I když jsme se během roku moc neviděli, přece
jen jsme pár akcí společně prožili. Pojďme si je
připomenout. Také jsme připravili nějaké to hlavy
lámání. A kdyby se někdo o prázdninách trošku nudil,
může se mrknout třeba na družinový web na
volnočasové aktivity, kam jsme pro vás leccos pro
zábavu vložili.
Výroba náhrdelníků a náramků z těstovin

Milí čtenáři,
jistě mi dáte za pravdu, že tento školní rok byl jiný, než
jaký by měl běžně být. I prvňáčci si uvědomovali, že
jejich představy o té velké škole byly jiné… Těšili se
na nové kamarády, nové prostředí, nové zážitky. A
zatím ve škole strávili jen pár týdnů a většinu školní
výuky absolvovali z domova.
Ale berme život z té lepší stránky, vždyť na všem se dá
najít i to dobré a prospěšné. Všichni jsme si vyzkoušeli,
kam až sahají naše možnosti při plnění dosud
neznámých úkolů, při zvládání nových výzev či
při zdokonalování sebe sama. A myslím, že většina
z vás to zvládla na výbornou. A víte proč? Protože jste
chtěli něco dokázat, chtěli jste uspět i v této nelehké
době, chtěli jste být úspěšní. A začátkem všech úspěchů
je touha. Pamatujte si to! Slabá touha přinese slabé
výsledky, tak jako malý ohýnek vydá málo tepla. Ale
velká touha – ta dokáže divy!
Přeji každému z vás, ať vlastní pílí a touhou překonáte
i ty největší překážky a nikdy se nevzdáte na cestě
za svým cílem.
A abych nezapomněla – krásné prázdniny plné
nezapomenutelných zážitků!
Alena Šťastná

Blížily se Vánoce, a proto bylo záhodno vymyslet
zajímavý výrobek, který by se mohl darovat blízkým.
Nejdřív jsem nakoupil spoustu potravinářských barev,
lak na vlasy, zlatý a stříbrný sprej, sáčky a desinfekci.
Potom jsem nakoupil balíky těstovin, většinou kolínek,
větších a menších. V den D jsme začali vyrábět. Děti
dostaly sáčky a začaly rozmíchávat potravinářskou
barvu s desinfekcí v sáčcích, či do nich sprejovat zlatou
a stříbrnou barvu. Následně jsme dali těstoviny do sáčku
a začali je promíchávat s barvou. Někteří až moc poctivě
stříkali stříbrnou či zlatou, takže barvy byly všude.
Po nabarvení se těstoviny nechaly do druhého dne
osušit. Do konce dne jsem pak byl zaměstnaný
rozkládáním těstovin u okna a utíráním barvy z lavic a
děti si zase dlouze umývaly svoje různobarevné ruce.
Druhý den jsme těstoviny lakovali, aby udržely barvu a
leskly se. Když je děti navlékaly na provázek, pomáhal
jsem vázat uzly. Nakonec si děti šťastně odnášely
vytvořené výrobky jako dárky k Vánocům.
Divadlo
Některé děti z 2.B si v družině připravily divadelní
představení „Popelka“, pro ostatní spolužáky a paní
vychovatelku. Nechyběly ani kulisy a sedadla pro
diváky. Připravenou měly i obvyklou reklamu, nutnou
pro změnu v hledišti. Všem se pohádka moc líbila a
potlesk byl opravdu bouřlivý.

Najdi 14 rozdílů a pak si obrázek vybarvi

Křížovka
Tajenka ti prozradí, kdo ti vždycky spraví náladu a
bez koho by byl život smutný.

Na co z 1. třídy budeš nejvíc vzpomínat?
Maty K.: Na hry o přestávce v třídním háječku, to je
odpočinkový kout.
Vašek Z. : Na průlezky na školním hřišti, že jsem
na nich mohl hodně šplhat.
Miky L.: Na hodné paní učitelky Kočovou, Šťastnou a
Bízovou.
Vojta R.: Na kostičky v háječku, rád jsem si s nimi hrál.
Ondra K.: Na kamarády Vaška, byl jsem u něj doma, a
na Vojtu B., protože jsme si spolu hráli v křoví.
Rozkvetlé okénko
V jarních měsících jsme vyráběli z barevných
nanukových dřívek „Rozkvetlé okénko“. Dětí podle své
fantazie a chuti použily krajku na záclony, kytičky
vyrobily z filcu a nakonec nalepily obtisky motýlů.

Eliška S.: Na školní zahradu, protože si tam můžu hrát
na babu nebo na schovku, a taky na školu, že mě bavilo
psaní a počítání.
Dorka P.: Jak jsme byli v divadle, protože chodím ráda
do divadla.
Mojmír Š. : Na všechno, protože jsem sem chodil rád.
Lucka P.: Na paní učitelku Bízovou, protože ji mám
hodně ráda.
Michal B. : Na to, že jsem se naučil číst, protože jsem to
chtěl umět.
Elen B. : Na třídu, protože se mi líbí, jak je to tam
barevné.

Naše jarní kuchaření ve ŠD
Když nelehká a složitá doba, která nás v tomto školním
roce postihla,
začala ztrácet na síle, v polovině května nastal den, kdy
se mohly vypravit do školy děti ze 3. tříd. A tak jsme se
po několika měsících konečně sešli i v našem oddělení.
Když děti vyprávěly o tom, jak doma pomáhaly
s přípravou jídla pro celou rodinu, vznikl nápad, že
bychom toto mohli společně zkusit i v naší školní
kuchyňce.
A tak se stalo, že několik následujících týdnů, vždy
ve středu, vznikaly pod rukama třeťáčků různé dobroty,
na kterých jsme si pak společně pochutnali.
Jako první jsme si na oslavu, že jsme se po dlouhé době
opět sešli, upekli palačinky. Podávali jsme je se dvěma
druhy marmelády a jen se po nich zaprášilo.
Další týden jsme pekli muffiny z jogurtového těsta.
Krásně se nám upekly a všem moc chutnaly.
Příští návštěva kuchyňky se nesla v duchu pomyslné
návštěvy Itálie. Troufli jsme si totiž na domácí pizzy
z kynutého těsta a obě dvě, šunková i salámová, měly
veliký úspěch.
Pro naši další specialitu jsme se vypravili do receptáře
našich babiček. Upekli jsme totiž staré dobré
bramborové placky, které jsme si pak vylepšili povidly
nebo marmeládou. (Některé děti se na ně sice dívaly
poněkud nedůvěřivě, ale když ochutnaly, měly chuť na
další!)

A pak přišla opravdová letní vedra, takže vaření nebo
pečení jsme zamítli. Ale abychom nepřišli o společně
připravenou dobrotu, pustili jsme se do výroby

obložených chlebíčků s vajíčkovou a rybí pomazánkou,
které jsme pak ozdobili čerstvou zeleninou.
Naše společné kuchaření nám přineslo hodně radosti
i legrace a ještě něco – skoro všechny děti při mlsání
pamatovaly na to, aby ze svého dílu přinesly ochutnat
i svým blízkým doma!
Výlet za ovečkami
V červnu jsme využili nabídky spolku Ábel, který se
zabývá ekologickou výchovou, a prostřednictvím
zážitkové pedagogiky se seznámili s programem
Ovečky.
Spolek Ábel pase své ovce na pastvinách uprostřed
velkoměsta v různých přírodních lokalitách a udržují tak
přirozeně stepní biotopy. My měli to štěstí, že i v naší
blízkosti, v branické Třešňovce, po určitou dobu
pobývalo asi padesátihlavé stádo.
Nejdříve jsme si přečetli pohádku o pasáčkovi a
následně se za ním i vypravili. Děti se zde nejdřív
dozvěděly o chovu ovcí ve stádech, kdo se o ně stará a
kdo umí stáda nahánět a udržet pohromadě. Zahrály si
hry, kde si samy vyzkoušely, jaké to je být pasáčkem či
psem.
Potom jsme se už vypravili přímo do ohrady mezi ovce,
kde děti hledaly spícího pasáčka. Toho nakonec našly
spícího pod stromem, probudily ho a vyprávěly mu
o tom, jak se svět změnil od doby, co usnul. Děti si též
zkusily nahnat stádo do určitého místa a tam ho udržet.
Byl to pro všechny nevšední zážitek, vždyť někdo viděl
ovečky naživo poprvé v životě.
Až se ovečky zase budou pást v naší blízkosti, určitě
za nimi vyrazíme a přineseme jim i něco dobrého na
zub, třeba suchý chléb.

Den dětí
Jako každý rok jsme na školním hřišti pro děti připravili
soutěže a disciplíny, za které nakonec dostaly sladkou
odměnu. Tentokrát to byly domácí muffiny, které pro
děti upekly paní vychovatelky. Děti si vyzkoušely:
přetahování s lanem, chytání ryb, závody zajíců,
kuželky, hod kroužků na tyče, přechod po trámu se
lžičkou a míčkem a hod bonbónů do úst velké makety
všech vychovatelů.

4. Do kolika hodin musí být bráškové Čmelda a
Brunda zpět u maminky v doupěti?
a.
b.
c.
d.

do jedné
do pěti
do osmi
do dvanácti

5. Jak se jmenuje páníček Žerika?

6. Do jaké třídy chodí Mach a Šebestová?

7. Jak se jmenoval kouzelník a majitel klobouku,
ve kterém přespávají Bob a Bobek?

8. Pomocí čeho se dá komunikovat z říše lidí do
říše pohádek v pohádce o princezně Arabele?
a.
b.
c.
d.

starým utrženým sluchátkem
mobilem
na skypu
zvonečkem



Pohádkový kvíz
1. Po jakém jídle měl Pepek námořník svou
neobyčejnou sílu?
a. brambory
b. kukuřice
c. špenát
d. koblížky
2. Z čeho má večerníček udělanou čepici?

3. Jak se jmenuje parťák kutila Mata?

A TO JE KONEC, PŘÁTELÉ !
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY.
POKUD TO PŮJDE, MĚJTE VESELOU MYSL, RADUJTE
SE Z MALIČKOSTÍ A ZE SPOLEČNOSTI SVÝCH
BLÍZKÝCH.
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