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milí rodiče,
ještě před pár týdny nikdo z nás nečekal, jak se svět změní. pochopit
co a proč se děje, je obtížné nejenom pro nás dospělé, ale i pro naše
děti. přinášíme pár rad, jak s dětmi o tématu války mluvit.
přeji nám všem lepší dny. 

sylvie  jančiová



školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a my si užíváme
každý den ve škole. děti jezdí na výlety. například žáci 2.b
navštívili planetárium, kde se dozvěděli zajímavosti týkající
se   vesmíru a naší planety. 
páťáci  vyrazili na exkurzi do národního divadla, kde se
dozvěděli opravdu spoustu zajímavých informací z naší
historie, které využijí nejen ve vlastivědě.  
v rámci školní družiny chodí děti na přírodovědné
procházky, kde si povídají o změnách v přírodě, které s
blížícím se jarem můžeme pozorovat. děti si v rámci školní
družiny užívají i zájmové kroužky. na kroužku chemik si děti
vyrobily mýdla. na youtuberech se  seznámily se základy
animace a na keramice  vyrobily krásné výrobky, které
symbolizují příchod jara.  
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únor nám ve školce začal zvesela – téma masopustních a
karnevalových radovánek, tím jsme odstartovali únorové
dny. tyto tradice patří mezi dětmi k těm nejoblíbenějším, a tak
jsme si karnevalovou veselici užili naplno. zahráli jsme si
různé hry, proběhla přehlídka masek i tolik očekávaná
diskotéka.
s dětmi jsme také prošli časem a kalendářem, poznávali roční
období, měsíce, dny. mladší děti se více zajímaly o různé druhy
hodin a měření času. Se staršími dětmi jsme se zase více
věnovali tématu „hádej, čím jsem". poznávali různé profese.
děti si zkusily například upéct koláče, vyzkoušely si různá
zaměstnání.
při tématu povolání, jsme se staršími jeli na poznávací výlet.
jeli jsme vlakem, a tak se seznámili s prací průvodčího,
strojvedoucího, ale také pokladní (kterou jsme bohužel
neviděli). dále jsme si řekli, kdo pracuje ve škole, v
květinářství a v dalších odvětvích, která jsme po cestě
potkali. jako poslední jsme navštívili poštu. výlet jsme si
zpestřili návštěvou hřiště.
teď už se těšíme na březen, který v sobě ukrývá počátky jara.
pojďme se na něj tedy společně naladit, nadechnout se a užít
si pocit krásy, který v nás vyvolají první jarní květiny i svit
slunce.

eliška  jirásková
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čekal nás výlet do triloparku. nejprve jsme jeli naším
minibusem do Prahy. vystoupili jsme z minibusu a šli jsme do
triloparku. 
tam nás přivítal pán, který nám říkal něco o trilobitech a
kostech dinosaurů. dal nám do ruky různé kosti. když jsme šli
do další místnosti, tak nás tam přivítal druhý pán, u kterého
jsme hodně tvořili. vybrali jsme si formu a nalili do toho
sádru.
 pak jsme šli preparovat kamínky. potom jsme vyhrabávali
dinosaura a nakreslili ho. když ztvrdli naši vyrobení
trilobiti, šli jsme je nabarvit. moc jsem si tenhle výlet užila a
těším se na další.

adéla vosecká, 4. ročník

výlet do triloparkuvýlet do triloparku

více fotek z výletuvíce fotek z výletu
zdezde



olympiádaolympiáda
téma olympiáda nám teacher zadala v
únoru, kdy se konala.
 konala se od 4. – 20. 2. teacher petra nám to
zadala tak, že jsme si mohli vybrat v rámci 
 našeho oblíbeného předmětu a tento
projekt zpracovávat (matematika, čeština,
výtvarná výchova apod.) každý pak
zpracovával to, co si vybral. 
nakonec se nám ve třídě sešla ester ledecká
v životní velikosti, 3d snowboard,
olympiáda sepsaná v číslech nebo třeba
velký projekt s obrázky a zajímavostmi ode
mě. všichni jsme dostali jedničku.
Anežka balíčková, 4. ročník 



dne 15. 2. 2022 jsme se školou jeli na výlet do národního
divadla. začalo to tím, že jsem přijela do školy u které na
nás čekal školní autobus
ten nás odvezl do prahy k národnímu divadlu. před
divadlem nás přivítal průvodce. naše prohlídka začala v
hledišti. průvodce nám říkal, kolik se tam zhruba vejde
lidí, v kolik hodin mají herci zkoušku, co by se dělo, kdyby
nastal požár atd. 
poté jsme se sešli o patro níže.  tam jsme si říkali o
základním kameni národního divadla a jeho stavbě. 
po této časti prohlídky jsme se opět přemístili do jiné
místnosti. v té nám průvodce vyprávěl o historii
národního divadla. tím naše prohlídka skončila a jeli
jsme zpět a do školy na oběd.  

veronika brožovská, 5. ročník

národní divadlonárodní divadlo



po dlouhé době dorazily žákům 4. třídy vytoužené odpovědi
od jejich brněnských kamarádů. s nadšením si našel  každý
ten svůj a já s úsměvem sledovala, jak se i v dnešní době může
zrodit přátelství jen skrze papírové dopisy. a jak je snadné
vést děti touto formou nenásilně k psaní. už teď se všichni
těšíme, až se společně setkáme tváří v tvář.

petra voříšková

přišly nám dopisypřišly nám dopisy



přestože je únor nejkratším měsícem v roce, tentokrát
dokonce navíc zkrácený jarními prázdninami, využily děti ze 7.
třídy každý jediný den. podívaly se do solné jeskyně, vyrazily
do plzně na fyzikální pokusy,  užily si  sněhu i prosluněných
dní.
tento měsíc nám však nepřinesl jen dny plné radosti a zážitků,
ale 24. únor nás všechny probudil do tvrdé reality a donutil
nás si uvědomit vzácnost společně strávených chvil. naučil
nás však mnohem více, nejenom, soucitu s těmi, kterých se
válka bezprostředně dotýká. jelikož mnohdy nám taková
situace může být bližší,  než bychom si sami přáli. může se totiž
jednat o naše příbuzné, kamarády či spolužáky. naše děti to
však také naučilo pohlížet na násilí, nespravedlivost a válku
jako takovou z jiného úhlu. všichni naši žáci odsuzuji násilí
jako prostředek k řešení konfliktů a ptají se na způsoby,
jakými můžeme lidem zasaženým válkou pomoci. 
mluvte tedy, prosím, s vašimi dětmi, dnes pravděpodobně více
než dříve potřebují odpovědi. vzhledem k tomu, že mají přístup
k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými
událostmi, mnohdy dokonce deziformacemi. bavte se  s nimi o
všem, co v médiích slyší a vidí. po náročném pandemickém
období takové zprávy znovu vnáší nejistotu do jejich života a
vyvolávají strach nejen o své blízké.

kristýna šmídová

únor v 7. ročníkuúnor v 7. ročníku  
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