VIETE O TOM, ŽE ...

AKO SME SA UČILI SO ŠKÔLKARMI

Z

ačiatkom septembra prišla
za nami pani profesorka Škodyová s nápadom, či by sme
náhodou nechceli chodiť jedenkrát
do mesiaca do materskej škôlky tu
v Poprade. Naša trieda túto ponuku
hneď prijala a začali sme rozmýšľať o tom ,čo v každom mesiaci
môžeme pre tieto detičky pripraviť a niečím
novým ich zaujať.
Začali sme v októbri a našou prvou témou bola
zdravá výživa.
Prvým bodom
našej témy bolo
SPOZNÁVANIE
deti sme si rozdelili do
dvoch skupín podľa farby
lízaniek. Sadli sme si na zem do
kruhu a gúľali sme si malú penovú loptičku. Ten, kto mal loptičku,
musel povedať svoje meno a aké
ovocie a zeleninu má rád. Keď sa
každý vystriedal, na stôl sme dali
veľký čistý plagát, každá skupinka

mala svoj. Rôzne vystrihnuté obrázky zdravých a nezdravých potravín deti rozdeľovali do potravinovej pyramídy. Každý si mal vybrať
z pripravených obrázkov, čo má rád
a mal to nalepiť na plagát, niektoré
obrázky

len
lepili iné aj
maľovali. Po skončení si tieto plagáty zavesili na nástenku. Pre naše
zdravie je dôležitá nielen zdravá
strava, ale aj pohyb. Škôlkári nám
ukázali kroky, ako cvičia a my sme

sa postupne k nim pridávali. V rytme hudby sme predvádzali rôzne
akrobatické cviky, ktoré by horkoťažko aj pán profesor Kubík zvládol.
Po cvičení nasledovala ďalšia úloha
a to OCHUTNÁVKA OVOCIA. Všetci sme vytvorili jeden veľký kruh a
postupne sme si volali do stredu
kruhu dve deti, ktorým sme zaviazali oči šatkou a každému
sme dali nejaký druh ovocia. Buď banán, hrozno,
pomaranč, marhuľu alebo jablko a podľa chuti
museli uhádnuť, o aké
ovocie ide. V tomto boli
všetci úspešní. Nakoniec
sme si spoločne zaspievali
pesničku o Mandarinke Darinke a ako bonus k tomu nám ešte
detičky zaspievali pesničky o ovocí
a príchode jesene. Za odmenu každý dostal mandarinku. Ony nás zas
odmenili milými objatiami s poďakovaním a so slovami ,že sa na náš
ďalší príchod už teraz veľmi tešia.
BIBIÁNA

... SOM AMBASÁDOR ...
Ahoj! Volám sa Dávid a som druhák na našej „zdravotke“. Okrem toho som ambasádorom Masarykovej univerzity v Brne. Že neviete, čo
vlastne robím? Tak čítajte ďalej a dozviete
sa viac.
Každá stredá škola s maturitou v Českej republike a na Slovensku môže
nominovať jedného ambasadora. Žiak
alebo žiačka vybraná školou, teda
ambasador, je sprostredkovateľom
informácií o nejakej škole. Ja v úlohe
akéhosi sprostredkovateľa zastupujem
už spomínanú Masarykovu univerzitu.
Ako ambasádor získavam informácie a
výhody z prostredia, do ktorého som predtým nemal prístup. Môžem tak diskutovať so
študentmi ,súťažiť s nimi a zúčastniť sa výročného
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stretnutia na pôde univerzity. Tento rok sa stretnutie už
konalo. Navštívili sme viacero fakúlt a rozobrali mnoho problémov a informácií..
Masarykova univerzita patrí medzi vyhľadávané
vysoké školy aj medzi slovenskými študentami a v počte podaných prihlášok si drží popredné miesto. Prečo je taká vyhľadávaná?
1. ponúka 1 400 štúdijných odborov,
2. možnosť výberu voliteľných predmetov,
3. štúdium je organizované prostredníctvom moderného informačného systímu,
4. Brno je pekné študentské mesto,
5. výborné uplatnenie absolventov v praxi.
Tak takáto je Masaryna. V ďalšom vydaní sa dozviete viac o konkrétnych fakultách.
Chcete vedieť viac? Nájdete ma v 2.B
DÁVID

