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Baré.vné
v BěIo

V Bělotíně mďí pořád napilno
Ani nestačim čtenáře Hra.

nického denÍku o všech zajÍ.
mavých akcÍch včas iďormo-
vat. Tak alespoň par řádků o
těch posledních. Před veliko.
nočními prázdninami si jiŽ
tradičně na naší bělotÍnské
Škole chceme vyzkouŠet pro.
střednictvÍm tzv. barevných
dnů, zda i v dnešni době mrítne
smysl pro recesi' Žáci vymyslí
témata a dobrovolnici pak v ty.
to dny přicházejí do školy oble.
čeni poněkud netradičně. Le-
tos starŠi děti přišly s náwhy
na dny v duchu XXXXL, růŽové
barvy a v duchu teplákovém.

Domnivala jsem se, Že jtŽ ne.
musím motivovat recesisty
vyhláŠenim soutěŽe - tedy vÍ.
tězí třida s největšÍm počtem
tematicky oděných Žáků. Proto
jsem prvni den nevyslala do
třÍd spojky' abych zjistilajejich
počty. ovšem soutěŽiqý duch
přece jen v dětech je, a tak od
druhého dne se najejich popud
sčítalo.

Ukázalo sie, Že nezá|eŽÍ na vě-
ku a Že i ti větši školáci maji
smysl pro recesi. Zvilězili šes-
ťáci s 98 procenty, na paty jim
Šlapali osmáci s 95 % a páťáci s
94 7o namÓděnýchŽáků.

V pátek 6. května jsem se s
Žáky B. třídy vypravila do Mu-
zea Komenského v Přerově.
NabÍzÍ totiŽ animačnÍ program
MoŽná přijde i Mazánek aneb
Skutečné pqsezení ve školních
škamnách. Záci se po přÍchodu
do muzea ocitli ve staré třídě.
Sotva se usadili do lavic pro

prvňáčky z minulého stoleti,
kam se stěŽí vměstnďi, jiŽ do
třÍdy vstoupila roztržitá ,,sleč.
na učitelka.., jak ji mohli znát
jejich prarodiče ze staré Školy.
PomocÍ lískovky si zjednala
pořádek a ujďa se ,,vyučová-
ní...

Děti pracovaly i ve skupi-
nách' vyhledávaly v textech,
nahlédly do sta4ých českých
filmů ze školniho prostředÍ, se-
známily se se sta4Ími pomůc-

kami, studijnim slangem a za-
jímavou formou se tak dozvě.
děly spoustu nových informa.
ci. Vlastnoručně si také zkusily
vypsat vysvědčenÍ. Moku říci,
Že výchovné vzdělávacÍ pro-
gram děti zaujal.

V sobotu 7. květnajsem se se
svými turisty přidala k účast-
níkům májového výšlapu. Ten
letos směřoval do Suchdolu. Ti
zdatní sportovci se vydali na
kole, ti starŠÍ a turisté vyuŽili k

přesunu autobus. K vidění bylo
několik expozic muzea - His-
torie městyse, Westernová ex-
pozice a Vojenská expozice, je.
jíŽ exponáty zaujaly návštěv.
níky nejvÍce. Po prohlídce dal.
šího muzea, tentokrát Muzea
Moravských bratří, jsme ještě
v počtu 16 absolvovali nezbyt-
nou procházku PoodŤÍm' Jarní
příroda za hezkého počasí byla
vskutku balzámem na duši.

Zas|a|a Jitka l(ava|ová


