Nadpis - třída
Jaké zážitky prožívali dětští pacienti v NPK, a. s. Chrudimské nemocnici během
prosince?

________________________________________________________
Adventní čas na dětském oddělení v Chrudimi prožíváme velmi intenzivně
a s citem. Připomínáme si v něm odkaz a tradice našich předků. Žáci
nemocniční školy jsou vyučováni v rámci projektových vyučování ,,Čert
a Mikuláš“, ,,Advent“ a ,,Vánoce“.

5. prosince si pro nás připravila naučný a pracovní seminář ,,Tkaní“ pracovnice
Ekocentra Paleta. Chlapci a děvčata se učili pracovat s vřeténky a vyzkoušeli si
různé techniky tkaní. Následně nás čekala ,,Mikulášská besídka“ s bohatou
nadílkou od našich sponzorů. Za malými pacienty přišel Mikuláš s andělským
a čertovským doprovodem. Po nadílce zahráli na flétničky žáci ze Základní
školy u Stadionu Chrudim.

Předvánoční čas nám obohatila svým zajímavým programem ,, Léčíme kresbou
a barvami“ paní Bohunka Školoudová. Vykreslovali jsme svoje problémy.
Kreslením a výběrem barev jsme harmonizovali čakry.
15. prosince byla školákům zpestřena výuka projektovým dnem ,,Vánoce“.
Společně jsme řešili pracovní listy z českého jazyka a matematiky s vánoční
tématikou v návaznosti na učivo kmenových škol. Vyráběli jsme ozdůbky
a vánoční přání. Porovnávali jsme oslavy vánočních svátků v různých zemích
s jejich specifiky.

Poslední týden před vánočními svátky si děti a žáci rozbalovali dárky v podobě
různých zajímavých programů. V pondělí pracovnice Městské knihovny
Chrudim přinesla knihy s vánoční tématikou. Předškolním dětem četla vánoční
pohádky. Se žáky si společně četli úryvky z knih, luštili vánoční křížovky
a vyráběli soby. Následně u nás kreslil obrázky dle dětských přání v rámci
programu ,, Pro dětský úsměv“ Jan Honza Lušovský.

V úterý jsme si vyzkoušeli vánoční zvyky společně s pracovnicí Ekocentra
Paleta během naučného a pracovního semináře ,,Vánoce“. Vyráběli jsme
voňavé svícínky zdobením jablíček kořením a svíčkami ze včelího vosku.
Ve středu nám zazpívali a zahráli koledy na zobcové flétny žáci za Základní
školy U Stadionu v Chrudimi.
Ve čtvrtek jsme si o Vánocích povídali s pracovnicí Městského muzea
v Chrudimi. Žáci si ozdobili skleněné svícínky vlastními obrázky s vánoční
tématikou. Přáníčka si vyrobili tiskáním motivů patřících k Vánocům. Poté
jsme si zazpívali koledy společně s pěveckým sdružením ,,Hluboké koření“
za doprovodu kytary a houslí.
V pátek jsme poslouchali skladby s vánoční tématikou a čekala nás nadílka
hraček a dárkových balíčků pod vánočním stromečkem od našich sponzorů.
Přejeme Vám všem šťastný rok 2018!
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