Seznamovací den v přírodě -6. ročník
Plumlov 12. září 2017
„ Jaká bude naše třída?“ „ Najdu si nové kamarády?“-tyto otázky jistě
provázely nové šesťáky, když poprvé usedali do lavic plumlovské školy.
Abychom rozptýlili zbytečné obavy a ulehčili dětem z okolních obcí vstup do
nového kolektivu, pořádáme na naší škole tradiční seznamovací aktivity.
Den plný her, zábavy a čerstvého vzduchu proběhl pro třídu 6.B hned druhý
školní týden- v úterý 12. září 2017.
Celý den jsme strávili v „pohádkovém“ campingu Žralok. Prostřednictvím
skupinových her i sportovních soutěží, které si pro nás připravily pracovnice
z EKOCENTRA IRIS, získaly děti zkušenosti i užitečné informace potřebné
k vytvoření dobrých vztahů v třídním kolektivu. Kluci i holky si ověřili svoji
paměť i schopnost komunikace a spolupráce. I když nás celé dopoledne
provázela zamračená obloha, neopustila nás ani na chvíli dobrá nálada.
Byla to jedinečná možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. Pevně
doufám, že tento den našim novým žáčkům usnadní adaptaci na nové
prostředí, v němž se budou pohybovat příští čtyři roky svého života. Všem přeji
hodně úspěchů a mnoho radostných okamžiků!!!
Třídní učitelka Mgr. Martina Švédová

A jak seznamovací den v přírodě vnímali samotní šesťáci?

„ Tento den se mi moc líbil. Bylo to nejlepší úterý, jaké jsem kdy ve škole zažila. Uvědomila jsem si, že
není důležité, abych pořád vyhrávala, ale abych si užila zábavu a našla si nové kamarády.“
Veronika Vítková
„Tohle byl nejlepší den s naší úžasnou třídou. Nejvíce se mi líbilo přenášení vajíčka do hnízda, velmi
jsme se přitom nasmáli. Ale úplně nejlepší byla naše „šílená kresba“. Mám svou třídu moc ráda!!!“
Alžběta Zapletalová
„Mně se nejvíce líbilo luštění rébusů, malování se skupinou a přenášení vajíčka. Počasí nám docela
přálo a dopoledne plné zábavy rychle utekllo. Moc jsem si tento den užil.
Marek Vozihnoj
„Po prázdninách do naší třídy přišli noví žáci z okolních vesnic. Abychom se s nimi lépe poznali,
uskutečnil se v úterý seznamovací den.
Hned ráno jsme vyrazili do kempu Žralok, kde jsme hráli spoustu bezvadných her, ve kterých jsme
museli spolupracovat. Tento den se mi moc líbil, našel jsem si nové kamarády. Rád bych si takový den
ještě někdy zopakoval.“
Radim Švéda

