Zpravodaj 37
Před prázdninami 2021
Milí přátelé, milé děti,

po náročném školním roce se blíží zasloužené prázdniny. Přejeme vám všem, aby přálo
počasí, přejeme vám mnoho zajímavých zážitků, mnoho dobrých přátel. Ale zejména vám
přejeme dobré zdraví o prázdninách i po nich. Prostě zdraví se vraťte, ať už se chystáte
kamkoliv.
Už teď se těšíme na další spolupráci s vámi všemi v našem projektu
Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.
Hurá na prázdniny!!!

A.Sch. + M. M. + L.J.
I. Aktuálně

Na co se můžete po prázdninách těšit? No, přece na nové zajímavé téma. Ve školním roce
2021/2022 bude téma:

ŠKOLA
tj. ve škole, ale také před školou, snad i za školou našich rodičů, prarodičů, praprarodičů.

Nabízí se možnost pro děti vyptávat se doma, hledat v kronice školní i obecní, ptát se
pamětníků. Ve škole můžete hledat nejstarší pomůcky, v knihovně staré slabikáře nebo
učebnice. A co teprve zjistit, co znamenalo slovo vedřiny, sousloví uhelné prázdniny a mnoho
dalších slov, která společně při zpracování tématu objevíte.
Samozřejmě se naučíte veselá i zajímavá říkadla, písně o škole a snad i tance.
O tom všem budou také naše příští Zpravodaje.

Jak vypadala škola dříve.

Aktuální
Události posledních dní na Moravě se týkají nás všech. Tím spíš, že mezi tornádem
zasaženými obcemi byla i Moravská Nová Ves, která je naším členem a dodavatelem dobrých
zpráv i nápadů. Také škola v Hodoníně, v níž učí Linda Janošková, naše spoluautorka
Zpravodaje, je tak poničená, že jen uklízejí škody.
Doufáme, že všechny škody budou co nejdříve napraveny a nepříjemné zážitky se podaří
zahnat novou tvůrčí činností. Myslíme na vás!

II. Co zajímavého proběhlo
Jak jsme si hráli v čase pandemie
Dotazník vylnily a dokonce k tomu i nakreslily děti z Mělníku a děti z Rožínky.
A co vy ostatní? Nezapomněli jste na nás?

Žáci z Mělníka při dětských hrách.

V Prachaticích se žáci vydali čistit studánku.

V MŠ Zvoneček v Mělníku si připomněli tradiční řemesla a mnohá z nich si vyzkoušeli.

V MŠ Moravská Nová Ves si děti připomínaly Den Země a pořádně ji uklidily. Uspořádaly si
pálení čarodějnic plné zajímavých aktivit. Oslavily svátek sv. Jiří a seznámily se také s tradicí
stavění májek. Podívaly se, kde po vesnici májky stojí a jednu si postavily i u nich ve škole.

V Dolní Rožínce se věnovali vyplňování dotazníků. Povídali si o hrách a zjišťovali, jak si hráli
jako malí a jak si hrají nyní.

III. Čím se můžete inspirovat
A, bé, cé, dé, kočka přede,
kocúr motá, pes počítá,
kolik nití do desíti?

Dé, cé, bé a krajíc chleba,
hrnek mlíka,
to je dobré pro školníka.

Pane učitel, pučte mi pytel!
Co se naučím, do něho strčím.

IV. K úvaze

Všem lidem prospívá dopřát si čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje životní sílu a veselá
nálada prázdnin zažene každý smutek.
Seneca (4-65př.n.l.), římský filosof, stoik

Lidskému tělu občerstvování potřebné, a to procházením, probíháním, pracemi, hrami.
J. A. Komenský

Čím je člověk vzdělanější, lepší, ušlechtilejší, tím více si váží přírody.
J. A. Komenský

