VI. C SE OPĚT HLÁSÍ
Blíží
as. Těšíme
Blí í se jaro a to je „ náš“ čas.
T šíme se na vycházky po
historických zajímavostech našeho regionu, těšíme
t šíme se na
výlet na závěr
e jsme
záv r školního roku. Tam jistě
jist prokážeme,
proká eme, že
přes
es zimu nezaháleli.
nezaháleli. Každý
Ka dý měsíc
m síc jedno téma na nástěnce
nást nce,
nce,
hledání informací a obrázků,
obrázk , zajímavostí…Však
zajímavostí…Však také
máme
mnoho
materiálu
pro
výzdobu
třídy.
t ídy.

Jednou
Jednou z oblastí našeho detektivního pátrání se staly i
Krkonoše. Za pěkného
p kného počasí
po así jsou vidět
vid t i od nás. A
večerní
ipomíná dobu
ve erníček
erní ek s Krakonošem nám stále ještě
ješt připomíná
dětských
tských bačk
rek.
ba kůrek
rek. Prohlédli jsme si staré pohlednice,
zmapovali základní zeměpisné
zem pisné údaje, vyhledali pojmy
jako sejkora, cmunda čii kramfle
kramflek. Že
e nevíte,
evíte, co to je
„krosna“,
„krosna“, „frncábník“ nebo „fofrovanec“?
A protože
proto e jsme „dítka“ zvídavá, vydali
vydali jsme se ke zdroji
informací a navštívili
navštíviliKrkonošské muzeum ve Vrchlabí.
Počasí
Po así bylo přímo
p ímo pohádkové, před
p ed námi jarní
jarní prázdniny,
co víc si přát?
p át? Moderní audiovizuální expozice Kámen a
život
ivot nám pomohla doplnit chybějící
domosti. Osvětlené
chyb jící vědomosti.
Osv tlené
panely společn
spole ně s výkladem, hudba a charakteristické
zvuky přírodních
ivlů,
p írodních živl
ivl , model horského potoka s tekoucí
vodou,
vodou, velkoplošné promítání o přírod
p írodě
írod Krkonoš. A na
konec návštěva
návšt va záchranné stanice a poutavé vyprávění
vypráv ní o

boji

za

život
ivot

zraněných
zran ných

a

ohrožených
ohro

zvířat.
zví at.

Den se vydařil
vyda il a plni dojmů
dojm jsme s úsměvem
úsm vem zvládli i
doučování
dou ování z naší oblíbené matematiky.
matematiky.

Zase někdy
n kdy nashledanou
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