Naši žáci nesedí jen v lavicích
Dobré a přínosné pro naše žáčky nemusí být jen školní vyučování, často je dobré
vyrazit i mimo školu, na akce, které jsou někdy přínosnější. Proto i my chystáme pro naše
žáky takové akce. Zde jsou některé z nich.
Koncert ,, Na vlnách přátelství „
Celá naše škola se 26. 9. zúčastnila koncertu s preventivní tématikou Na vlnách
přátelství, kde vystoupila skupin High vibes., která většinu oslovila svým věkem a typem
hudby. Děti si poslechly nejenom populární písničky, ale dozvěděly se, jak se k sobě
chovat a co naopak mezi spolužáky není správné. Někteří měli možnost předvést se i na
pódiu. Všichni si odnesli podepsané fotografie a příjemné zážitky.
Projekt vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí, z.s. a týmem, který stojí za aplikací Nenech
to být. Jeho cílem je motivovat děti k uvědomění si důležitosti řešit vlastní problémy,
které mohou vyvstat jak ve škole, tak i mimo ni . Hlavním tématem programu je
přátelství a také oblasti, které ho ničí, jako je šikana, sociální sítě a nesprávné využití
volného času.

Děti světa tančí pro mír

11. listopadu měli žáci 1. stupně možnost vidět tančit děti z Argentiny, Peru, Kostariky,
Columbie, Francie, Slovenska, Srbska a Polska. Toto představení proběhlo jako výchovný
koncert v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu ,, Děti světa tančí pro mír „.
Tanečníci se předvedli ve svých nádherných krojích a zatančili své národní tance. Dětem
se nejvíce líbily děti z Peru.

Čtení s Beksou
Během měsíce listopad a prosinec se děti z 3. tříd vystřídaly v krajské knihovně, kde
proběhl interaktivní program ve spolupráci s naším pardubickým basketbalovým týmem
„ Čtení s Beksou „ . Při čtenářské dílně si děti přečetly úryvky z nabídnutých knížek,
příběhy si navzájem vyprávěly a snažily se přesvědčit ostatní, proč je knížka dobrá
k přečtení. V závěru se podílely na hlasování o knížce, kterou jsme si odnesli do školy na
společné čtení. Pro děti bylo atraktivní , že s nimi pracovali a četli naši basketbalisté
z týmu Beksa.

Trápení pana Bambuly
Koncerty vážné hudby nebývají pro žáky moc záživné. Když se však program vhodně
připraví, je tomu úplně jinak. A tuto možnost jsme měli 27. listopadu při představení
pardubické filharmonie ,, Trápení pana Bambuly,, . Děti se zábavnou formou seznámily
s jednotlivými hudebními nástroji v orchestru, poslechly si skladby vážné , ale i z filmů a
pohádek. Pořad se dětem líbil, proto hudebníky patřičně odměnily potleskem.

Betlém s mobilním zvěřincem
Celý den 29.listopadu se nesl v duchu naší celoškolní akce Den otevřených dveří. A
v rámci tohoto dne si mohli žáčci 3.tříd na vlastní oči prohlédnout živý betlém. Majitelka
zvířat p. Němcová z Čivic dětem vyprávěla spoustu novinek o svých zvířatech, jak vypadá
péče o ně a mohly si je i nakrmit. Nejvíce asi zaujal oslík Tonda.
Tento živý betlém měli možnost vidět i hosté na odpoledním programu Dne otevřených
dveří.

