
Milí rodičové, 
sešit, který si dnes Vaše dítě přineslo domů, je takovým naším deníkem. Během roku si do něj 
budeme zaznamenávat pokusy, hádanky a hlavolamy, ale také naše výsledky při detektivních 
hrách a úlohách a mnoho dalších informací. Je velice důležité, aby dítě mělo deník na každý 
slet chytrých makovic, aby mělo možnost si vše důležité zaznamenat. Během roku nás čeká i 
několik šifrovacích úkolů  na doma a deník využijeme i  při  společných úkolech pro celou 
rodinu. Děti budou často podněcovány k tomu, aby si některé další informace vyhledaly doma 
a  to,  jak  v encyklopediích,  či  s rodiči  na  internetu.  Pokud sami  naleznete  zajímavé téma, 
hádanku či úkol, zapište ho s dětmi do deníku, abychom se o všem dozvěděli i my ostatní.

Co  všechno  nás  čeká?  Každou  hodinu  si  povíme  krátkou  hádanku  a  vyluštíme  jeden 
hlavolam. Děti se tak seznámí s různými druhy logických úloh a naučí se je řešit. Následující 
část bude věnována různým pokusům, jejich pozorováním přípravě atd. nebo například řešení 
detektivních případů pro děti či získávání informací na zajímavá témata. Na konec hodiny si 
pak ukážeme jednu z deskových, karetních či jazykových her a děti si pak budou moci hry 
společně (nebo jednotlivě) zahrát. Část, kdy se budou hry hrát, bude od 15.45 a je tedy možné 
si  děti  od této doby volně  vyzvedávat.  Je  samozřejmě  možné,  že někdy budeme rychleji 
hotovi, či se naopak zasekneme u mikroskopu, ale vynasnažíme se mít hlavní organizovanou 
prací ukončenou do 15.45, abyste si mohli naplánovat případné další aktivity.

Nezbývá než  dodat,  že na nás čeká spousty úkolů  a  zajímavých zkušeností  a  že se  snad 
všechny děti dozví něco nového a naučí se více využívat své makovičky. Jako Alfa makovice 
naší skupiny se budu snažit děti rozvíjet v oblasti logického a matematické myšlení, paměti a 
v úsudku a  podporovat  je  v zájmu o  vyhledávání  informací  a  řešení  úloh.  Ani  já  nejsem 
dokonalá a budu se spolu s dětmi dozvídat nové věci. Je tedy možné, že na všechny otázky 
dětí nebudu znát odpověď 

Snad se vše vydaří 

Katka Paušová, alfa makovice


