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Co děje v mateřské škole…
Měsíc
říjen
sebou
přinesl
trošku
deště
a
nevlídného
počasí.
V
mateřské
školce je ale
pořád slunečno
a stále co dělat.
Na
začátku
října
jsme
navštívili divadelní představení na Brandýsku s názvem
S čerty nejsou žerty. Pohádka plná veselých čertů se dětem
líbila a zvládli ji s úsměvem i naši nejmenší kamarádi. 
Dalším zajímavým programem, který jsme za pomoci rodičů
uskutečnili (tímto jim
děkujeme), byla
výstava ovoce
a zeleniny z našich
zahrádek. Zajímavým
zážitkem pro děti bylo
i dlabání dýní, kdy děti
společně s učitelkami
vyráběly dýňová
strašidla, která
se opravdu povedla
a zdobí nám třídy i
chodby.  (MT)
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Návštěva v Chotýšanech
26. září, v den ředitelského
volna, vyrazil učitelský sbor s
paní ředitelkou na návštěvu ZŠ
v Chotýšanech u Benešova.
Hlavním cílem návštěvy byl
průzkum,
jak
funguje
málotřídní
škola
s
druhým
stupněm.
Paní
ředitelka nás přivítala velice vlídně, ochotně nám vysvětlila jejich
systém výuky, provedla nás po celé škole a potom jsme měli
možnost nahlédnout na výuku v jednotlivých třídách ZŠ i na druhém
stupni, který nás velmi
zajímal. Návštěva to byla
opravdu zajímavá. Přinesla
nám
další
zkušenosti,
informace a mnoho inspirací
do výuky na naší škole, ale i
poznání, že to, co děláme,
děláme stejně
dobře a
jdeme správným směrem.

Škola v přírodě s plaveckou
výukou
V neděli 16. října se v brzkých ranních
hodinách sešly děti celé ZŠ, aby se
vydaly na školu v přírodě spojenou s
plaveckou výukou, tak jak tomu bylo i
vloni. Cílem cesty byl hotel Kuba, v
Kubově Huti na Šumavě. Výukovým
programem byl školní projekt na téma
Mravenec lesní. Projekt byl realizován
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formou výukových center, ve kterých podle zadaného tématu
děti pracovaly na rozmanitých úkolech. Díky přilehlému lesu
měly možnost s pomocí přírodnin kreativněji jednotlivá
témata zpracovávat. Zjišťovaly vše zajímavé o životě
mravenců, propočítávaly jejich sílu, vyráběly modely
mravenců a mraveniště, hrály divadlo. S volnočasovými
aktivitami byli pedagogům
nápomocni vychovatelé z
agentury, se kterou měla
škola smlouvu.
Původní plán, že děti budou
mít
současně
s pobytem
intenzivní plaveckou výuku,
bohužel nevyšel, a to díky
teplotě vody v bazénu i v prostoru bazénu. Někteří otužilci
z řad žáků nám předčasné ukončení výcviku vyčítají :-), ale
podmínky opravdu nebyly vhodné. Proto plavecký výcvik
proběhl pouze v prvních dnech.
I přes nepřízeň počasí, které je na Šumavě vrtkavé, si děti
školu v přírodě užily, jak se patří. Více fotografií je možné
shlédnout na Facebooku školy. Jak to vidí děti?
Bavilo mě na škole v přírodě skákání do vody. (AV, 5. r.)
Bavilo mě, že jsme měli chvilku klid. (MM, 4. r.)
Bavilo mě plavání a kotrmelce ve vodě. (TŠ, 4. r.)
Bavilo mě hrát hry a plavat, bylo to tam hezký. (KD, 4. r.)
Bavila mě centra a
plavání, nejvíc ale hry.
(AC, 4. r.)
Moc se mi nelíbilo
plavání, ale bavily mě
hry. (FC, 5. r.)

Centra aktivit co to je?
Tak,

jako

v minulých

letech, i letos se budou děti ZŠ vzdělávat také podle
programu Začít spolu. Mezi jeho hlavní prvky patří činností a
objevitelské učení. Dopoledne tak děti mají hodiny, ve kterých
se učí zpravidla český jazyk, matematiku angličtinu. Centra
pak probíhají v druhém bloku dopolední výuky, ve kterém děti
uplatňují to, co se naučily nebo objevují nové souvislosti. Sem
jsou zařazovány předměty jako prvouka nebo různé výchovy.
Žáci se učí pracovat s informacemi, samostatnosti při
rozhodování a spolupráci v menší skupině. Učí se hodnotit
průběh své práce, hledat příčiny, proč se něco nepovedlo a
také hledat cesty, jak to příště zvládnout tak, aby se za
výsledek svého snažení nemuseli stydět. My si myslíme, že se
už dnes nemají za co
stydět, neboť jejich
skvělé myšlenky nás
často překvapí.

Práce dětí
Čtvrťáci a páťáci
vymýšleli reklamu
s ilustrací. Dáte si?

Připravujeme
Od 7.11 týden sběru
starého papíru.
16.11. vzdělávací
program na téma
chování a šikana na 1.
stupni určenou pro
celou ZŠ.

Poděkování



Paní K. Zazvonilové za fotbalové míče.
Panu P. Brožovi za sponzorský dar ve výši 10.000 Kč
na úpravy školní zahrady.

