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Všechny děti rády zkouší něco nového a v propojení s jakýmkoliv pohybem je to úplně nejlepší.
A tak, když k nám v pátek, 15. března, zavítal pan učitel Jiří Sadila s výukovým programem
žonglování, zažili naši čtvrťáci dopoledne plné zábavy, pohybu a radosti a docela hodně se toho
i naučili.
Nejdříve se museli seznámit s pomůckami, aby věděli, jak s nimi zacházet a jak dodržovat
bezpečnost. Potom už následovalo samotné zkoušení netradičního nářadí. Děti si vyzkoušely
např. hru s diabolem, žonglování s míčky i kužely. Hodně je bavila hra s tyčemi zvanými
flowersticks, které byly velmi oblíbené. Atraktivní byla pro děti i chůze na chůdách, někteří
dokonce jako artisté ovládli různá šlapadla, skákadla, jednokolky i dvojkolo. Vzduchem létaly
talíře, šátky, míčky i kruhy, no jako v opravdovém cirkuse. Všude bylo živo a po celou dobu děti
neúnavně zkoušely, co mohly. Na konci skvělého dopoledne je totiž čekal velký úkol, měly totiž
zorganizovat vystoupení pro naše prvňáčky.
A protože se žáci 4. A a 4. B připravovali velmi svědomitě, udělali hezké dopoledne nejen sobě,
ale uspořádali pro naše prváčky téměř opravdové cirkusové vystoupení, za které sklidili
oprávněný potlesk od mladších spolužáků.
Závěrem už jen dodáváme reakce dětí:
„Všechno bylo úplně super, nejvíc šátky, doufám, že to bude zase někdy.“ Vendy
Moc se mi líbila jízda na malém kole. Ten pán byl moc hodný a srandovní. Mohli jsme si
všechno zkusit a to bylo nejlepší.“ Sabča
„Nejlepší bylo skákadlo.“ Silvie
„Moc se mi líbilo zkoušení představení, ráda bych si koupila perlon.“ Kája
„Nejvíc bylo žonglování s míčky, to jsem se dokonce se dvěma míčky naučil.“ Andrej
„Program byl parádní, nejvíc malé kolo, to bych si chtěl pořídit.“ Vojta
„Bylo to super, jen jsem byl potom už docela unavený, ale moc mě to bavilo, hlavně flowerstick.“
Tom
„Dneska to bylo úplně super a moc mě to bavilo, hlavně žonglování.“ Eliška
„Bylo to tam super a chtěl bych to ještě někdy.“ Ondra
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