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Dopravní výchova žáků 4. ročníku
Dne 23. 11. 2018 proběhl na dopravním hřišti program pro 4. ročníky naší školy pořádaný Městskou
policií Brno. Žáci byli dopraveni přistaveným autobusem na dopravní hřiště, kde byl připravený
vzdělávací program pro dvě skupiny. Obě třídy se tak na aktivitách prostřídaly. Program měl za úkol
připravit žáky na zodpovědné chování cyklisty. Dále prohlubuje znalost dopravních předpisů a
způsobů chování na pozemních komunikacích. Teoretická část výuky proběhla v učebně, praktická
přímo na cvičné silnici. Strážníci dětem předávali erudované informace a dokázali je velmi dobře
zaujmout a s „výtržníky“ si bez problému poradit. Na závěr části v učebně si vyzkoušeli své znalosti
v testu.
Pískování
První listopadový týden byl na 1. stupni ve znamení zajímavé výtvarné techniky, kterou je pískování.
Tvoření obrázků barevným pískem zaujalo děti od přípravné třídy až do pátého ročníku. Jde o skvělou
relaxační techniku, při níž je velkou výhodou, že se obrázek vždy podaří .
Svět kolem nás
V kulturním domě Rubín se v polovině listopadu uskutečnil tradiční výukový pořad společnosti Svět
kolem nás, tentokrát na téma Kuba – dvě tváře svobody. Žáci 7. ročníku zhlédli filmovou projekci, a
zúčastnili se po té besedy s cestovateli, kteří film doplnili komentářem vlastních zážitků. Na závěr
všichni obdrželi výukové materiály. Proběhla tak zajímavá akce, která pro žáky vhodně doplnila
probírané učivo zeměpisu.
Cesta sluneční soustavou
Žáci pátého ročníku navštívili výukový program planetária. V první části programu mohli žáci vidět
různá souhvězdí během prohlídky oblohy. Pak se už mohli věnovat pouze planetám naší sluneční
soustavy. Upřesnili si představu, jak naše soustava vypadá, jaké jsou rozměry jednotlivých těles a
jakou mají vzdálenosti od Slunce. Výukový program vhodně doplnil učivo přírodovědy.
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