Prosinec u Žabiček
Prosinec je adventním časem. Časem, kdy čekáme na Vánoční svátky a máme plné ruce
práce. I my jsme měli. Vše jsme chystali na Vánoční jarmark, který proběhl 9.12. Tento rok byl
jarmark bez rodičů a přátel školy, jen pro žáky ze ŠD. Proto měla celá akce komornější průběh. Přesto
jsme si to užili, jak nejlépe to šlo.
První týden byl tedy ještě v režimu vyrábění, ale čas na otevírání pohádkového adventního
kalendáře jsme si udělali. Pravidelně jsme také četli kapitoly z poutavé knihy Kouzelný kalendář
(Jostein Gaarder). Povídali jsme si legendy o Barboře, Mikuláši, Lucii. Mikuláše a jeho družinu jsme
si poté namalovali a vystavili na nástěnce. Malovali jsme ilustrace ke knize Kouzelný kalendář.
Hotové obrázky Žabičky hodnotily formou přidělování bodů. První tři místa získala zaslouženou
odměnu.
Adventní atmosféru jsme ladili vánočními písničkami, koledami, postupně jsme zapalovali
svíčky na adventním svícnu. Také jsme vyráběli vlastní adventní kalendář.
Jindy jsme soutěžili, kdo vyrobí nejvíc prostříhaných vloček z papíru. Z vloček jsme vyrobili
velké sněhuláky, které zdobí chodbu školy.
V pracovním sešitě Hravá školní družina jsme, jak šel čas, doplňovali Mikulášské a andělské
počty, procvičovali jsme protiklady - špatné a dobré vlastnosti, zopakovali jsme souhlásky
a samohlásky, hlasité čtení, spojovali jsme číselnou řadu do obrázku Betléma.
Pokud počasí dovolilo, sportovali jsme a hráli si na školním hřišti. Také jsme si hráli ve třídě,
buď společně (hry, např. Molekuly, Bingo, Tichá pošta…) nebo ve skupince či individuálně.
16.12. byla ve družině Žabiček Vánoční besídka. Besídka proběhla ve svátečním duchu. Rádi
jsme si zase po roce připomněli tradice. Rozkrajovali jsme jablíčka, pouštěli lodičky, místo olova lili
vosk, děvčata trénovala házení škrpálem. Děti si navzájem podle losu rozdaly dárečky. Tímto děkuji
rodičům za spolupráci s výběrem a nákupem dárků. Společná družinová nadílka se převážně využije
od jara na hřišti (míče, pálky, švihadla, kruhy).
Během měsíce prosince byly žáci informováni o bezpečném chování. Prakticky jsme si
předvedli, proč je nebezpečné zacházet se zápalkami (ohněm) bez dozoru dospělé osoby. Žáci se sami
přesvědčili, jaké hrozí nebezpečí leknutí a špatné reakce při zapalování svíčky na adventním věnci.
Průběžně jsme si opakovali hygienické zásady na obranu proti nákaze infekčními chorobami.
Letošní Vánoční prázdniny byly o kousek delší než je obvyklé. Proto věřím, že start do
nového kalendářního roku 2022 proběhne v naší plné síle a zdraví.
Přejeme Vám do nového roku mnoho úspěchů jak v osobním, tak i v pracovním životě.
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