Zprávičky ze třetího dne na Šumavě v Bližné – středa 18. 5. 2016
Dnes jsme se konečně probudili do krásného slunečného dne. Moc se na dnešek těšíme, protože
nám paní učitelky připravily další zajímavé hry, sportování a hledání, poznávání a zkoumání,…
Zprávičky od prvňáčků a druháčků – podle podkladů paní učitelky Jindřišky:
Kromě hraní a zkoumání máme i své povinnosti – třeba se musíme starat o svou čistotu, o úklid
pokojů a svých postýlek. No někdy je to hodně těžké, ale už jsme se naučili si pomáhat nebo poprosit
paní učitelky o pomoc. Už jsme docela dobří i v bodování úklidu – boduje se i několikrát za den, takže
máme stále co zlepšovat.
Po snídani jsme se dopoledne zase trochu učili češtinu, matematiku a trénovali jsme logické
myšlení. A protože bylo dnes krásně, paní učitelky rozhodly, že půjdeme brzy ven. To bylo super!
Plnili jsme různé úkoly v lese – hádanky, luštili jsme šifry, skákali jsme v pytlích, házeli na cíl,…
Po výborném obědě – bramborová polévka, maso s pražskou omáčkou a houskovým knedlíkem –
mňam  - a odpoledním klidu jsme opět vyjeli na brusle – tentokrát jsme byli na krásné cestě za
chalupou, kde jsme trénovali jak bruslení, tak slalom a někteří si troufli i na rychlou jízdu na určenou
vzdálenost. Dnes jsme také výtvarničili – 2. třída skládala modely letadel a 1. třída dokončovala šátky
a začala barvit trička – moc děkujeme za pomoc paní učitelce Pavlínce Špínové.
Po večeři – rizotu se zelným salátem – jsme si hodnotili dnešní den – už umíme najít, v čem jsme
dobří, umíme pochválit a ocenit kamarády i paní učitelky – a našli jsme toho požehnaně – to budete
mít milí rodiče radost! No občas se musíme i v něčem zlepšit,… ale pracujeme na sobě .
Na dobrou noc jsme si zazpívali při kytaře a po koupeli nám paní učitelky přečetly pohádky a příběh
na pokračování.
Zprávičky od třeťáků – podle podkladů paní učitelky Vandy, Zuzanky Kadlecové, Míši Mikeše, Jany
Nymšové a neznámého pisatele (dle zápisků chlapec – pozn. řed.):
Dnes jsme pokračovali v našem projektu o hmyzu. Ale nesmíme zapomínat ani na češtinu
a matematiku. Ty nás čekaly hned po snídani, ale jen opakování, tak to nám docela šlo. A protože
bylo dnes od rána sluníčko, i my jsme vyrazili na zahradu- hráli jsme vybijku, molekuly a další hry
a užívali jsme si běhání a sportování. Ještě před obědem jsme se začali připravovat na odpolední výlet
k vodě – říkali jsme si zásady chování a bezpečí u vody a také již něco málo o hmyzu u vody a ve vodě.
Celé odpoledne jsme strávili u vody se síťkami na hmyz. Snažili jsme se chytat ryby, brouky a vážky.
Já jsem chytil nějaké šupinky. Povídali jsme si o vážce – o jejím životě, o larvách a líhnutí a prostě
o všem hodně zajímavém kolem jejího bytí. Paní učitelka nás pak přezkušovala, co jsme si
zapamatovali. Nejzábavnější byla nová soutěž družstev, kterou jsme neznali – byla to hra „Přenášení
larvy“ – měli jsme brčka a larvu nám představoval bonbon, který jsme nasátím museli udržet u brčka
a přenést ho. To bylo legrace, a jak jsme fandili, to byste koukali! Na uklidněnou nám paní učitelky
dovolily stavět hrady z písku. To bylo bezva. Až jsme si radostí zazpívali písničku o hmyzu – Na políčku
v jetelíčku z pohádky z Večerníčku o Včelích medvídcích.
Po večeři si nezapomeneme vše, co jsme za celý den zažili, zapsat do deníčků. A také jsme si ještě
jednou s paní učitelkou zopakovali vše, co jsme se dozvěděli o vážce a udělali jsme si myšlenkou
mapu s výstavkou.
Celý den byl plný dobrodružství a poznání a moc se nám líbil. Dostali jsme odměny do insektária –
obrázky hmyzu – čmeláků a vodoměrek a na dobrou noc nám paní učitelka přečetla další část četby
na pokračování. Moc děkujeme paním učitelkám za krásný den!
Zprávičky od 4. a 5. třídy až zítra – všichni byli tak zaneprázdnění, že mi nestihli předat podklady 
Zapsala: Hacaperková

