 ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.
J. A. Komenský
www.skola.rudnapodpradedem.cz

Březen 2014
Zelený den v mateřské školce
Začalo nám jaro, a i my v mateřské školce, jsme si udělali jarní zelený den. Všechny děti
přišly zeleně oblečené a přinesly si z domu zelenou hračku. Celý den byl zelený. Povídali
jsme si o odstínech zelené, o tom, co máme v přírodě zelené, zazpívali jsme si písničky,
kde se objevuje zelená barva, a malovali jsme zelenou travičku. Paní kuchařka nám uvařila
i zelený oběd, na kterém jsme si moc pochutnali.
-bm(Pozn. red.: Víte, že lidské oko u zelené barvy dokáže rozpoznat nejvíce odstínů ? Oproti tomu nejméně
odstínů náš zrak vidí z barvy modré.)

O malém kosovi
I tento měsíc si pro nás paní Evička připravila program. Společně jsme si vyslechli
povídku O malém kosovi, který vypadl z hnízda, a přitom se naučili, že si musíme
pomáhat a pokud potřebujeme, musíme si o pomoc pěkně říct. Děti si vyrobily jarní
stromeček pomocí foukacích fixů. Moc se jim povedl a zdobí teď naší školičku. Paní
Evičce děkujeme.
-bm-

Maškarní bál
Ke konci února se naše tělocvična naplnila dětmi v různých
maskách. Konal se v ní totiž maškarní bál na téma
"Z pohádky do pohádky". Oceňujeme opravdu velkou účast
(dětských masek bylo celkem 26 a k tomu moc děkujeme za
dospělácké v počtu 3). Jsme také rádi, že se neúčastnily jen
děti z naší školy, a že jsme mohli přivítat také hosty.
Děti i jejich rodiče čekalo
odpoledne plné zábavy, tance
a nechybělo ani občerstvení.
Děti si zahrály na "Popelky
a Popeláky" a roztřídily víčka
z PET lahví podle barev,
zatančily si s balónky, soutěžily
s míčky a procvičily si svou
zručnost a trpělivost, když na lžíci přenášely míčky. Jejich
snaha byla oceněna a každé dítě dostalo diplom, omalovánku
a nechyběla ani sladká odměna. Celé odpoledne jsme si
společně užili. Mockrát děkujeme za přízeň pana starosty,
který s sebou přinesl ceny pro děti.
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Masopust
Tydli, fidli, bumtarata, otevřete kmotře vrata. Maškary k Vám
přišly hej, začal masopustní rej…
Poslední únorový den ve škole patřil masopustní obchůzce. Děti
i pedagogové převlečení za nejrůznější maškary, požádali
starostu obce o povolení projít obcí, radovat se, tancovat, veselit
se i tropit všelijaké taškařice. Poté se veselý průvod masek vydal
nejprve na horní konec obce. Před mnohými staveními průvod
zastavil, děti odříkaly masopustní říkanky a básničky a popřály
„Veselý Masopust!“. Na oplátku byly odměněny výbornými
koblihami, muffiny, buchtami, bonbóny, ovocem nebo i penězi.
Dolní část obce prošli jen školáci. Děti z mateřské školky
opustily průvod dříve, neboť mají svůj režim a cesta
k posledním domkům horního konce byla pro ně dostatečně dlouhá, aby byly příjemně
unavené a dobře se jim usínalo. Děkujeme všem, kteří dětem přispěli sladkostmi
i finančním darem na jejich další činnosti nebo poznávací výlety po našem kraji i krásném
okolí. Za větší finanční dar děkujeme spolku místních žen.
-hv-

Pythagoriáda a Matematický klokan 2014
V letošním roce jsme na naší škole opět uspořádali školní kolo Pythagoriády pro žáky 5.
třídy. Úlohy zde nejsou jednoduché, ale i přesto se Jessica Vršanová stala úspěšnou
řešitelkou a nasbírala potřebný počet bodů, aby mohla postoupit do okresního kola.
V Matematickém klokanu jsme uspořádali soutěž v kategorii Cvrček (2. a 3. třída)
a Klokánek (4. a 5. třída). Protože je soutěž mezinárodní, soutěží téměř v jeden okamžik
dva a třičtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. V této soutěži se většina
zúčastněných držela na republikovém průměru.
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Březen ve školní družině
Měsíc březen byl ve školní družině opět pestrý na různé činnosti. Hned první týden se děti
oddávaly v Karlově hrátkám na sněhu, takže odpoledne po náročném fyzickém výkonu
trochu „odpočívaly“ tak, že procvičovaly mozkové závity a trénovaly na nejlepšího
Farmáře nebo sváděly boje na šachovnici v Dámě. Po jarních prázdninách jsme si
povídali o jaru, četli jsme nejrůznější příběhy, říkanky, nezapomněli jsme ani na jarní
pranostiky. Na co jsme se však těšili nejvíce? Napovím Vám:
Neseme Morenu, na vrchu červenú, pěknú, pěknú, pěknú, pěkně ustrojenú.
Děti vyrobily Moranu, symbol zimy, ozdobily ji vyfouklými vajíčky a společně s dětmi ze
školky jsme ji šly utopit. V potoce však bylo málo vody, proto jsme museli Moraně trochu
pomáhat, aby už rychle odplavala pryč a přenechala své místo krásnému, voňavému
a teplému jaru.

22. března byl Světový den vody. S dětmi jsme si připomněli, proč je voda důležitá, kde se
voda nachází, jaké má vlastnosti a i to, že voda není všude samozřejmostí. Pro miliony lidí
je to velká vzácnost. Nejen proto bychom si jí měli vážit a šetřit s ní. Víte, že lidské tělo
obsahuje až 70 % vody?
Březen je stále měsícem knihy – děti si tedy přinesly do družiny své oblíbené knihy, které
představily svým spolužákům. Povídali jsme si o knižních hrdinech, o spisovatelích
i ilustrátorech, řekli jsme si, jak se taková kniha vlastně dělá. Z knih jsme si udělali malou
výstavu a budeme se k nim vracet. S knihou můžeme prožít neskutečná dobrodružství
a dozvědět se mnoho nového a zajímavého.

Poslední týden jsme se věnovali mimořádným událostem: Dozvěděli jsme se, o které
události se jedná, jak mohou vzniknout, co bychom měli dělat, jak se chovat a opět jsme si
připomněli důležitá telefonní čísla.
-hv3

Lyžovačka v Karlově – a prý, že letos nebyla zima !
Úryvky ze slohových prací
Dominik Molík, 4. třída: …Před školou stála tři
auta. My, školáci, jsme si nachystali do aut
lyže, hůlky, lyžáky, přilby a baťohy. Pak jsme
odjeli do areálu Ski Karlov k lanovce
Karlovský expres. Vytáhli jsme si věci a nazuli
si lyžáky. Lyže jsme nazouvali až na svahu. Při
jízdě lanovkou se někteří báli, ale museli
překonat strach. Když byli všichni nahoře,
měli jsme rozcvičku, a pak jsme jeli dolů hada
za paní ředitelkou. Potom nás vedl pan Kadláček. Vyjeli jsme lanovkou znovu a znovu.
Nahoru jsme vzali Davídka, který neustále padal a kombinézu měl hodně promočenou.
Když jsme na konci měli volné jízdy, paní ředitelka jela vždycky do půlky kopce, pan
Kadláček nás hlídal shora a pod svahem stála paní učitelka Vršanová. Moc se mi to líbilo.
Klárka Kutilová, 3. třída: ...Pak nám paní učitelka rozdala skipasy, ale mě vzal pan K.,
protože jsme vždycky jeli na lanovce spolu, protože ještě neumím nastupovat
a vystupovat. Ale lyžovat už umím bez hůlek i s hůlkami trochu. Poprvé jsem padala
pořád, ale potom už jen jednou, dvakrát, třikrát. Už umím zatočit i brzdit a taky padat!
Někdy mám strach, že se s někým srazím, ale nee, ještě jsem se s nikým nesrazila a to je
dobře. Ale někteří jsme byli tak dobří, že to paní ředitelka dovolila a mezi nimi jsem byla i
já, vlastně to byli všichni kromě Filípka – prvňáčka, který se teprve učil na snowboardu.
Ale někdy jsem spadla, to se přiznávám. Móóóóóc se mi to líbilo. Bylo to nejlepší lyžák
na světě.
David Lesák, 3. třída: …Museli jsme se obléct a dát do auta lyže a boty a jeli jsme na Ski
Karlov. A jak jsme přijeli na lyžák, paní učitelka nám řekla, že si máme obout lyže a pak
jsme jeli na lanovku a paní učitelka říkala, že nahoře musíme počkat na ostatní, a pak jsme
jeli dolů a mně to nešlo. Pak paní učitelka rozhodla, že budu trénovat nejprve dole. V úterý
jsme jeli na lyžák a pak už mi to šlo, a paní ředitelka mi říkala, že už můžu jít na lanovku,
ale někdy jsem padal. Dělali jsme hada a paní učitelka nás taky fotila a natáčela. A pak
nám dovolila volnou jízdu. A ve středu jsme jeli zase na lyžák a jeli jsme na lanovce a zase
museli čekat a já jsem padal a taky mi vyletěla lyže. A pak jsme jeli do školy. Ve čtvrtek
jsme jeli na lyžák, a pak nám paní učitelka řekla, že můžeme jet hodně jízd.
Ríša Tomaščák, 3. třída: ...O lyžáku – dobrém lyžáku. Začalo to tím, že paní ředitelka
oznámila, že pojedeme možná na lyžák, že je málo sněhu. Ale nakonec sníh byl. Byli jsme
v areálu Ski Karlov a byli jsme tam 4 dny. Čtyři suprové dny. Od vleku jsme jezdili hada
a někteří, jako já, Terezka atd. jsme mohli poslední den jezdit sami, ale se třemi
podmínkami: 1. jezdit kristiánky, 2. že nemám jezdit rychle, 3. že nemáme předjet paní
ředitelku. K obědu jsme jeli na oběd... Bylo to super!

Velké poděkování a pozdravy posíláme panu Vladimíru Procházkovi.
Díky štědrému sponzorskému daru jsme lyžovali za hubičku .
Zpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve spolupráci se všemi
pedagogickými pracovníky a za pomoci žáků školy. Ke zveřejnění údajů o dětech, případně jejich fotografií má škola
písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na www.skola.rudnapodpradedem.cz.
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