21. týden ve škole
V pondělí se děti učily v klidu a pohodě s Verčou. Já jsem byla doma a sepisovala jsem
vysvědčení. Na děti jsem myslela tak intenzívně, že jim z toho hučelo v uších :-).
V úterý jsme měli návštěvu. Přišla se podívat jedna holčička s rodiči. Moc se jí u nás
líbilo a možná brzy rozšíří naše řady. Zaváděli jsme vyjmenovaná slova po L
(tedy třeťáci) a tvrdé skupiny (druháci). Pracovali jsme s textem o lýkožroutu
smrkovém pomocí metody kritického myšlení - I.N.S.E.R.T.
Ve středu jsme předváděli vyjmenovaná slova po L pantomimicky, malovali jsme je
vodovkami. Zařadili jsme i běhací diktát na opakování doposud probíraných
pravopisných jevů. Někteří mají znalosti upevněné, někdo potřebuje stále procvičovat.

Ve středu byla také velmi výživná matematika. Řešili jsme, kolik existuje možností, jak
zaplatit 15 Kč právě 6 mincemi. Bylo náročné ověřit, zda jsme skutečně našli všechny
způsoby. Byl to test naší schopnosti efektivní spolupráce. Zeptejte se dětí, jak si stojíme.

Po obědě jsme se potřebovali pořádně vyvenčit. Vyrazili jsme do luk a polí. Konečně máme
sníh. Není ho moc, ale i tak je to krásné!

Ve čtvrtek jsme měli ve třídě návštěvu v podobě domácí žákyně Věrušky. Zjišťovali jsme, proč
se říká o někom, že chytá lelky. Zajímalo nás, co to vlastně LELEK je. Četli jsme metodou
párového čtení a pomocí techniky I.N.S.E.R.T. jsme informace třídily a zpracovávaly.

Při matematice jsme zkoumali hrací kostku. Jak vlastně krychli sestavit? A podle čeho jsou na
hrací kostce rozmístěny puntíky? Zároveň jsme hodně potrénovali spolupráci.

V pátek jsme pokračovali ve zkoumání hrací kostky. Každé dítě si tentokrát vyrobilo tu svou.
Potom jsme v kruhu řešili, kolik nejméně můžeme jako skupina hodit, kolik naopak nejvíce.
Pak jsme zkoušeli vyhovět požadavku, aby na všech kostkách dohromady bylo hozeno 50
puntíků, 27 puntíků apod. Matematické mozkové závity jely naplno. Ještě více dostával zabrat
osobnostní a sociální rozvoj. Naštěstí touha úkol vyřešit nakonec zvítězila nad potřebou
individuálně se prosadit.

Byl to velmi nabitý týden. Moc jsme si užívali, ale zároveň jsme řešili i několik nepříjemných
záležitostí mezi dětmi. V pátek jsme věnovali dost času povídání o svobodě, která je krásná, ale
zároveň velmi náročná. Pokud chceme svobodu rozhodování a širokou nabídku toho, co
můžeme, musíme zároveň vnímat svobodu druhých. Někteří s tím mají stále problém. Dostali
jsme se i k tomu, že lidem, kteří svobodu neunesou, jsou některá práva odepřena. V zájmu
ochrany okolí.

