Zprávičky ze druhého dne na Šumavě v Bližné – úterý 17. 5. 2016
Probudili jsme se do zamračeného rána. Ale to nám nezabránilo, abychom se netěšili na dobrodružství, která pro
nás připravily paní učitelky.
Zprávičky od 1. a 2. třídy – dle podkladů paní učitelky Jindřišky a Míši:
Dopoledne jsme si zopakovali něco málo z matematiky a češtiny – to abychom nic za těch pár dní nezapomněli ,
také jsme si kreslili – druháčci dokreslovali strašidýlka a prvňáčci barvili šátky. Pak už se venku udělalo docela
pěkně a my jsme společně vyrazili na zahradu. Ta je úžasná, prostorná a plná různých možností ke sportování –
nejvíce se nám líbila chůze a překonávání různě velikých a vysokých špalků a paní učitelky pro nás připravily
opičí dráhu – skok snožmo, přeskoky švihadla, slalom, hod na cíl a do dálky. Bylo vše moc fajn a skoro jsme
nestihli oběd a to by byla škoda, protože jsme měli výbornou polévku vývar se zeleninou a zavářkou a k druhému
jídlu byla sekaná s bramborem a výborným zeleninovým salátem. Je druhý den a již jsme si začali i přidávat  vždyť to také vyběháme .
Odpoledne po svačině a poučení o bezpečnosti na inline bruslích jsme vyrazili na náš vyhlédnutý plácek. Tak
jsme trénovali, že jsme opět málem zapomněli na večeři. A to by byla ještě větší škoda, protože jsme měli
vynikající guláš s vřetánky – a to už si nás přidávala skoro polovina dětí – no ten šumavský vzduch a pohyb s námi
dělá divy!
Po večeři jsme ještě napsali deníčky, zhodnotili celý den a po sprše si ještě stihli přečíst slíbené pohádky.
Děkujeme paním učitelkám za krásný den.
Zprávičky od 3. třídy – dle podkladů paní učitelky Vandy a Pavlínky, Vojtíška Procházky a Rebeky Toepferové:
Dnešní den byl plný různorodých aktivit, pobytu venku a zkoumání přírody. Začali jsme hned po snídani čtením
z knížky V říši obrů – zabýváme se totiž zkoumáním brouků a všemožné havěti. Založili jsme si insektárium –
sbírku brouků (ne těch živých, ale tam si budeme lepit obrázky hmyzu za odměny. Po té jsme si povídali o včele
medonosné při prezentaci paní učitelky a tvořili jsme myšlenkové mapy, které jsme si vystavili v jídelně.
Pak nás čekala úžasná zábava i práce dohromady – začali jsme malovat trička, paní učitelka nám při tom četla
motivační příběh o broucích a kreslili jsme si brouky podle předlohy i s českými a latinskými jmény.
Po obědě a poledním klidu jsme vyrazili ven, nejprve jsme pili zmenšovací nápoj – to abychom se zmenšili na
velikost brouků, aby lépe se nám chytali . Nejvíce se nám líbilo nastražování pastí na louce, no samozřejmě, že
na brouky. Brouky jsme pak zkoumali a pozorovali a………pak jsme je pouštěli zpět do přírody. Takže
napichování brouků na špendlíky se nekonalo – vždyť jsme malí ochránci přírody!
No a večer – to už jsme dokončili trička, psali jsme pohledy domů, psali deníčky a hodnotili jsme si celý den
a všichni jsme dostali nějaké odměny do insektária. Den se nám moc líbil.
Zprávičky od 4. a 5. třídy – dle podkladů paní učitelky Janičky, Štěpána Váni, Vojty Tučka, Roberta Šolce
a Lukáše Charváta:
I my jsme měli den plný akce. Dopoledne jsme vyrazili do vesničky Černá – byla to trasa, přímo okruh na
několik kilometrů a po cestě jsme plnili různé úkoly – samozřejmě v našich týmech. Pracovali jsme s mapou
a buzolami, vše jsme zapisovali a zakreslovali do mapy nebo do pracovních listů. Každý úkol byl zašifrovaný do
věty, podle které jsme měli poznat např. kterou mapovou značku nám ta věta popisuje. Jeden z úkolů byl i na poště
– mohli jsme si koupit pohled, hned ho tam napsat a poslat domů – tak se těšte, brzy Vám domů dorazí naše
pozdravy.
Odpoledne jsme si zahráli „Hledací hru“ – v družstvech jsme si rozdělili role – chytači, písaři a hledači. Smyslem
hry bylo najít 10 vět, zapamatovat si je po jedné a vždy se vrátit k písaři, který větu zaznamenal. Důležitý byl
počet správně zapamatovaných a zapsaných vět. Bezvadná byla role škodiče, který měl za úkol zastavit protivníka
a zeptat se ho na nějakou informaci z dopolední hry tak, aby hledač větu zapomněl . Byla to zábava, ale i docela
fuška a moc nás to bavilo.
Už se všichni těšíme na zítřejší, prý již slunečný den.
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