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Vážení čtenáři,
prostřednictvím našeho občasníku bychom Vás rádi průběžně informovali o dění v naší
základní a mateřské škole.
Mgr. Stanislava Šindelářová

„Díky, už vím, čím můžu být.“
V úterý 21. 9. u nás odstartoval roční školní
projekt „Díky, už vím, čím můžu být.“ Jedná
se o každoměsíční aktivitu v rámci kariérového poradenství. Do besed o vlastním povolání jsou zapojeni rodinní příslušníci i široká
veřejnost. Díky nim získají žáci větší povědomí o náplni, povinnostech a kompetencích
různých profesí. Cílem projektu je podpora
profilace a budoucí volby povolání u malých
školáků.
Úvodní vystoupení patřilo paní Škotové,
zdravotní sestře, zástupkyni vrchní sestry

Beseda s Jitkou Vítovou

Školákův den

Žáci si vyzkoušeli ošetřování poraněné části těla.

v Přelouči. Seznámila zvídavé žáky s radostmi i starostmi práce ve zdravotnictví, zaměřila se na poskytování první pomoci, nechyběly ani praktické ukázky a osobní zážitky.
Zajímavé informace žáci již získali také od
sadaře pana Šenka nebo spisovatelky Jitky
Vítové, autorky dětských knížek.
Už teď se mohou žáci těšit na besedu s muzejníkem, policistou nebo také reportérkou
TV Nova.
-sš-

nejbližší otevřené hodiny: 4. 11.
další Školákův den: 8. 11.

Také v tomto školním roce jsme odstartovali program pro předškoláky a jejich rodiče. Ten zahrnuje cyklus pravidelných prožitkově interaktivních setkání s názvem
Školákův den. Z malého předškoláka se na
den stává aktivní žáček, který poznává nové
kamarády, seznamuje se s prostředím, programem a aplikuje již získané dovednosti.
Druhá část programu je cílená na jejich rodiče a nabízí formou otevřených hodin možnost seznámit je se způsobem výuky v naší

Vzájemné učení patří mezi efektivní výukové metody.
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malotřídní škole. Poskytuje příležitost zúčastnit se souběžně probíhajících vzdělávacích činností více ročníků najednou a zhlédnout efektivnější metody a formy práce,
které se mnohdy liší od věkově homogenních
tříd v běžných základních školách. Nelze
opomenout také individuální řešení vzdělávacích zvláštností. Předškoláci nás poprvé
navštívili 11. října. Stali se součástí třídy s
prvním a třetím ročníkem. Vyzkoušeli jsme
si společné učení v centrech aktivit.
Ústředním tématem bylo jablíčko, navázali
jsme tak na společný projekt Jablíčkování.
Program pro předškoláky a jejich rodiče je
otevřený, mohou se tak zapojit i děti, které
nenavštěvují naší mateřskou školu.
-sš-

Jablíčkování

Jablka kam se člověk podívá.

Poslední zářijový den strávily děti z MŠ a
ZŠ se svým dlouholetým sponzorem, společností Sady s. r. o. S průvodcem, panem Šenkem, procházely cestu, kudy putuje každé
jablíčko z místních ovocných sadů. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací. Věděli
jste například, že hruška neplave? Nebo že
v chladících boxech pro jablka je hrozná zima, jenom 2 stupně? Nejvíc je ale fascinovala třídící linka, ve které se každé jablíčko
osmkrát vyfotí a podle zjištěné velikosti
přepraví do správné bedýnky. Nezůstalo
však jen u teorie. Malí sadaři si vyzkoušeli
paběrkování a odnesli si sladké pochoutky
s sebou do školy a školky, kde je čekala výroba křížal a pečení jablečných dobrot. Zároveň byla také zahájena výstava výtvarných
prací dětí a žáků z Bílého Podolí, která nese
název „Jablíčkování“ a je nainstalována v
prodejní hale společnosti Sady s. r. o. Běžte
se podívat a ochutnat nejen místní Podolskou
odrůdu jablek.
-sš-

Meteorologická stanice

Instalace meteorologické stanice

V parku před školou vyrostla meteorologická
stanice. S výborným pomocníkem, třeťákem
Adámkem, jsme se pustili do úpravy parku
před školou. Nejdřív bylo potřeba ostříhat
zbytek voňavé levandule, aby po usušení dělala radost na vánočním jarmarku. Hlavním
důvodem naší výpravy ale bylo zabetonování
žákovské meteorologické stanice. Díky několikátému zapojení do projektu EU jsme si
mohli (kromě jiného) pořídit spoustu výukových pomůcek. Jednou z nich je právě zmíněný domeček s měřidly teploty, vlhkosti,
tlaku a srážek. Aby nezůstal ukryt v útrobách školní zahrady, rozhodli jsme se ho
umístit do volně přístupného parku před školou, aby dělal službu nejen zvídavým žáčkům,
ale i všem spoluobčanům.
-sš-

Venkovní galerie
V pondělí 4. 10. měla všechna zvířátka svůj
svátek. K této příležitosti "vyrostla" v parku před školou venkovní galerie.
-sš-

Venkovní galerie doplnila ptačí budky v parku před
školou.
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Okénko do mateřské školy
V září byl zahájen nový školní rok také u nás.
Nastoupila nová paní učitelka Bc. Alice Vítková. Přivítali jsme 8 nových kamarádů, kteří se
postupně seznamují s novým prostředím, zvykají si na starší školáky a odloučení od svých
rodičů. Vše probíhá dobře a všichni si užíváme
hezké chvíle v naší barevné a moderně vybavené školičce. Počasí nám doposud přálo, takže
jsme plně využili možnost hrát si na školní zahradě a
vyrážet
na krátké
procházky
po okolí.
V rámci
podzimní- Výprava mezi jabloně se moc vydařila.
ho Jablíčkování jsme měli příležitost navštívit místní
firmu Sady, kde děti pozorovaly cestu jablíčka ze sadů,
přes třídící linku až k uskladnění ve velkých chladících
halách. Zapojili jsme se do výtvarného tvoření a prodejní halu dodnes zdobí výstava našich dětských prací. Vydali jsme se také přímo mezi jabloně, kde si každý našel
pár jablíček na ochutnání.
Protože se nacházíme
v zemědělské oblasti,
máme možnost pozorovat práce na polích.
Zpestřením byla exkurze do místní opravárenské dílny, kde
Užíváme si sluníčko na naší zahradě.
se nás ujali manželé
Jelínkovi a ukázali nám prostředí a stroje. Nezapomenutelným zážitkem bylo posezení ve velkém kombajnu i traktorech. V pátek 8. 10. nás navštívila paní spisovatelka Jitka Vítová, která dětem ukázala, jak taková kniha vzniká.
Při autorské četbě zapojila také malé posluchače, kteří se
zaujetím listovali obrázkovými pohádkovými knížkami.
V ZŠ si naši předškoláci užili Školákův den, kde se zapojili
do společných aktivit se
staršími
školáky.
Na zahra- Venku nás to prostě baví.
dě MŠ
nám vzniká koutek polytechnické výchovy. Šikovné ruce pana Červeného vyrobily dětem
pracovní stůl a my se moc těšíme na jaro, až
nově vzniklý koutek, kufřík a nástroje malého
kutila využijeme na vyrábění. Zatím budeme
tvoření trénovat ve školce. Máme velikou radost ze zapojení rodičů, kteří nás zásobují
Předškoláci při práci s knihou Jitky Vítové.
různými odřezky a materiály ke tvoření.
-eč3

Výhra ve výtvarné soutěži
Sázavský klášter vyhlásil, na sklonku minulého školního roku, v rámci akce Květinový den,
výtvarnou soutěž. Tématem byli ,,PATRONI
ČESKÉ ZEMĚ“ Naše žačka 5. ročníku Terezka Paličková (v současné době studentka víceletého gymnázia v Čáslavi), byla se svou do
dřeva vypalovanou svatou Anežkou, oceněna
diplomem a výtvarnými potřebami. Gratulujeme.
-avKomiksová výhra v soutěži Kláry Smolíkové.

Obdrželi jsme nové komiksy

Převzetí diplomů částí výherců.

V květnu proběhla on-line výstava komiksů,
kterou pořádala spisovatelka Klára Smolíková.
Žáci pátého a čtvrtého ročníku, kteří byli do
projektu „Mluvíme v bublinách“ zapojeni se
též účastnili. Všichni ocenění dostali diplom a
pro svou školu vyhráli sadu komiksových knih,
kterou jsme obohatili naši školní knihovnu.
-av-

Co nás v nejbližší době čeká
V pondělí 25. října se po jednoleté přestávce bude opět konat Halloweenské odpoledne.
A je tedy nejvyšší čas oprášit strašidelné
kostýmy. Jde o společnou akci základní a
mateřské školy pro děti z blízkého okolí. Ty
se mohou opět těšit na hry a soutěže, nebude chybět ani sladká odměna. Novinkou je
vyhlášení soutěže o nejlepší dýňový dezert.
Startujeme v 16 hodin na zahradě ZŠ. Akce
se uskuteční i za nepříznivého počasí. V takovém případě bude přesunuta do budovy
školy.
Začátek adventu v neděli 28. listopadu bude
opět patřit rozsvěcení stromečku na městečku v Bílém Podolí. I tuto tradici přerušil
v minulém roce Covid. Tentokrát snad nebude chybět krátké hudební vystoupení dětí a
žáků a také vánoční jarmark. Těšit se můžete na drobnosti z dílny dětí a žáků, pochutiny s vůní levandule nebo máty, svícny, vánoční dekorace, šperky z pryskyřice, náramky z
minerálních kamenů a mnoho dalšího. Přijďte, určitě si vyberete.
© Mgr. Stanislava Šindelářová
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