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Škola oblékla konečně zimní čepici

Lyžařský výcvikový kurz   eLVéKáčko
O lyžování, atmosféře, zážitcích a "jupíkách" vám všem už
děti určitě řekly. Já zde vyzdvihnu jednu velmi důležitou věc a
to je CHOVÁNÍ. Nebojte se :)  budu chválit.  Nejen já, ale i
personál hotelu a "civilisti" si všimli, že jsou naše děti dobře
vychované. Od pozdravů, přes odnášení NEzbytků jídla, pro
mě nejdůležitější věc, chování na sjezdovkách. Jsem hrdý na
to, že děti z naší školy fungují, umí pomoc, umí se postarat a
dokáží si všímat situací, které by se stávat neměly. 

Škola pololetně hodnotí a „Zrcadlí“
Poslední  den  prvního  pololetí  proběhl  v  naší  třídě  projekt
Zrcadlení.  Nastavení  zrcadla,  zhodnocení  našich  znalostí,
dovedností, sdílení názorů, zhodnocení vzájemných vztahů.

K tomu několik krásných písniček společně zazpívaných se
všemi  dětmi  na  chodbě  třebohostické  školy.  V  závěru
školního dne rozdání  pololetního vysvědčení.  Milé úsměvy,
slavnostní nálada, emoce a těšení...

Divadlo ŠD pro učitele - poděkování
Překvapivé milé pozvání na „Tři veterány“ přijali nejen učitelé.



Sportovní hra - Omnikin

Děti naší školy mají možnost zahrát si netradiční sportovní
hru - Kin-Ball. Tuto hru vymyslela kanadská vláda za účelem
zlepšení  zdravotního  stavu  obyvatelstva.  Hraje  několik
barevně  rozlišených  týmů. Velkým  pozitivem  této  hry  je
skutečnost,  že  děti  u  ní  musí  spolupracovat  a  hlavně  být
relativně potichu, nehádat se, aby slyšely, na který tým se
útočí a tak se společně vzájemně tolerovat a spolupracovat.

Lachtání v tulením rytmu
Inspirací  projektu  nám  byl  článek  „Putování  po  ostrovech
Nového  Zélandu  za  lachtany“.  Dozvěděli  jsme  se  hodně
novinek  o  lachtanech.  Bohužel,  lachtanů  a  tuleňů  ubývá  i
přesto, že jsou mezinárodně chráněni. Na jejich ochraně se
podílí i naše republika. Odměnou byly hry v tulením rytmu.

Veselé Sněhohraní školní družiny
Konečně je to tady. Vyhlíželi  jme to v listopadu na svatého
Martina. Přáli jsme si to do vánoční krajiny a pořád nic. Až
teď, nebe se zamračilo a na celou krajinu se snášejí vločky
sněhu.  Začala  ta  pravá česká  zima.  Někdo ji  rád  tráví  za
kamny, ale to my ne. Vyrážíme do sněhových peřin a začíná
to pravé „sněhohraní“. Někdo v sobě objeví sochařské vlohy
a staví roztodivné sněhuláky nebo sněhovou skluzavku. Jiný
zase obtiskem do sněhu dělá anděla.  

Kouzelná sněhová školní cesta
V  lednové  nadílce  sněhu  byla  škola  opravdu  krásná  a
kouzelná a ukázala nám spoustu zajímavých zákoutí, kterých
si mnohdy nevšímáme. Věříme, že nám malé zastavení se,
zamyšlení a vnímání dobra i klidu pomůže najít cestu v naší
další školní práci ve druhém pololetí. Šťastný krok a pohled.




