
místa na slepé mapě

6. a 7. třída
V měsíci říjnu žáci 2.
stupně zahájili v
předmětu Věda Centra
aktivit. ve skupinách
zjišťují a zpracovávají
informace týkající se
jednotlivých předmětů.
Například v Centru
Dějepis zjišťovali
informace k
Viktoriánskému období
( Vyzkoušeli si ztvárnit dobové písmo k tématu Deklarace
nezávislosti ). V Centru chemie se zabývali skupenstvím látek
a ve fyzice zkoušeli pokusy na téma atmosférický tlak.
Společně pak zhodnotili provedenou i neprovedenou práci a
zamysleli se nad tím, jak by mohli příště postupovat popř.
lépe :)

8. a 9. třída
V rámci on-line vyučování
žáci 8.a 9. ročníku dostali
za úkol doma uvařit podle
receptu Spaghetti
Carbonara. Jako kuchaři
by se jistě osvědčili :) A při
výtvarné výchově jsme si
ozdobili náš strom pomocí
použitých PET lahví.
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