MŠ A ZŠ KŘELOVÁČEK
Č. 13. KVĚTEN/ČERVEN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Divadélko pro školy
V pondělí jsme přišli do školy s očekáváním velké legrace, kterou nám
vždy doveze Divadélko pro školy z Hradce Králové. Nebyli jsme zklamáni.
Při představení – Písnička pro draka, jsme se výborně bavili, děti i dospělí.
Kromě komických momentů v pohádce jsme si poslechli i plno písniček, u
kterých se děti při refrénu zapojily a navíc si zopakovaly znalosti z hudební
výchovy. Na další nabídky tohoto divadélka se budeme opět těšit.

Včela medonosná
Patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců. Ze všech
druhů včel je včela medonosná nejvíce hospodářsky využívána.
Proto jsme se se žáky 1. a 2. třídy na tohoto užitečného živočicha zaměřili.
Ve skupinách žáci vytvořili přehled informací, dále rozdělili a popsali jednotlivá
stádia vývoje, popsali dle předlohy stavbu těla a napsali datum světového dne včel.

Kovozoo
17. 5. 2022 jsme se ráno sešli ve škole trochu zklamaní deštivým počasím. Čekal
nás výlet do Kovozoo a obloha hrozila celodenním deštěm. Po příjezdu do Starého
Města nás však čekal den plný zajímavostí a téměř bez deště. Nejdříve jsme celý
areál projeli vláčkem. Strojvedoucí nám popsal jednotlivé úseky a způsoby
zpracování kovového odpadu. Po občerstvení
jsme se prošli mezi zvířaty z kovu směrem ke
kovárně, kde si děti vyzkoušely výrobu hřebíku,
skoby, které si hrdě odvezly domů. V areálu
jsme také viděli staré dopravní prostředky, robota a spoustu dalších
zajímavých předmětů. Vystoupali jsme na rozhlednu, zatočili kormidlem
na lodi, atrakcí bylo plno. Děti si také nakoupily suvenýry na památku.
S návratem do autobusu se rozpršelo a my byli spokojení, že nám to tak
hezky vyšlo.

Project: Our ZOO
V květnu pátou třídu čekalo využití svých anglických dovedností ve
velkém projektu zaměřeném na ZOO. Třída se rozdělila do tří skupinek
a každá skupinka vytvářela model své zoologické zahrady. Skupinky
pracovaly s různým materiálem (plastelína, papír, hračky) a zaměřily se
na různé detaily ve svých projektech. Výstupem tohoto projektu byla
jeho prezentace v angličtině před spolužáky, ale také natočené video
dané prezentace. My se můžeme podívat na video odvážné skupinky,
která souhlasí s uveřejněním (chybičky nám, věřím, odpustíte).

Taneční představení
Dne 24. 5. se čtvrtá a pátá třída účastnila tanečního představení, ve kterém účinkovala jejich spolužačka Johanka.
Vystoupení bylo v divadle v Šantovce, vystupovali tanečníci různých věkových kategorií a bylo to super :)

Sokolníci
Tradiční akce, které se naše škola účastní současně se školkou, letos
proběhla 31.5.

Program: Noe, nedej se
Program "Noe, nedej se" vypráví příběh o
Noemově arše zábavným způsobem. Děti se
seznámily s příběhem a mohly si ho sami
zažít. Využívaly různé pomůcky jako puzzle, stavebnice, padák, obrázky, bubínek...
Naučily se spolupráci ve velké skupině a získaly nové poznatky o biblickém příběhu.
Programu se účastnila první a druhá třída.

Veveří
3. 6. jsme se v doprovodu krásného počasí vydali na hrad Veveří. Na hradě jsme si
mohli udělat odlitky zvířátek, razit mince, vyzkoušet si žonglování, střílení z kuše, a
mnoho dalších aktivit. Čekalo nás také divadelní představení a prohlídka interiéru
hradu.

Učení hrou v 1. Třídě
Využili jsme krásného počasí a šli jsme se učit ven.
Děti umí už krásně pracovat ve dvojicích a zrovna takové učení je
opravdu moc baví.

Ex libris, otisk jedinečnosti
Vynález tisku byl velkým milníkem v dějinách, který zásadně ovlivnil přenos
informací. Například knihy byly dlouho výsadou jen vybrané skupiny lidí.
Jejich majitelé si své unikátní knihovny náležitě chránili.
Žáci se na dnešním výukovém programu dozvěděli nejen, co je to Ex libris, jak
vypadaly knihy ve středověku, ale sami se stali autory vlastních knižních
značek.
Děkujeme paní lektorce Mgr. Tessenyi z Muzea umění Olomouc, těšíme se opět
na brzkou spolupráci.

Výtvarná soutěž Make Art Not War
1. a 2. třída se zúčastnila soutěže. V rámci výtvarné výchovy žáci měli
promyslet a nakreslit (techniku si zvolil každý sám) obrázek toho, co mají
rádi. Toho co jim udělá radost a zároveň by mohlo udělat radost i někomu
jinému. Práce budou součástí výstavy na programu Dnů evropského dědictví
(uskuteční se v září).
Nejpovedenější obrázky budou odměněny věcnými cenami. Všem držíme
pěsti.

Plavecký výcvik i jeho úspěšné ukončení
V měsících duben, květen a červen proběhl povinný plavecký výcvik, kterého se zúčastnili žáci 1., 2. a 3.
třídy. Všichni jej úspěšně zvládli.

Přírodní společenstva
V Čajsu ve 3. ročníku jsme učivo o přírodních společenstvích pojali jako tvorbu projektu, kterým jsme se
zabývali několik vyučovacích hodin. Abychom shromáždili všechny potřebné informace k jednotlivým
ekosystémům (les, voda, lidská obydlí, pole, louky), podnikali jsme
vycházky po okolí, hledali na internetu, využívali učebnice. Všechny
poznatky děti využily při skupinové práci, z které vznikla přehledná
shrnutí každého ekosystému.

Horní Maršov, Krkonoše
Z vícedenního výletu (20. 6. – 23. 6.) si děti
přivezly nezapomenutelné vzpomínky, úsměv
na tváři a velkou spokojenost.

Fortová pevnost
V rámci historie jsme se 4. a 5. třídou navštívili muzeum v místní pevnosti.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, viděli jsme historické uniformy, zbraně, kovárnu, ukázky z
tkalcovství, také výstavu fotoaparátů a modelů hradů ČR.
Závěr patřil úžasnému výhledu na Olomouc.

(Další fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách školy)

