Akce měsíce prosinec v 5. oddělení – zástup Ludmila Hanzlíková
Měsíc prosinec, čtvrtý

měsíc školního roku jsme hned 2.12 zahájili odpoledním výletem do

,,Království železnic“ na Anděl. Cestovali jsme MHD nejdříve autobusem 197 na Smíchovské
nádraží a poté tramvají na zastávku Anděl. Děti tam měly od 14h hodinovou přednášku o pražské
hromadné dopravě a dopravních značkách. Při té příležitosti mě napadl další výlet na jaro na Petřín.
Hodně dětí už dlouho nebo nikdy nejely lanovkou. Bude to pro ně krásný zážitek. Výlet na Petřín
s rozhlednou a bludištěm bude fajn. Po přednášce děti vyplnily testík a hurá do víru dění. Hned
v místnosti s programem je krásna expozice vymodelované celé Prahy z papíru. Děti si ještě
vyzkoušely 3D brýle, kde viděly podmořský svět. A poté jsme přešli k samotné výstavě. V jednom
patře jsou úžasně propracované stovky metrů kolejnic a železnic, různé modely vlaků a aut, které si
dávají přednost na křižovatkách.
Nechyběla ani autodráha, stimulátory tramvaje, autobusu a vlaku, kde si děti vyzkoušely, jaké to je,
být řidičem tramvaje a autobusu. Dále v jedné části byla ještě výstava igráčků a starodávných
hraček.Ve stejnou dobu navštívili tuto výstavu i youtuberky Loli Pops, které jsou dnes u dětí
našeho věku velice populární, tak jsme je poprosili o foto. Dívky byly velice sympatické a s dětmi
si i popovídaly.Výstava se skvěle vydařila. Cestou domů jsme se ještě posilnili trdelníkem.Návrat
byl o trochu později ,ale hlavně že jsme si to užili. Děti byly nadšené a je fakt, že se cestou chovaly
vzorně a ukázněně.
Naše oddělení se také zúčastnilo soutěže o výrobu nejkrásnějšího sněhuláka. Našeho sněhuláka
jsme vyrobili s ruliček od toaletního papíru, které jsme k sobě spojili tavnou pistolí a poté navrch
nalepili papír, kde jsme nakreslili oči,nos, pusu. Košťátko jsme vyrobili z ruliček od ubrousků a
z krepového papíru.Velká pochvala patří všem žákům, byla to hodně týmová práce. Je vidět, že
třída umí pracovat ve skupinkách a navzájem si pomáhat. Děti si tak vyzkouší, že někdy je fajn na
něčem pracovat dohromady a mít víc nápadů.
Ve čtvrtek 9.12. byl ,,Vánoční Jarmark“ i když na chodbě od družiny a v omezeném provozu, pouze
pro družinové děti, které byly poučeny o bezpečnosti a hygienických opatřeních. Tím jsme trochu
nasáli vánoční atmosféru a užili si vánoční pohodu. Děti si vyzkoušely své prodejní schopnosti a
procvičily si počítání. Krásně jsme si náš stáneček vyzdobili, pouštěli si a zazpívali vánoční koledy.

Další čtvrtek 16.12 jsme měli pro změnu ,,Vánoční večírek“,děti si vylosovaly kamaráda z družiny ,
kterému přinesou vánoční dáreček. Já měla nějaké dárečky v záloze, kdyby někdo onemocněl nebo
zapomněl. Rozdali jsme si dárečky, zahráli pár her, tančili jsme na písničky na přání. Zapálili jsme
si prskavku a společně si přáli, abychom všichni i naši blízcí užili krásné Vánoce a měli šťastný
Nový rok 2022. Tak krásné a pohádkové Vánoce a hlavně ať jsme pod stromečkem všichni šťastní a
spokojení. Přeje Ludmila Hanzlíková a 5.oddělení.

