DEN SE PSEM - CANISTERAPIE
25. 10. 2019 se ve škole uskutečnila akce „Cvičený pes a canisterapie“. Cvičitel spolu se svým
psem Maxmiliánem předvedli, jak lze formou zábavy, hraní a lásky dosáhnout u čtyřnohého
přítele nejen poslušnosti, ale i naučit ho spoustu krásných triků a kousků. V pětačtyřiceti
minutách se děti dozvěděly nejen, jak vybrat správného psího kandidáta, ale i jak se o něj
pořádně a s láskou starat, jak ho dobře krmit a jak ho formou pamlsků i dobře vycvičit.
Australský ovčák Maxík plnil zadané úkoly s radostí a do dění byly zapojeny nejen děti, ale i
pedagogický sbor. Akce se velmi povedla a všichni byli spokojeni.

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Celý říjen jsme se s dětmi věnovali podzimnímu vyrábění,
kreslení a v neposlední řadě vycházkám, neboť nám přálo
pěkné počasí. Děti vyráběly a kreslily podzimní dekorace,
svícny a obrázky. V rámci přírodovědného kroužku jsme
všichni byli sbírat kaštany na zimu pro zvířátka. Týden před podzimními prázdninami jsme
věnovali "Halloweenu", opět vznikla spousta obrázků na toto téma. Celý tento týden jsme
završili halloweenskou párty.

BRANNÝ DEN

Muzeum civilní obrany Děčín si pro děti ze ZŠ připravilo branný den. Během celého dopoledne
se dozvěděly, jak se mají chovat v mimořádných situacích. Nejprve se povídalo o první pomoci.
Žáci si zopakovali techniku masáže srdce a vyzkoušeli si, jak mají oslovit kolemjdoucí o pomoc.
Připomněli si také, že musí myslet hlavně na svou bezpečnost. Potom se tělocvičnou rozezněly
sirény. Naučili se poznat požární poplach od výstrahy všeobecného ohrožení. Dalším bodem
povídání byla evakuace. Naučili se balit evakuační zavazadlo a zjistili, co si s sebou vzít při
řízené a neřízené evakuaci. Část dopoledne byla i o Armádě ČR a její pomoci v zahraničí, při
povodních a různých přírodních katastrofách. Samozřejmě se celou dobu jen nesedělo. Děti
závodily, zkoušely si různé masky na obličej, střílely z airsoftové zbraně.

