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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA ČESKOBUDĚJOVICKÝCH ŠKOLÁCH
Po nestandartním minulém školním roce a letních prázdninách se většina školáků a i pedagogů těšila
zpět do školních lavic. Aby dětem tento návrat co nejvíce zpříjemnili, připravila si pro ně většina škol
zajímavé akce a aktivity.
Na Základní a Mateřské škole L.Kuby v Českých Budějovicích si pro žáky připravili stmelovací
zážitkový program pro start třídního kolektivu s názvem Mise: Tajemný ostrov. Na základě legendy
se třída stala součástí dobrodružného příběhu. Děti plnily aktivity zaměřující se na komunikaci,
spolupráci a kreativitu. Program probíhal pod vedením Ing. Adély Strojkové, lektorky programů Etické
dílny. Třídní učitel byl po celou dobu přítomen a sledoval žáky. Aktivity měly i diagnostický potenciál a
odkryly vztahy mezi některými žáky. Program byl kladně hodnocen vyučujícími i žáky, měl za cíl
posílení vztahů mezi žáky, navození atmosféry tvůrčí spolupráce a respektu.
Na Základní a Mateřské škole v Doudlebech připravili pro žáky zajímavý Projektový den na téma
voda. Nejprve si ve třídě povídali o koloběhu vody, jejím skupenství, kde všude najdeme vodu, její
význam pro život. Poté se vydali ven k řece Malši, kde už byly připraveny hry s vodou, žáci skládali
barvy duhy, ukázali si, jaký je rozdíl mezi přirozeným a umělým tokem vody. S řekou Malší a vodou je
spojena další velice zajímavá aktivita, kterou od dubna na této škole praktikují a to otužování. Všichni
žáci přinesli od rodičů souhlas, že se mohou otužování zúčastnit. 2x týdně chodí do Malše „plavat“.
Někteří si namáčejí pouze nohy, poměrně veliká skupina v řece plave
několik desítek metrů. Aktivita stále probíhá a od září se přidali i noví
prvňáčci.
Na Základní a Mateřské škole Vl. Rady v Č. Budějovicích zase jeden
den v září měli žáci na 1. stupni místo vyučování Den s dravci. Na
školním hřišti probíhala ukázka výcviku
dravců, včetně letové ukázky s výkladem o
životě, lovu a chovu dravých ptáků i krátké
historie o sokolnictví. Děti si mohli některé
ptáky pohladit a zkusit nakrmit. Sokolník
pan Miloslav Vondruška s kolegy jim přivezl
ukázat a povyprávět o 13 druzích dravců.
Obdobný program zaměřený na environmentální výchovu a kladný vztah
k přírodě a živým tvorům uskutečnili v září také v Mateřské škole
Žabovřesky, ale tentokrát šlo o ježky - Jak se hladí ježek - Co to dupe, dupy,
dupy, ježatého u chalupy? Společně s paní Růžičkovou z Nadačního fondu
pro Vydru si naplánovali malý projekt o Ježkovi a jeho životě v přírodě. Pro
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ježečka si ve spolupráci s rodiči připravili ohrádku, naučili se hezkou básničku a s obrázky si pověděli
něco o jeho způsobu života. Poté přijela očekávaná návštěva, paní vychovatelka s krásnou roztomilou
ježčí slečnou Bárou. Dozvěděli se toho o ní hodně a také si ji mohli opatrně osahat a okoukat. Po
skončení akce bylo dost dětí přesvědčeno, že by chtěly doma ježečka.
I Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže v Č. Budějovicích připravilo pro děti v rámci
jednoho ze svých programů akci S Oratoří za včelami. 9 účastníků se střediskovým tranzitem
společně vydalo za tajemstvím včelího života. Včelkám dovezli cukrovou vodu, aby si mohli vytvořit
zásoby na zimu, společně s včelařem Jiřím Vítkovcem krmili včely a také našli a pozorovali královnu
úlu. Povídali si o tom, co vše se v úlu děje a jaké úkoly včely mají – úklid, ochranu nebo sběr pylu.
Všichni měli ochranné obleky, ale včely byly velmi hodné a věnovaly se hlavně krmení. Jako pokaždé
se tato opakovaná akce moc vydařila a všem se výlet moc líbil.
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