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třdía1.

 S pomalu přicházejícím jarem jsme si na začátku měsíce povídali, jak se
všechno v přírodě mění - jak sluníčko probouzí kytičky a broučky a také 
o tom, že se na jaře narodí zvířecí mláďátka. S koťátkem jsme poznávali
zvířátka, která žijí na dvorku - jak se jmenují jejich mláďátka, co jedí a jak
jsou užitečná.
Pak přišly Velikonoce. Zajíček Ouško nás seznámil s velikonočními zvyky
 a obyčeji, poznávali jsme dny v týdnu a jaké barvičky k nim patří. Na jedno
odpoledne přišly do školky také maminky a společně jsme si vytvořili
velikonoční závěs, zápich do květináče, košíček na vajíčka a pomalovali jsme
si polystyrénové vajíčko. Všechno se nám povedlo a mohli jsme si výrobky
odnést hned domů.
Po Velikonocích jsme si s Krtečkem povídali o aprílovém počasí, které je
 v dubnu opravdu pestré a někdy si z nás dělá legraci, to jsme poznali při
vycházkách venku.
V posledním dubnovém týdnu se počasí už trochu umoudřilo a my jsme si
mohli
 na zahradě opéct buřtíky. Celým týdnem nás provázela Malá čarodějnice,
které jsme pomáhali splnit všechny úkoly. Malá čarodějnice tak dostala
zpátky své koště, které  jí sebrala teta Bimbula za neposlušnost a my jsme
 na oplátku od Malé čarodějnice dostali malou sladkou odměnu.
   Těšíme se na další zábavné hry a úkoly ve školce a jsme zvědavi na to, jestli
nám
 na našem záhonku konečně něco vyroste. Zaseto už máme a tak tě, sluníčko,
prosíme -  hřej, sluníčko, hřej.



2. třída

Na začátku dubna se z nás stali malí zahradníčci. S malou dopomocí jsme zaseli
řeřichu, kterou jsme si připravili jako jeden z velikonočních dárečků. Dozdobili
jsme to drobnými dekoracemi - kuřátko, vajíčko, zajíček. Malovali jsme
zeleninu, učili
 se poznávat, co kde roste a nacvičili písničku Šel zahradník do zahrady. Během
velikonočního týdne jsme vytvořili sádrové odlitky vajíček a zajíčků, které jsme
natřeli veselými barvami. Učili jsme se velikonoční říkanky a dokonce k nám
přijelo i divadélko. Chodbu nám zdobily výrobky z velikonočního tvoření
 a každý, kdo prošel kolem je obdivoval. Oslavili jsme Den Země, kde jsme
koukali na divadelní pohádku
 o kapičce, zasoutěžili jsme si a vyzkoušeli pokusy s vodou. Po Velikonocích
jsme se seznámili s dopravními prostředky - už víme, co znamená jaká značka 
a barva na semaforu. A na konec se z nás stala čarodějná školka. Míchali jsme
lektvary, zpívali
 a tancovali, četli si čarodějné pohádky a v pátek nás dokonce navštívilo
spoustu čarodějnic. Udělali jsme si minidiskotéku, opekli buřty a bylo nám moc
fajn.
Víte, co bylo ale na dubnu to opravdu nejlepší? Začíná být teplo a to znamená
jenom jedno: Hurá na písek! :)



3. třída

Měsíc duben jsme začali dopravní školičkou, už víme, jak se máme chovat na
přechodu, když jedeme na kole, jdeme po chodníku nebo na výletě. Zahráli
jsme si na dopravní prostředky na dopravním hřišti a dostali řidičský průkaz.
 O velikonočním týdnu jsme měli tvoření s rodiči, naučili se koledu, zahráli si
 na koledníky, prošli si  město a pozorovali, jak jsou vyzdobené zahrádky. Také
jsme oslavili den Země společně s našimi kamarády ze ZŠ Okružní. Ti si pro nás
připravili krásnou pohádku a spoustu zábavných her, viděli jsme, jak se
přeměňuje led ve vodu a voda v páru, snažili se stříkačkou shodit kelímky
 a potom se z nás staly kapičky, které hledaly cestu až do moře. Bylo to moc
bezva dopoledne. Také mi jsme si povídali o Zemi, jak je krásná, jak se máme
chovat, aby nebyla smutná. Naučili jsme se třídit odpad, vyrobili kvetoucí
kytičky ve vodě a také si poklidili na naší zahradě.  A konec měsíce patřil
čarodějnicím. K nám do třídy přišly na návštěvu Elvíra s Lumpírou a vzaly
 s sebou svoje černé kočky, celý týden si s námi povídaly a hrály. V pátek jsme
opékali špekáčky a užili si čarodějnický rej, plný her, zábavy a tance.



4. třída

Duben, ještě tam budem…myšleno v teple, zalezlí… Ale to u nás neplatí Duben
byl měsíc nabitý akcemi a zážitků. Hned z kraje měsíce některé děti
 s paní učitelkou přivítalo malé spoluobčánky na vítání.
Další prima akce bylo tvoření s rodiči – tam se mamky a jeden taťka naučili pod
vedením paní učitelky plést pomlázku, my děti jsme si zasely rajčata 
a afrikánky a poté společně s maminkami udělaly velikonočního zajíčka
 z papíru.
Opět za námi přijela lektorka Verča z Malé technické univerzity, s ní jsme
 si povídali o třídění odpadků, jak se dále zpracovávají, postavili jsme z lega
energetickou elektrárnu, třídili jsme odpad. Prakticky jsme si zkusili vyrobit
voňavý ruční papír. Moc se nám to vše líbilo a moc nás to vše bavilo.
Před Velikonocemi jsme navštívili knihovnu, kde jsme odevzdali své přihlášky
na půjčení knih a s paní knihovnicí jsme si povídali o Velikonocích, o jejích
tradicích, jak se jmenují dny před nimi a co se ten den dělá nebo dělat nesmí.
Těšíme se na další setkání v květnu.
Poslední velkou akcí pro nás bylo vystoupení 8 dětí na Otevírání turistické
sezóny. Přes počáteční nervozitu jsme vystoupení zvládli na jedničku, přišli nás
podpořit kamarádi a i díky podpoře se vystoupení povedlo a velice se líbilo.



5. třída

Aprílový měsíc jsme odstartovali přípravami na Velikonoce, měli jsme ho
zpestřený projektovým dnem, který nás naučil, jak správně třídit odpad
a co vše se pak s odpadem děje. Sami jsme si mohli postavit městečko z lega, 
a zapojili jsme si i elektrárnu, která fungovala díky zpracovávání odpadu.
Navštívili jsme opět knihovnu, kde pro nás byl připraven program
 s velikonoční tématikou. V druhém týdnu jsme se věnovali velikonoční
výzdobě, namalovali jsme si přinesená vyfouknutá vejce a vyzdobili si tak naši
školku. Šli jsme po stopách velikonočního zajíčka a plnili při tom zajímavé
úkoly, na konci stezky jsme si našli poklad a společně vyzdobily břízu
barevnými stužkami. Moc jsme si to užili. Po velikonočních prázdninách jsme
pomáhali naší matičce Zemi a vyčistili okolí od odpadků, ve skupinkách jsme
 si zasadili pár jehličnatých stromků, které naše příroda potřebuje. Poslední
aprílový týden jsme věnovali čarodějnicím a užili si opékání buřtů. Duben jsme
si užili a hurá na další měsíc.)

Lucka, Šárka, Iva a Jana.



Elixír Baby Jagy

1 středně velká očištěná mrkev
oloupaný pomeranč
jablko nebo hruška

olivový olej lisovaný za studena
med

Mrkev a ovoce nakrájíme a dáme do míchací
nádobky, zakápneme olivovým olejem, podle chuti

dosladíme medem a rozmixujeme.










