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Ráno 19. října se téměř všechny děti ZŠ
Bosonožská
vydaly
do
školy,
kde
se
prostřednictvím zdejších učitelů měly – jako každý
všední den – dozvědět něco nového a užitečného.
Pouze dvě třídy se tento den sešly ve škole,
popovídaly si základní informace o bezpečnosti a
vydaly se do dvou mateřských škol, aby si
vyzkoušely, jaké to je učit menší žáčky, než jsou
oni sami a také, aby si všichni společně užili oslavu
Dne stromů. Třída 4. A se vydala do Mateřské
školy Bosonožská a třída 4. D do Mateřské školy
Labská.
Po příchodu do školky se nám dostalo vřelého
přivítání. Program byl bohatý na tu krátkou chvíli,
takže jsme se hned dali do práce. Původně jsme chtěli oslavu uspořádat venku, aby z toho stromy měly
také zážitek, ale počasí se ten den našeho večírku účastnit nechtělo, a tak jsme na stromy alespoň
zamávali zevnitř teplé třídy.
Každá správná oslava musí mít svého nazdobeného oslavence. My jsme si na tuto párty připravili
šablony soviček a spoustu barevných papírů a vyráběli velké barevné sovy jako ozdobu pro jeden
dětmi vybraný strom. Výroba byla sice náročná, ale malé dětičky měly vynikající pomocníky, kteří jim
pomáhali jak s obkreslováním a vystřihováním, tak i se slepením různých částí soviček. Na závěr se na
sovičku přivázala šňůrka, aby stromečku ozdobná sova neodletěla.
Druhá část byla ovšem pro děti zajímavější. Pomocí několika stanovišť se měli žáci MŠ dozvědět vše,
co jejich starší kamarádi už vědí o stromech. Jedna skupinka dětí ukazovala žáčkům kartičky
s různými předměty a ti měli určovat, zda patří či nepatří do lesa. Pak si povídali pomocí obrázků lesní
pohádky, další skládali stromové puzzle, jiní dokonce poznávali stromy podle kůry, větví, listů či
jehličí. Myslím, že nejvíc děti zaujalo hádat, kde které zvířátko bydlí. Tato aktivita dokázala vyvolat i
úsměv na rtech, když se někdo spletl a medvěda nebo datla nedopatřením položil na mraveniště.
Žáci základní školy si na závěr s dětmi zazpívali písničku „Na tý louce zelený“, při které ukazovali
jednotlivá slova názorně pantomimicky, což se budoucím školáčkům moc líbilo. Pak už nezbývalo nic
jiného než si sbalit všech „pět šišek“, zamávat malým kamarádům a vydat se zpátky do školy.
Čtvrťáci se na tuto akci velice těšili a já jsem moc ráda, že se jim den se školkáčky líbil, ačkoli byl pro
některé náročný, protože – jak řekli mí žáci“ „Paní učitelko, bylo to super, ale je to dřina je něco
naučit!“
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