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BUMBLE BEE PŘIPRAVUJE DĚTI NA ŽIVOT
VE 21. STOLETÍ!
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NOVÉ ZAMĚŘENÍ NA
TECHNOLOGIE
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK PŘINESL
DO BUMBLE BEE MNOHO
INOVATIVNÍCH VĚCÍ!
Milí rodiče,
první měsíc je za námi a jsme velmi
potěšeni, že se nám všechny děti
přirozeně adaptují do našeho školního
prostředí.
Rádi bychom vám představili novinky, se
kterými jsme začali od tohoto školního
roku pracovat. Snažíme se, abychom
zůstali svěží a moderní, a proto jsme
v Bumble bee začali používat tyto
inovativní technologie: přečtěte si více
na stránce č. 2.

APLIKACE TWIGSEE
...ANEB ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU!
Naší touhou bylo propojit život v Bumble Bee
s vámi, rodiči.
Myšlenka se zrodila a začali jsme používat
aplikaci s názvem Twigsee. Od tohoto nového
školního roku již pravidelně vidíte, co děti
dělají ve třídách a jaké jsou jejich pokroky.
Vaše děti jsou opravdu bezva! Myslím, že
když během dne dostanete nový příspěvek ze
své třídy, tak se vám objeví úsměv na tváři.
:-)

UČENÍ DĚTÍ
POČÍTAČOVÉMU
MYŠLENÍ
JAK SE POČÍTAČE A TECHNOLOGIE
STÁVAJÍ ČÍM DÁL VÍCE SOUČÁSTÍ
SVĚTA 21. STOLETÍ...
... uvědomujeme si, jak zásadní
a důležité je, abychom děti začali učit
počítačovému myšlení. To byl také
hlavní důvod, proč jsme se rozhodli
zahrnout tuto novou vzdělávací nabídku
do našich školních osnov.

Našim cílem
v
Bumble bee
není jen učit
děti anglicky,
ale také jim
otevřít cestu
k větším
příležitostem,
včetně
technologií.
ANDY,
AGE 5

Stavíme most k otevření dětské mysli a touhy
učit se novým věcem. Děti, stejně jako čmeláci,
dokáží víc, než si myslíme.
A je na nás, abychom jim ukázali ještě větší
možnosti.
A to je přesně to,
co děláme v Bumble bee.

IPADY VE TŘÍDÁCH

ROBOTICKÉ HRAČKY

STAČÍ POUŽÍT TECHNOLOGIE
A VYTVOŘIT NĚCO OPRAVDU
KREATIVNÍHO!

BEE-BOT, ROBOTICKÁ MYŠKA,
CUBETTO

iPady budou sloužit dětem k tomu, aby
jim poskytly příležitost naučit se
používat tyto moderní nástroje
k vytváření něčeho kreativního. Naučí se
vytvářet elektronické knihy, krátké filmy
a rozvíjet své počítačové myšlení
pomocí různých vzdělávacích aplikací.

Vzdělávací robotické hračky posilují
a podporují dovednosti dětí a rozvíjí
jejich algoritmické schopnosti a to
prostřednictvím manipulace s robotickou
hračkou a jejího naprogramování, Dětem
a mladým studentům připadají robotické
hračky zábavné a poutavé, protože mají
přímou interakci s mechanickými
procesy a postupy. Robotika umožňuje
studentům vidět jejich myšlení reálným
způsobem, jak procházejí pokusem
a omylem, dokud není úkol splněn
a pohyby robota jsou prováděny tak, jak
bylo zamýšleno.

3D TISKÁRNA
JAK ZHMOTNIT VĚCI Z OBRAZOVKY POČÍTAČE.
Možná jste přemýšleli o tom, co je to za skleněnou kovovou bílou krabici
uprostřed našeho schodiště? Ano, je to 3D tiskárna. Využití 3D tisku ve výuce
spočívá ve vytisknutí předmětů z obrazovky počítače do reálného fyzického
světa - a do rukou dětí za účelem vizuální percepce, analýzy a rozvoji dalších
vzdělávacích procesů.

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

Stejně tak,
jako děti
v dnešní době
potřebují
angličtinu,
budou také
potřebovat
komunikovat
s počítači
a novými
technologiemi.

ROZŠÍŘENÍ NAŠEHO ŠKOLNÍHO
KURIKULA PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
TVOŘIT S TECHNOLOGIEMI
A OBJEVOVAT JEŠTĚ VÍCE!
Tento NOVÝ kroužek pomůže uvést předškolní
děti, jakožto příští generaci, do světa
porozumění počítačů a programování. Počítače
a programování je a čím dál více bude součástí
gramotnosti 21. století, a proto se děti bez
pochopení jeho základů neobejdou. Děti se
budou hravou formou učit používat tvořivé
aplikace jako např. iMovie, Book creator, Stop
Motion a další k vytváření svých vlastních
osobitých projektů. Nebudou konzumovat obsah,
ale učit se být tvůrčí a objevovat nové možnosti
kreativity a to právě pomocí nejrůznějších
aplikací a dalších moderních technologií.
V tomto klubu si děti také vyzkouší používat 3D
tiskárnu a programovat robotické hračky.
A jelikož je programování tvůrčí činnost, děti si
vyzkouší zábavnou formou množství tvořivých
úkolů a projektů, které jim pomohou pochopit
počítače jako nástroj k rozvoji kreativního
počítačového myšlení.

NOVÍ UČITELÉ
EVA FRIEDMANN

Jmenuji se Eva a tento školní rok
učím Modrou třídu a kroužek
Cesta kolem světa.
NĚCO ZAJÍMAVÉHO O EVĚ:
Její koníček je
zahradní
architektura
a nejoblíbenější
barva je modrá! :-)

JOSH STAYSKAL

Ahoj, jmenuji se Josh
a mou základnou je
letos Zelená třída! Tento
rok vyučuji nový
počítačový kroužek.
NĚCO SPECIÁLNÍHO
O JOSHOVI:
Josh je hudebník
a hraje na bicí
a kytaru. Také
rád vaří
a to italské
speciality.

CHARLES SMOAK

Zdravím! Jmenuji se Charles
a jsem moc rád, že jsem se mohl
stát součástí Zelené třídy. Tento
školní rok také vyučuji Vědecký
kroužek.
CHARLES NÁM O SOBĚ PROZRADIL,
ŽE:

Hraje na saxofon a baví
ho turistika.

MÍŠA BROŽOVÁ

Ahoj, jmenuji se Míša
a moje role v Bumble be
je odpolední výuka
a minikluby.
NĚCO POZORUHODNÉHO
O MÍŠE:
Míša umí mluvit nejen
perfektně anglicky, ale také
korejsky!

