SRDÍČKOVÝ TÝDEN
Srdce je symbolem, kterému rozumí snad úplně každý. Ale kde vlastně vznikl a jaký byl jeho
původní význam?
Tvar srdce nevznikl podle stejnojmenného lidského orgánu, ale pravděpodobně podle tvaru
listu břečťanu, a to už před pěti tisíci lety v dalekém Orientu a původně se jím zdobili vázy.
Postupně se zelená barva mění v červenou, která symbolizuje krev a lásku.
A ejhle je tu červené srdíčko, a to nás provázelo celým tímto týdnem v hodinách výtvarné
výchovy a pracovního vyučování.
Hned v pondělí jsme začali „láskyplným stromem“, pokračovali přáníčky se srdíčky, která
děti tiskly z linoritu, skládaly s papíru. Šesťáci si upekli muffiny, na kterých si pochutnali.
Osmáci a deváťáci vili srdíčkové věnce z proutí a přírodnin a hráli jsme srdíčkové hry.
Ještě nás čeká páteční vycházka do přírody, která bude pěkným zakončením tohoto týdne a
myslíte že i v přírodě lze najít srdce? ☺ Přejeme Všem krásného Valentýna.

Milada Halabrínová

EVVO ZIMNÍ VYCHÁZKA, VENKU JE DOBŘE….
V pátek 12. 2. jsme vyrazili potěšit únorovou přírodu špetkou lásky ...
Ráno jsme si vyrobili srdce ze sušiny a potěšili se ledovými ozdobami, které jsme si připravili
ve čtvrtek, nechali na okně a zbytek práce za nás dokončil mráz ...
Srdíčky a ledovkami jsme ozdobili stromy v naší zahradě.
A pak už nás čekal „Srdcový výlet“. Svou pozornost jsme zaměřili na tvar srdce, hledali jsme
ho všude kolem nás ... A také jsme jich po sobě spoustu zanechali.
Pro ptáčky jsme připravili pár slunečnicových srdíček, vyšlapali jsme obrovské srdce do
sněhu a celou cestu po nás zůstávali sněhové vzkazy na kmenech stromů.
Klouzali jsme si na zamrzlých kalužích, osprchovali se pod větvemi stromů, hledali největší
rampouch a užili si sněhu ... A rychle zpátky do školy, kde na nás na zahradě čeká ohýnek a
opékání buřtů.
A nakonec horký čaj a popcorn k filmu „Kuky se vrací“. Tak zase někdy … :)
Zdenka Hudecová a Milada Halabrínová

