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leden, měsíc, kterým začíná kalendářní rok a s jehož koncem
se ten náš školní přehoupl do své druhé poloviny. 
název pochází od slova led, kterého jsme si ale opravdu moc
neužili. Stejně jako se mění počasí, mění se velmi často
podmínky pro pobyt dětí ve škole i školce. a  v b-english nám
plány více než kdy dříve mění vir, který trápí celý svět už
bezmála dva roky. 
snažíme se, aby nic z toho nepřipravilo děti o dobrou
náladu, setkávání se s kamarády a kvalitní výuku. části žáků
se povedlo odjet na hory, kde zářivý sníh, slunce a modrá
obloha nabila dobrou náladou úplně každého. děti si
odvezly zážitky, na které budou, stejně jako my z dětství,
vzpomínat ještě mnoho dalších let.  
žáky čeká zhodnocení jejich výsledků snahy a píle v podobě
vysvědčení. a tak nejen prvňáčkům, kteří si ponesou domů
vysvědčení úplně poprvé přeji, ať vše dopadne, jak čekají a
další pololetí nám přinese mnoho společných akcí, sluníčko
a pozitivní náladu všem kolem nás.

barbora novotná
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rwct = reading and writing for critical thinking (čtením a
psaním ke kritickému myšlení) je komplexní vzdělávací
program, který je tvořen praktickými technikami a
metodami. tyto metody mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní
a nezávislé myšlení, které pomáhá s porozuměním
předkládané látky. vede žáky pomocí vhodně zvolených
metod k tomu, aby se pokoušeli vědomosti získat sami, aby
přemýšleli „nad myšlenkou“, přezkoumali ji a snažili se ji
porovnávat s tím, co už díky svým životním zkušenostem
znají a vědí. To vše pod vedením učitele – manažera. žáci se
tak učí kriticky myslet, nad problémy uvažovat, lépe své
myšlenky formulovat a volit si tak cíle pro své další
vzdělávání a rozvoj své osobnosti. člověk jen žasne, jak
dokáží přemýšlet nad zadanými úkoly, sdělovat své názory
svým vrstevníkům a co je hlavní – vyslechnout si jejich
názor a dokázat jej akceptovat. Hodiny jsou zábavné, čas
utíká velmi rychle a žáci jsou vtaženi do školního dění
naplno. samotná výuka je založena na třífázovém modelu
procesu učení - evokace, uvědomění si významu nových
informací a reflexe (E - U - R).
s kterými metodami rwct se naši žáci učí pracovat?
mám možnost učit v 5. ročníku, 3. ročníku a 2. ročníku.
postupně jsem s žáky již vyzkoušela některé uvedené
metody: skládankové učení, myšlenková mapa, pětilístek,
Diamant, Brainstorming, I.N.S.E.R.T., Volné psaní, T- graf,
černá ovce, čtení s otázkami, klíčová slova, alfabox. Není
jednoduché si připravit takovou „vymazlenou“ hodinu v
modelu eur. chce to nápad, zajímavý text/téma, takové, které
vyvolá diskusi, další otázky, vzbudí zájem žáků.
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nejčastěji používanou metodou je pětilístek, která nezabere
tolik času, žáci se s ní seznamují již od prvního ročníku ústní
formou, v dalších ročnících písemně. vybírám témata, která
jsou žákům blízká nebo souvisí s obdobím, s textem např:
maminka, pes, kočka, sníh, vánoce, jaro, obr, ježek…
pětilístek je metoda, která se používá ve fázi evokace a také
ve fázi reflexe (tedy v první a třetí fázi). v podstatě se jedná
o básničku, která je skládá z pěti řádků. Umožňuje dobře
formulovat myšlenku a výstižně shrnout nějaké téma,
postoj nebo myšlenku.

olga zítková
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nový rok nám ve školce začal se třemi králi. děti hledaly
koruny kašpara, melichara i baltazara a za odměnu si pak
mohly vytvořit vlastní koruny, které si s hrdostí odnesly
domů. jejich královská radost byla na celé akci nejlepší.  
leden měl ve školce patřit všem možným aktivitám se sněhem,
které vás jen napadnou. ovšem paní zima nám nepřála. někde
zřejmě usnula, a přestože jsme to ze všech sil zkoušeli,
probudit se nám ji nepovedlo. a tak jsem si sněhu užili
opravdu jen pomálu. nenechali jsme se však zaskočit a užili
jsme si hezké chvilky i bez sněhu, dokonce jsme si bez sněhu i
vyzkoušeli různé zimní sporty. poznali jsme, jak to chodí v
zimě mezi zvířátky a nechyběl ani pokus s ledem, který
probíhá dodnes.   
se staršími dětmi jsme se v posledním lednovém týdnu
věnovali škole. návštěvu školy jsme sice s předškoláky
museli na chvíli odložit, ale na školáky jsme si hráli,
zkoušeli různé dovednosti a musím říct, že se s tím všichni
poprali bravurně.  
tak vzhůru do února, protože to nás čeká karneval a ten
všichni milujeme. a třeba dorazí i ten sníh.   

eliška jirásková
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dne 31. ledna jsme dostali vysvědčení a všichni jsme byli
strašně nadšení. myslíme si, že všichni dostali dobré
hodnocení a všichni si tento den užili. doufáme, že nikdo
nedostal pětku. 
tento den byl výjimečný především pro děti z 1. ročníku, které
dostaly vysvědčení úplně poprvé. a měly z toho velkou
radost. 
třída 2.b měla štěstí v neštěstí. třídní učitelka terezka, byla
bohužel nemocná. všichni ve 2.b s napětím čekali, kdo jim
vysvědčení přijde předat. při poslední vyučovací hodině, kdy
už to skoro vypadalo, že žádné vysvědčení nedostaneme,
přišla paní ředitelka bára a vysvědčení nám rozdala. 
první pololetí je za námi a my se už teď těšíme na to druhé a
doufáme, že bude plné zábavy stejně jako to první. a těšíme se
na vysvědčení na konci školního roku.

mediální výchova
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druhý týden v lednu jsme vyrazili na lyžařský výcvik do
špindlerova mlýna. 
po příjezdu do hotelu jsme se ubytovali a dali jsme si
výborný oběd. odpoledne jsme vyrazili na sjezdovku, kde
nás instruktoři rozdělili do jednotlivých družstev. 
první družstvo tvořili převážně ti nejstarší, kteří už uměli
perfektně lyžovat. ve druhém družstvu byli o trochu méně
zkušení lyžaři, třetí družstvo tvořili děti, které si nebyly
na lyžích ještě úplně jisté. a čtvrté družstvo byli jen úplní
nováčci v lyžování, kteří si lyže vyzkoušeli úplně poprvé.
každé družstvo mělo svého přiděleného profesionálního
instruktora, který se svému týmu celý týden věnoval. 
v úterý jsme vyrazili na sjezdovku hned po snídani, aby jsme
si užili co nejvíce času na lyžích. první družstvo se
přesunulo na velkou sjezdovku. druhé a třetí družstvo
prozatím trávilo čas na menší sjezdovce, aby lyžaři získali
více jistoty. čtvrté družstvo bylo na malé sjezdovce u
hotelu, kde se učili úplné základy sjezdového lyžováni. 
 ve středu jsme měli dopoledne povinnou pauzu od lyžování.
vyrazili jsme tedy na procházku a užívali jsme si bohaté
shněhové nadílky. před obědem jsme se stihli podívat i na
učení. a po poledním klidu zase hurá na svah. bylo to
parádní, sluníčko svítilo a sněhové podmínky byly ideální.
bylo nám krásně. zvládli jsme si užít i zasloužený relax ve
vířivce a bazénu. 

lyžařský výcviklyžařský výcvik
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čtvrtek jsme strávili celý den na svahu, tedy s pauzou na oběd
a na horkou čokoládu. i začátečníci ze čtvrtého družstva
ovládali lyžování na výbornou.
večer už nás čekalo balení a příprava na cestu domů. dali jsme
si skvělou večeři a zalehli jsme do postelí.
 v pátek ráno jsme si dobalili poslední věci, sedli do autobusu
a vyrazili domů. cestou jsme si povídali o nových zážitcích. byl
to perfektní týden, který jsme si všichni moc užili. už teď se
těšíme na příští rok. 

redakce tbt
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hned první školní den v novém roce se třeťáci vydali do
planetária. na cestu nám svítilo sluníčko, takže jsme v dobré
náladě dorazili do prahy. jindy přeplněné planetárium jsme
měli jen pro sebe. 
nejprve jsme se vydali do sálu cosmorama, kde nám na kopuli
planetária promítali noční oblohu. Poté začal program
"vesmír kolem nás" o slunci, zemi a planetách, ale i o hvězdách
a menších tělesech sluneční soustavy, jako jsou měsíce,
planetky, komety a trpasličí planety. děti byly nadšené,
ukazovaly si na kopuly, "létaly" nad planetami,
spolupracovali s lektory. často jsme nevěděli, jestli se
pohybujeme my nebo promítaný vesmír. 
poté jsme ještě navštívili dílnu, kde jsme si vyzkoušeli, co jsme
si z programu zapamatovali a vyrobili jsme si model toho, jak
jsou které planety vzdáleny od Slunce. 
tento model se s námi pak vydal zpět do školy, kam jsme
dorazili akorát na oběd. výlet jsme si moc užili a dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých věcí, které se nám hodily v
prvouce, kde jsme měli zrovna téma vesmír. 
pokud vše půjde podle plánu, v dalším našem výletu se budeme
věnovat tématu voda.

jana rybáková
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zatímco si část dětí užívala zimních radovánek na lyžáku,
využily jsme se zbývajícími slečnami ze 3.třídy jejich
nepřítomnosti a procvičovaly jsme vyjmenovaná slova na
počítači. 
ač některé nejsou zběhlé v používání počítače, rychle jsme se
vše potřebné naučili a užili jsme si skvělé dvě hodiny it/čj a
hodinu it/m. holky byly ze soutěží, her a kvízu tak nadšené, že
jsem jim musela slíbit brzké opakování. hru Whack-a-mole ze
slov z procvičovacích pracovních listů rády hrály i o
přestávce.

jana Rybářová

leden ve 3. ročníkuleden ve 3. ročníku
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