Jarní zprávy ze školy - březen 2020
V naší škole se pořád něco děje. Během ledna jsme pracovali na třech náročných
projektech, výzvách: IROP Modernizace učeben, Přírodní zahrady a Erasmus+.
Teď nám nezbývá čekat, zda zúročíme naši snahu a získáme dotace. V měsíci únoru
nás ve škole potrápila chřipka, ale snad už s příchodem jara bude lépe.
V tomto čísle zpravodaje jsme se rozhodli, že Vám každý vedoucí představí kroužky
či kluby, které při škole pracují:
Monika Vilímková – Kroužek keramika, Angličtina
Od října 2019 probíhá na naší škole opět kroužek keramiky a angličtiny. Scházíme
se vždy jednou týdně. V úterý, kdy probíhá kroužek angličtiny a ve čtvrtek na
kroužku keramiky. Žáci od prvního do třetího ročníku se seznamují s anglickým
jazykem pomocí dětských písní, praktického cvičení a pracovních listů. V rámci
týdne s rodilým mluvčím si vyzkoušeli i konverzaci. Anglické hry a aktivity děti
velice baví, což nás opravdu moc těší. Také s keramikou si děti vyhrají. Kroužek
mohou navštěvovat školáci i předškoláci. Během kroužku si účastníci vyrobili
misky, hrnečky, zvířátka, různé šperky, svícny a dárečky pro své blízké. Přispěli i
výrobou keramických vánočních ozdob na náš školní stromeček.

František Uhl – Klub zábavné logiky a deskové hry
Tuto zájmovou aktivitu navštěvují žáci základní školy. Děti zde s lektory Františkem Uhlem a
Lenkou Uhrákovou tráví čas hraním společenských her dle vlastního výběru, jejichž paleta je
opravdu pestrá. Jmenujme například Ubongo, Ekopolis, Bang, Dooble, Aktivity, Dostihy,
zájem je však i o šachy, dámu a klasické karetní hry. Hitem posledních schůzek se stala karetní
hra Kent, kterou si někteří velmi oblíbili, a tak balíček karet v našem kroužku nesmí chybět.
Velkou oblibu si také získaly včelky Bee-bot – programovatelné, didaktické hračky, které u
dětí rozvíjí prostorovou orientaci, logické myšlení a plánování. Nyní objevujeme i nově
zakoupené hry jako je např. Match madness.

Jana Janků – Čtenářský klub
Čtenářský klub v naší škole působí již druhým rokem, a stále do něj chodí děti velmi rády, a já
taky. Máme partu, která prostě ráda čte a ještě raději naslouchá. Největší úspěch zatím sklidila
kniha Kdo zabil Snížka od Petry Soukupové, s úžasem jsme čekali na závěr příběhu z knihy
Robinson od Petra Síse.

Paní spisovatelka Ester Stará se svojí knihou Největší přání nám dovolila nakouknout do světa
dětí, který kolikrát není tak šťastný, jak ten náš.
Scházíme se každé pondělí odpoledne, můžeme si každý najít své místo (nejraději na parapetu),
kde rádi čteme, a už teď víme, že to bude náš koníček. Slovo NUDA je pro nás
Dobročtenáře cizí slovo. V březnu budeme opět číst svým malým kamarádům ve
školce. Pokud máte chuť a čas jste vítáni se svým příběhem, který si rádi poslechneme. Máte
i vy svou milovanou knihu, kterou Vám četli, když jste byli malí? Jsme všichni zvědaví a
zvídaví......nenapínejte nás.
Tajný čtenářský spolek s paní učitelkou Janou Janků

Veronika Laichmanová - Hra na zobcovou flétnu v MŠ
Na zobcovou flétnu se učí hrát děti od 4 do 6 let. Hravou formou pomocí notových kamarádů
se učíme noty a tóny. Děti se v kroužku učí, jak mají správně pracovat s dechem, rozvíjejí si
motoriku prstů a paměť. Učíme se hrát jednoduché písničky, noty a jak pečovat o nástroj. Lekce
probíhá následovně: přivítání, dechová cvičení, rytmická říkadla/písničky, opakování z minulé
lekce, nácvik nové látky, správné držení (nový tón), písnička s novou notou, rozloučení. Děti
na flétnu hrají rády, pravidelně sledujeme pokroky a společně se těšíme z nově naučené
písničky nebo noty.

Marie Effenberger Rychlá – Informatika
Digitální gramotnosti rozvíjíme v kroužku v pondělí mladší žáci a ve čtvrtky starší žáci. Náplní
kroužku je získání základních znalostí a dovedností v oblasti informačních a komunikačních
technologií (ICT). Začínali jsme od informací, z čeho se počítač skládá, po základní ovládání,
programy aplikace. Učíme se psát si maily, píšeme i
rodičům. Každý účastník kroužku má svůj účet
v programu OFFICE 365. Všichni tak mají možnost
v programech WORD, EXCEL a POWER POINT
pracovat i doma. Důležité je samozřejmě stále připomínat
bezpečnost na internetu. Také si zdůrazňujeme, že
počítače a hry jsou sice fajn, ale daleko lepší je nesedět u
přístrojů a raději vyběhnout s kamarády ven!
Poslední aktivitou bylo vytváření komiksů, viz ukázka
obrázku. Můžete to zkusit také:
https://www.storyboardthat.com

Co se nám nejvíce líbilo v mateřské škole? Maškarní karneval!
V letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat pro děti ze školky Maškarní karneval.

S dětmi jsme se mu celý týden věnovali. Vyráběli jsme pohádkovou výzdobu a škrabošky,
kterými byla vyzdobena nástěnka. Karneval se konal v úterý 18. února. Během celého dne jsme
hráli soustu her a soutěží. Masky se nejprve představily a byly opravdu různorodé, mohli jsme
vidět Annu a Elsu, ninju, mušketýry, supermana, piráta a další. Potom následovalo tancování
a hádání písniček z pohádek. Děti si zahrály i jejich oblíbené hry jako: Tancující sochy,
Židličky nebo Molekuly. Karneval se vydařil a děti byly spokojené.

Co se nám povedlo? MASOPUST!
Původně bylo masopustní veselí naplánováno na pátek. V pátek ráno však hodně pršelo, proto
jsme jej přesunuli na pondělí. V pondělí už nic nebránilo tomu, aby se od rána akce spustila.
Zadělalo se těsto na výborné koblihy, které později při smažení provoněly celou školu. Po velké
přestávce maškary vyrazily ven. Možná jste je i potkali, masopustní průvod byl hodně veselý.
Děti se náramně bavily a mohly se současně něco dozvědět o předvelikonoční tradici.

Úspěchy našich žáků – za odměnu beseda se spisovatelem
Ve čtvrtek 20. února 2020 jeli naši žáci třetího,
čtvrtého a pátého ročníku za odměnu do Městské
knihovny Zábřeh, kde se konala beseda se
spisovatelem Karlem Jedonkem. Naši žáci se zapojili
do projektu Pojďte s námi do Rychlebek za Venušánky.
Přečetli knihy Pohádky a pověsti z Rychlebských hor
(1., 2. a 3. díl), jejichž autorem je Karel Jedonek,
ilustrovala Kateřina Preisová. Potom správně vyplnili a odevzdali pracovní listy.
Celé předvánoční období a část měsíce ledna žáci četli. Někteří se činnostem věnovali ve škole
s pedagogy, někteří doma, sami, s rodiči. Velmi milé jsou ohlasy na toto období, kdy se děti
ponořily do četby a prožívaly s hrdiny knih jejich příběhy. Mnozí z dětí rychlebské hory
navštívily, pro mnohé je to motivace na plánování dalších výletů.
Za organizátory tohoto projektu mohu konstatovat, že projekt splnil očekávání ve čtenářské
oblasti. Vstřícný vztah ke čtení chápeme jako základní předpoklad pro další rozvoj čtenářství
a čtenářské gramotnosti. Pokud u dítěte vznikne zaujetí četbou a vytvoří se také návyk
pravidelného čtení, které mu přináší zážitek z četby, zvyšuje se šance, že se jeho čtenářské
dovednosti a znalosti budou rozšiřovat.
Věříme, že putování s Venušánky obohatilo všechny účastníky stejně tak jako nás. Závěr
projektu, beseda se spisovatelem byl skutečný zážitek.

Školní kolo Recitační přehlídky
V měsíci únoru jsme se v hodinách českého jazyka a literatury věnovali hodně poezii a
přednesu. Uspořádali jsme školní kolo Recitační přehlídky. Mile nás překvapilo, jaké máme
talenty.
0. Kategorie – 1. ročník: 1. místo Jakub Spalek, 2. místo Ondřej Hiller
1. Kategorie – 2. a 3. ročník: 1. místo Zdeněk Voráč, 2. místo Julie Spalková, 3. místo
Aneta Gregorová
2. Kategorie – 4. a 5. ročník: 1. místo Tereza Marťáková, 2. místo Veronika Neumannová,
Aneta Kristenová, Dominik Macek
Vítězům blahopřejeme! Někteří nás budou reprezentovat na okrskovém kole v Zábřehu.

Akce, které nás v brzké době čekají:
•

Ukliďme svět aneb Ukliďme si Lesnici – 3. 4. 2020

•

Noc s Andersenem z 27. na 28. března 2020

•

Velikonoční dílna a třídní schůzky 6. 4. 2020

•

Zápis do 1. ročníku ZŠ – 15. 4. 2020

•

Zápis do mateřské školy – 13. 5. 2020
Krásné pestrobarevné jaro plné energie Vám za celý kolektiv ZŠ a MŠ Lesnice
přeje Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy

