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Centra na téma VODA

Březnové dny opět přinesly do třídy 4. a 5. ročníku ZŠ
pravidelný týden výuky s programem Začít spolu, tentokrát
na téma VODA.
Ve skupinách procházeli žáci během týdne postupně pěti
centry výuky (anglického jazyka, čtení, matematiky, tvořivosti
a vědy), kde zkoumali a prováděli pokus koloběhu vody
v přírodě, odhadovali a měřili objemy různých nádob,
zjišťovali anglické názvy živočichů žijících ve sladké a slané
vodě, pracovali s informacemi o mořích a oceánech a výtvarně
ztvárňovali nové druhy vodních živočichů. Výsledné práce
posléze prezentovali a zároveň hodnotili spolupráci a svůj
podíl na práci ve skupině před celou třídou. Celý týden si užily
netradiční výuku spojenou s pokusy a zajímavým poznáváním
tak „obyčejné“, a zároveň vzácné tekutiny, jako je voda.

Beseda se spisovatelkou
Jelikož jsme škola, která podporuje čtenářskou
gramotnost dětí, pozvali jsme na 10. března mezi naše
dětské čtenáře spisovatelku Irenu Kaftanovou. Paní
spisovatelka dětem odkryla své povolání a jeho
přednosti, celý proces vzniku knihy od rukopisu po
korekce, ilustrace a přípravu k tisku. Prozradila, kde bere
inspiraci k psaní, jaké potřebuje nejlepší podmínky a kde
nejraději píše.
Představila dětem svoji tvorbu, kterou je psaní dětských
knih převážně pro menší, začínající čtenáře. Prozradila,
na jaké knihy se mohou těšit v budoucnu. Debatovali o
důležitosti čtení, které přináší nejen rozšíření slovní
zásoby, ale i rozvíjení fantazie, představivosti. Z reakce
mladých čtenářů, kteří jí zahrnuli spoustou zajímavých a
zvídavých otázek, bylo patrné, že je beseda zaujala.

Recitační soutěž Slánka
Začátkem března se přiblížil
recitační čas “Slánka 2016”.
Žáci z každého ročníku ZŠ si
po pečlivém výběru připravili
básničky
nebo
prózy
k přednesu na třídní kolo.
Úspěšní recitátoři, a zejména
ti, co měli dost odvahy
vystoupit před spolužáky, se
sešli ve školním kole, kde
představili
svůj
přednes.
Porota, složená z pedagogů,
po pečlivém zvážení vybrala
za každou ze tří kategorií (1.
ročník, 2. – 3. ročník a 4. – 5.
ročník) jednoho zástupce,
který
reprezentoval
naši
školu
v
okresním
kole
recitační soutěže ve Slaném.
Návrat našich recitátorů jsme
patřičně oslavili, jelikož jsme
se v II. kategorii umístili na krásném 3. místě!
Samozřejmě všechny děti, které se zúčastnily recitační
soutěže, mají velkou pochvalu a hlubokou poklonu za
práci, jejíž výsledek předvedly ve školním kole a
následně okresním kole ve Slaném. Svůj podíl mají i
pedagogové za vhodný výběr textů a pomoc s přípravou.
Všem gratulujeme. Na všechny děti jsme pyšní!

Poděkování


Všem, kteří se podíleli na organizaci, finanční a
materiální podpoře Školního plesu.



Rodičovskému sdružení Školáček za čokoládovou
nadílku pro děti k velikonocům.

Projekt Velikonoce
Předvelikonoční čas jsme
ve
škole
završili
projektovým dnem na
téma Velikonoce. Děti ve
skupinách
získávaly
informace
týkající
se
Velikonoc,
vytvářely
prezentace a ztvárňovaly
symboly, které k tomuto
období
patří:
zdobily
perníčky,
připravily
výbornou
vajíčkovou
pomazánku, malovali kraslice novými technikami, vytvářeli
dekorace z proutí nebo nacvičovali pohádku o „velikonočních“
zvířatech.
Vše pak nakonec zhodnotily navzájem při závěrečné
prezentaci, kde se dozvěděly od ostatních skupin vše
zajímavé o velikonočních svátcích. Nechyběla ochutnávka
kulinářského umění v podobě již výše zmiňované vajíčkové
pomazánky, zdobená kraslice pro každého na památku ani
velikonoční pohádka. 

Připravujeme





Rodičovské sdružení Školáček zve všechny rodiče
na členskou schůzi, která se koná v pondělí 25.
dubna od 16:30 hodin v 1. patře ZŠ. Vaše účast je
důležitá pro další existenci sdružení.
29. dubna chystáme Slet čarodějnic v MŠ (tradiční
akce pálení čarodějnic, opékání špekáčků a
posezení s kytarou u táboráku).
Akci na úklid a další společné budování školní
zahrady. Sledujte náš web a Facebook.

