Prvňáčci dubické školy vyhráli výlet do Prahy
V březnu 2014 se naši prvňáčci zúčastnili výchovného programu s názvem
Veselé zoubky, který se uskutečnil pod záštitou dm drogerie markt s.r.o.
Ve škole nás navštívili zástupci dm drogerie, od kterých děti získaly spoustu
důležitých informací, jak mají o své zoubky pečovat. Pomocí veselého kamaráda
Hurvínka se dozvěděly, proč je nutné si je důkladně čistit po každém jídle
a pravidelně dvakrát ročně navštívit zubaře. Žáci si i prakticky na velkém
modelu vyzkoušeli správné čištění chrupu. V poslední části programu si své
vědomosti ověřovali v malém testíku. Za jeho úspěšné vyřešení obdrželi
dárečky, které mohou využít v péči o své zoubky.
Protože byly děti programem s Hurvínkem nadšené, rozhodli jsme se
zapojit do soutěže o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“
v preventivním programu „Veselé zoubky“. Soutěže se mohly zúčastnit všechny
první třídy přihlášené do programu. V pojetí projektu jsme nebyli ničím
limitováni.
Děti skládaly básničky i písničky o zubech, které jsme maličko dramaticky
zpracovali, děti si je sami doprovodily na flétničky, keyboard a s připojením
hanáckého pokřiku jsme natočili videozáznam, který jsme odeslali do soutěže.
Pro lepší přehlednost jsme přidali knihu, kde jsme vše sepsali, dozdobili zoubky
z ovčího rouna a čekali jsme na výsledek našeho snažení. Porota hodnotila
originalitu, náročnost provedení i míru zapojení dětí a dodržení tématu.
Do soutěže v letošním roce dorazilo 71 projektů a odborná porota
vybrala deset vítězných. Projekt dětí naší dubické školy byl mezi nimi!
Prvňáčci za odměnu získali výlet do Prahy na divadelní představení v Divadle
Spejbla a Hurvínka „ Jak s Máničkou šili všichni čerti“.
11. 6. 2014 nám byl od dm drogerie přistaven autobus, který nás dovezl
na představení, které jsme si i přes neskutečné vedro užili. Divadlo děti
nadchlo, představení bylo úžasné. Děti díky představení pochopily, že není
všechno zlato, co se třpytí a to největší bohatství si odvezly děti z Prahy
ve svých vzpomínkách, které si uchovají navždy.

Tímto bychom chtěli poděkovat dm drogerii za úžasnou starost,
naplánování cesty a hlavně velice prospěšný program, který s láskou pro děti
připravila.
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