A NYNÍ NĚCO ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Další školní rok je za námi a tak se můžeme ohlédnout za akcemi, které jsme pro žáky připravili, aby
učení nebylo jen mučení, ale radost z poznání něčeho nového, zajímavého, aby nenásilnou formou
vstřebávali nové poznatky, které uplatní v dalším životě.
Nový rok začal tradičně. Nikoho z nás nenapadlo, co nás za pár měsíců čeká.
Před pololetním vysvědčením k nám zavítalo Karlovarské hudební divadlo s představením
Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa.

O LESÍČKOVI
Pohádka nás zavedla k mamince Přírodě a tatínkovi Borovému lesu. Jejich syn Lesíček hledal včelky,
ale našel jen jednu: včelku Lelku. Ptal se tedy lesních zvířátek, a ani ta je neviděla. Až sestřička
Vonělka věděla, že letěly do Bavorského lesa, protože
se o les špatně staral. A tak Lesíček s pomocí bratrance
Větřence našel Nadutejla, který vše způsobil. Kácel
stromy kvůli papíru, stavěl velikou horu z plastů
a skleněný zámek. Tím způsobil, že zvířátka začala z lesa
utíkat. S troškou kouzel Voněnky a Jasněnky a díky
novinám, které psaly o tom, jak děti správně sbírají a třídí
odpad, vše dobře dopadlo. Včeličky se vrátily domů,
do českého lesa.
Představení bylo nejen velmi poučné, ale provázely ho
i veselé písničky a vtipné scénky. A kdyby vám narostl
prasečí ocásek, věřte, že je to znamení, že jste zapomněli sbírat a třídit odpad.
Mgr. Dana Zemanová

KOUZELNÍK U NÁS
Se zábavným a zajímavým programem k nám 11. 2. zavítal kouzelník.
Úvod patřil trubce a legraci s balónkem na nose, padajícímu nosu, klobouku, vyčarování květiny,
plyšovému mývalovi. V první části vystoupení předváděl kouzelník
různé triky sám: Činku umístěnou na noze si hodil na ruku, zvedal
činku jedním prstem, umístil si ji na vařečku, kterou měl v puse.
Na vařečce zvedl těžkou tyč až ke stropu. Z malé krabičky pomocí
velké karty vyčaroval šest krabiček malinkých. Zapojil do kouzel
i děti. Ty nadšeně vytahovaly z klobouku panáčka (kluci) nebo
panenku (děvčata). Pomáhaly kouzelníkovi s dalšími triky.
Do některých kouzel zapojil i paní učitelky. Přestřižený provaz paní
učitelky spojil uzlem, který pak nechal zmizet. Jiná paní učitelka
měla zmuchlat a roztrhat papírový kapesník, děti mezitím
opakovaly zaříkávadlo, nakonec paní učitelka vyhrála, protože
dokázala vytáhnout kapesník celý, kdežto kouzelník měl stále
roztrhaný.
Celý program sledovaly děti s velkým zaujetím, častým potleskem odměňovaly kouzelníkovy
zajímavé triky. Žáci 3. - 5. ročníku program následně zpracovali v krátké slohové práci.
Otýlie Menclová

