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Čarodějnice v 1. třídě, 30. 4. 2018
V pondělí se v 1. třídě konal slet čarodějnic a čarodějů I.
kategorie. Třída se rázem proměnila v třídu čarodějnickou, kde malí
čarodějové a malé čarodějnice zažili netradiční vyučování.
V hodině českého jazyka se seznámili s Malou čarodějnicí a
jejím velmi moudrým havranem, který se jmenuje Abraxas.
V matematice se pak věnovali počítání s pavoučky, hledali jim
správnou cestu na jejich pavučinu.
A co by to bylo za čarodějnice bez pořádného kouzlení? Po vydatné svačině všechny
čarodějnice přelétly do chemické laboratoře, kde se pomocí velkých čarodějů (deváťáků)
učily kouzlit. Ke kouzlení je potřeba žabí hlen, dračí krev, moč, sliz nebo ranní rosa… Malí a
velcí čarodějové poté proměnili kečup na majonézu, vykouzlili zubní pastu pro slona,
barevnou duhu, probudili spící sopku… Na závěr kouzlení si každý malý čaroděj vypěstoval
malou kouzelnou zahrádku z barevných krystalů. Za lekci čarování si děti vysloužily od
svých starších spolužáků průkaz malého čaroděje.
Tímto ale škola čar a kouzel ještě neskončila. Ti nejodvážnější čarodějové a
čarodějnice (a že jich nebylo málo) se ještě sešli na odpoledním čarodějnickém reji.
Čarodějnické odpoledne mělo veliký úspěch. Nechybělo opékání buřtů, pálení čarodějnice,
létání na koštěti, skákání v pytli, přetahování lanem a spousta dalších her.
Před spaním přečetla paní učitelka dětem příběh o ježimladě Sazičce a malí
čarodějové plni krásných dojmů usínali v pozdních nočních hodinách. Ráno si každé z dětí
odnášelo domů své čarodějnické osvědčení za výborné absolvování čarodějnické školy.
Velké poděkování patří mamince Elišky Dobřemyslové za zajištění místa pro opékání
buřtů a za zajištění občerstvení. Děkujeme také paní Kaplanové za pomoc s organizací a za
občerstvení a ostatním rodičům, kteří mají zásluhu na přímo čarodějnické snídani pro děti.
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