
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Co vložíš do jiných životů, vrátí se ti do toho tvého.

www.skola.rudnapodpradedem.cz

Březen 2015

Zápis  dětí  do  mateřské  školy  pro  školní  rok  2015/2016  se  koná  během dne
20. května 2015, kdy je nutné odevzdat vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list
dítěte. Oba tiskopisy si vyzvedněte v MŠ do konce dubna. 
K zápisu je třeba:

a) dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit,
b) vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte,
c) mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list
(včetně potvrzení lékaře).

V rámci znalostí  a dovedností  před nástupem do MŠ by mělo mít  dítě  základní
návyky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání,
umí se dorozumět s ostatními, umí se odpoutat na nějakou dobu od rodičů, je bez
plen, zvládá a je zvyklé na pěší procházky). 

V únoru  a  březnu  proběhly  na  naší  škole  dva  kurzy  vzdělávání  pro  veřejnost.
Určeny byly pro zaměstnané občany v produktivním věku, občany evidované na
ÚP nebo  ženy  na  mateřské  dovolené.  První  se  týkal  základních  počítačových
dovedností, kdy byli účastníci seznamováni s úplnými základy práce s počítačem.
Zájem veřejnosti  nebyl velký, a proto ve druhém kurzu lektor přizpůsobil náplň
přímo  na  přání  přihlášených  účastníků  a věnovali  se  praktické  práci  přímo
v Excelu. Vzdělávání probíhá zdarma v rámci projektu Obec21, do kterého se naše
škola zapojila. Občanům je možno nabídnout ještě dva typy kurzů:
Základy podnikání (První kroky živnostníka, Začínáme podnikat, Správa firemní
agendy)  a  Finanční  gramotnost  (Úvěry,  Dluhová  past  a  jak  předejít  exekuci
apod.). Pokud bude mezi občany zájem, rádi tyto kurzy s odborníky uspořádáme. 
Přihlásit se můžete do 20. 4. 2015:
- osobně ve škole (u kohokoliv ze zaměstnanců předejte jméno a kontaktní údaje)
- telefonicky na čísle 733 220 495
- e-mailem na adrese zs.rudna@seznam.cz (uveďte jméno a kontaktní údaje)
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

KURZY VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI – můžete se přihlásit

mailto:zs.rudna@seznam.cz


V pátek  27. února  se konal ve školní tělocvičně Maškarní
bál.  Tělocvična  byla  vyzdobena  krásnými  a  veselými
výtvory  dětí.  Občerstvit  jste  se  mohli  výbornými
česnekáčky,  které  nám  připravila  paní  Věra  Urbaníková.
Moc  děkujeme  –  snědly  se  úplně  všechny  a  bylo  jich
málo :-)! Smlsli jsme si na Míša řezech, vše jsme zapíjeli
ovocným džusíkem a dospělí se mohli povzbudit kafíčkem.
Děti i někteří rodiče přišli v nádherných maskách. Zatančit
a zasoutěžit  si  přišel  například  vodník,  bílá  paní,  růžová
víla, piráti i berušky a spousta dalších masek a postaviček
z pohádkové  země.  Nad  průběhem bálu  bděl  ostříží  zrak
paní policistky a její pomocnice, o zdraví všech maškar se

staraly  sličné  zdravotní  sestřičky.  Po  úvodní  promenádě  se  jednotlivé  masky
představily  a  poté  už  se  začalo  soutěžit  o poskládání  nejoriginálnějšího  klauna
z jednotlivých neidentifikovatelných dílů. V této soutěži vyhrály všechny skupiny,
protože tolik fantazie a originality si zaslouží ocenění. Ve druhé soutěži se museli
navzájem najít  parťáci:  teploměr hledal  horečku,  vysoký krevní  tlak hledal svůj
tlakoměr a kapky do očí hledaly zánět spojivek. To vše bez jediné otázky a jediného
slova. Po šťastném shledání dostali soutěžní dvojice balónky, které si vložili mezi
čela a tančili dokud jim balónky nevyletěly. Tancem se dětské masky tak rozjařily,
že zdravotním sestřičkám došly všechny léky na uklidnění. Za svoji spontánnost,
veselí, za soutěžení i krásné masky byly po právu oceněné všechny děti krásnými
plyšovými  hračkami.  Věříme,  že  se  dětem bál  líbil  a příští  rok  se  přijdou  opět
pobavit  v originálních  maskách.  Fotografie  z celé  akce  můžete  shlédnout  na
webových stránkách školy, video na youtube.com/user/skolarudnapp.    -hv-

Napsal Miroslav Skoupil, 5. třída:
V pátek 19. 3. proběhlo v Malé Morávce Mistrovství malotřídních škol v lyžování.
Zúčastnily se malotřídní školy okresu Bruntál. Z naší školy jsem tam byl já a Ríša
Tomaščák. Jak jsme tam přijeli, čekali jsme, než přijedou soupeři. V devět hodin
jsme se jeli roztrénovat. Potom jsme si jeli prohlédnout dráhu, jak máme jet a tak
dál. Jak jsme si ji prohlídli, tak jsme jeli už závod. Na prvním místě se umístila
Karlova Studánka, druhá Malá Morávka a třetí Dolní Moravice. My jako škola jsme
skončili čtvrtí.  Potom jsme mohli ještě jezdit. Můj zážitek byl airbag, a Ríši asi
taky. Moje neštěstí bylo, že jsem spadl. I tak se mi to ale moc líbilo.
Mockrát  děkujeme  Mirkoví  a  Ríšovi,  že  jeli  naši  školu  reprezentovat
a tatínkovi Tomaščákovi, že kluky odvezl a postaral se o ně. 
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MAŠKARNÍ BÁL

MISTROVSTVÍ MALOTŘÍDÍCH ŠKOL 



...Smrt nesem ze vsi,  nové léto do vsi.  Byla zima mezi
náma, ale už je za horama. Hu, hu, hu, jaro už je tu!
Jako  každý  rok  i  letos  jsme  s dětmi  ze  školy  i  školky
přivítali jaro vynesením Morany (Smrti). Tento starý zvyk
symbolizuje vyhánění zimy. Letošní vynášení však bylo
ještě  umocněno  nevšedním  přírodním  úkazem  –
částečným  zatměním  Slunce.  Ráno  jsme  si  ve  škole
zopakovali  básničky  a  říkadla,  abychom  zimu  vyhnali
podle  pravidel,  abychom  nic  neopomenuli,  aby  se  již
nevrátila,  když  se  nám  to  sluníčko  zatmí.  Vybaveni
disketami a CD disky jsme se vydali na cestu. Zpívali jsme písničky o jaru, říkali
říkadla a básničky. Na vhodných a bezpečných místech jsme postáli a sledovali, jak
se Slunce postupně zatemňuje. Na louce u domu paní učitelky Báry jsme Moranu
zapálili a hodili do potoka – co nezničí oheň, dokoná voda. Tak jsme se rozloučili
se zimou a přivítali teplejší a voňavé jaro. Teplejší? 
V tu dobu právě vrcholilo zatmění. Šero se sice oproti našemu očekávání nekonalo,
ale pokles teploty byl skutečně znát. Ještě chvíli jsme postáli a dívali se, jak Měsíc

postupně odkrývá Slunce.  Je
jaro, Slunce svítí dál a my se
plni  nové  energie  můžeme
pustit do další práce.    -hv-
Video na školním youtube.

Jaro je tady a i my ve školičce jsme nezaháleli. Uspořádali jsme si Zelený den. Proč
zelený? Protože kdy jindy vidíme v přírodě tolik zelené barvy, než na jaře. Všechny
děti  přišly  oblečeny  do  zelené  barvy,  hráli  jsme  si  se  zelenými  kostkami
a stavebnicí.  Postavili  jsme zelené  žáby  z lega,  hledali  jsme kolem nás  zelenou
barvu. Dozvěděli jsme se, že zelená má různé odstíny. Zazpívali jsme si písničku
Travička zelená a vyrobili jsme si pomocí vidličky zelenou travičku na jarní přání.

Ve školce  nezapomínáme na kulturní  vyžití,  a  tak  i  tento  měsíc  jsme navštívili
maňáskové představení pořádané v Mateřské škole v Malé Morávce. Shlédli jsme
tři pohádky – O neposlušných kůzlátkách, O prasátku, které se nemylo a O velké
řepě. Děti si nejen užily zábavu a společně si zazpívaly, ale pohádky je i něčemu
naučily  –  nikdy  neotevřít  dveře  někomu  cizímu,  pravidelně  dodržovat  zásady
hygieny  a  pomáhat  si  navzájem.  Děkujeme Mateřské  škole  v Malé  Morávce  za
zpřístupnění těchto nádherných a poučných akcí.   -bm-
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 ZELENÝ DEN V MŠ

VYNÁŠENÍ MORANY

 MAŇÁSKOVÉ DIVADLO



Březen byl určen dopravě, loučení se zimou, vítání jara a přípravám na Velikonoční
svátky.  Děti  se  dozvěděly,  kolik  různých  dopravních  prostředků  existuje,  jak
vypadají, jak se pohybují, zda škodí našemu prostředí apod. Nezapomněli jsme ani
na téma bezpečnost na silnicích či při jízdě na kole. Vyráběli jsme závodní auto,
létající balón nebo loďku v 3D vlnách.
Rozloučili jsme se s paní Zimou a přivítali jaro a dozvěděli se, co první kvete, jak
poznáme, že přichází jaro, jaké je jarní počasí,  a jak se máme chovat k přírodě,
která kvete a klíčí. Jaro jsme si vpustili i do školky, malovali jsme kytky a sluníčka,
vyráběli si zahrádky a kytičky z lega, zpívali jsme, tančili a s jarními symboly jsme
i cvičili. V posledním březnovém týdnu jsme upletli pomlázky, nazdobili vajíčka,
upekli  cukrovinky  a  vyrobili  velikonoční  přáníčka  a  další  symboly  Velikonoc
(kuřátka, beránky apod.). Teď už mohou Velikonoce začít – my jsme připraveni.-bm-

Březen – měsíc knihy – přesně v duchu tohoto, dnes už legendárního, sloganu, jsme
se bavili i vzdělávali ve školní družině. Děti si přinesly své oblíbené knihy, které
postupně  představily  spolužákům.  Popovídaly,  o  čem  kniha  je,  ukázaly  všem
nejzajímavější ilustrace a také přečetly krátkou ukázku – včetně prvňáčků. Během
představování knih ti nejmladší „zjistili“, že knihu někdo „musel napsat“ a někdo
nakreslit  obrázky. Tak se poprvé setkali  s  pojmy autor a ilustrátor.  Děti  se také
seznámily  s  těmi  nejznámějšími  dětskými  autory,  např:  B.  Němcovou,  K.  J.
Erbenem, J. Čapkem a ilustrátory jako H. Zmatlíkovou (která ilustrovala i Slabikář)
nebo R. Pilařem či Z. Milerem. Aby zjistily, že výroba knihy není nijak jednoduchá,
že za ní stojí spousty práce šikovných lidí – zkoušejí si sami malou knížku vyrobit. 
Od začátku měsíce k nám každou středu dojíždí paní Konečná (maminka Jardy
a Alenky) a učí děti hrát královskou hru  Šachy. V první lekci se děti seznámily
s historií této hry, s jednotlivými figurkami i tahy. Dále se naučily zahrát malou
i velkou rošádu. V lekci třetí si už „zahrály“. Hrajete-li šachy, zkuste to i se svými
dětmi  a  vnoučaty.  Hraní  šachů  zlepšuje  kvalitu  myšlení  a  rozvíjí  příznivé
charakterové vlastnosti.
Děti dostaly jedinečnou možnost seznámit se s umělým líhnutím kuřátek. Líheň
i vajíčka do školy zapůjčila paní Wágnerová. 2x denně vajíčka otáčíme, sledujeme
teplotu,  kterou  máme  nastavenou  na  37,3  °C  a  doplňujeme  vodu,  abychom
udržovali vlhkost. Líhnutí je krásně načasované, děti uvidí velikonoční kuřátka.
22.  března  jsme  si  připomněli  Světový  den  vody.  S  dětmi  jsme  si  popovídali
o významu vody, kde všude na Zemi vodu můžeme najít, proč bychom měli vodou
šetřit.  Spoustu  věcí  jsme  se  naučili,  dobře  jsme  se  pobavili.  Už  se  těšíme,  co
zajímavého přinese další měsíc.    -hv-
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BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 CO SE DĚLO VE ŠKOLCE V BŘEZNU

Zpravodaj vydává ředitelství ZŠ a MŠ Rudná p. P., p. o. ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky
a 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. 


