Den dětí aneb Cesta za pokladem - 11. 6. 2021

Každým rokem slavíme 1. června Den dětí. Cílem je udělat radost dětem
na celém světě. Všechny děti mají právo na svůj domov, rodinu, lásku, jídlo,
bezpečí, vzdělání a kamarády. Malé dárky, zábava, sladkosti a hlavně rodinná
pohoda, to stačí pro dětskou radost a příjemnou oslavu tohoto dne. Tímto
děkujeme Spolku rodičů za taštičku dobrůtek pro každého žáka.
Pouze sladkostmi tento den pro prvňáky neskončil. Dne 11. 6. se všech 16
prvňáků sešlo jako obvykle ve své třídě.
První vyučovací hodinu jsme si společně
připomněli oslavy svátku dětí a povídali si o
dětech z celého světa. Přemýšleli jste
někdy o tom, jak bydlí děti v jiných zemích?
Víš, jak bydlí děti v Mongolsku? Jaký je
život v Africe? Jak se asi žije v ledovém
iglú? A co v takovém deštném pralese?....
Pepa, náš háčkovaný spolužák, se
svou třídou zažil bezva den. Po vyluštění šifry se konečně i prvňáci dozvěděli, co
je před školou venku čeká. Červenými fáborky vyznačená cesta vedla žáky za
pokladem. Aby věděli, kde mají poklad hledat, museli na jednotlivých
stanovištích řešit úkoly z již nabytých vědomostí z matematiky, z českého
jazyka, z prvouky, a získávat tak jednotlivé indicie. Trasa nás dovedla ke skále.

Tady jsme se mohli konečně odpočinout, posilnit se svačinou a užívat si
nádherného počasí.
Po svačině začaly děti skládat jednotlivé indicie. Hurá, povedlo se!
Prvňáci objevili poklad ve veliké dřevěné krabici. V tu chvíli se nám ukrylo
sluníčko za veliký mrak. Že by nám nepřálo náš poklad? Děti raději rychle svůj
poklad popadly a vydaly se zpět ke škole. Tam už jsme bohužel dobíhali celí
mokří. Na chodbě školy prvňáci odemkli zámek dřevěné krabice a o svůj poklad
v podobě diplomů, medailí a sladkostí se řádně rozdělili.
Reflexe žáků:
„Líbilo se mi hledat červené fáborky.“
„Nejlepší byly matematické úkoly.“
„Příběh o jaru mě moc nebavil. Nešlo mi čtení a nezvládla jsem odpovědět na
otázky.“
„Líbily se mi společné hry. Třeba hra na nevidomého a jeho vodiče. To byla
legrace.“
„Nejlepší bylo, jak jsme běželi v dešti.“
Pro většinu žáků 1. třídy byl samozřejmě největším dobrodružstvím déšť.
Zmoklí, ale šťastní jsme si tento den náramně užili.
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