
Vysvědčení  bylo  za  námi,  tak  co  takhle  si  za
odměnu nadělit dáreček?  Výlet  do Světa techniky
v Ostravě. Vydali jsme se autobusem vstříc novým
zážitkům.  Na místě  jsme se rozdělili do skupinek
podle  výukového  programu,  který  byl  objednán.
Skupinka 1. a 2. třídy si nejprve užila část výletu
v dětském světě.  Herna byla rozdělena na několik
částí,  zaměřených  na  různá  povolání.  Nechybělo

ani bludiště. I když se jedná o dětskou hernu, nelze popřít její edukační charakter ve
všech jejich částech. Každé povolání bylo detailně vykresleno pomocí věrohodně
a realisticky vypadajících pomůcek. Každé dítko si tak mohlo jednotlivá povolání
vyzkoušet   a uvědomit  si,  jak  asi  vypadají  v  reálu.  Následně  jsme  absolvovali
výukový program, kde se děti  měly naučit  a  osvojit  si  manipulaci  s  BEE boty.
Pomocí  těchto  včelích  robůtků  si  nenásilnou  formou  účastníci  osvojují  základy
programování a rozvíjejí své logické myšlení, protože není vše tak jednoduché, jak
se zdá. Celý program byl velmi zábavný. Děti se navíc dověděly mnohé informace
ze  života  hmyzu,  obzvláště  včely  medonosné  a  také  o  trofických  vztazích
v ekosystému louka. Po tomto programu jsme šli společně navštívit expozice světa
techniky. Zabrousili jsme do 3D kina, kde jsme viděli film o mořském světě. Dojmy
z filmu byly různé. Důležité ale bylo to, že si děti uvědomily, jak žijí živočichové
v hlubinách moří a oceánů a také, jaké jsou dopady lidské činnosti  na tyto křehké
ekosystémy.  Následně  jsme  pokračovali  v  prohlídce  expozice.  Starší  žáci  se
účastnili  programu  Mladý  antropolog,  o  kterém  jsme  psali  v  minulém  vydání
Zpravodaje. Vše bylo velmi zajímavé, ale bohužel jsme nestihli projít úplně vše.
Třeba se sem zase jednou vrátíme. -mn-
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Ještě v únoru jsme dětem uspořádali maškarní bál.  Z důvodu
hygienických opatření jsme se tentokrát sešli bez veřejnosti ve
školní  tělocvičně,  abychom  děti  nepřipravili  o  tradiční
dovádění.  Všichni  měli  krásné  masky,  které  dali  na  odiv  při
promenádě.  Společně  jsme  hráli  hry  a  plnili  zábavné  úkoly,
které  byly  připraveny.  Všichni  se  náramně  bavili,  hlavně
u podávání  plyšáků  nožičkami.  Nesměly  chybět  ani  tanečky.
Nejdříve jsme tancovali s balónky ve dvojicích, balonek mezi
čely, balonek mezi bříšky i  mezi zadečky. No prostě legrace.
Limbo tanec také proběhl, a ještě ke všemu s velkým úspěchem

a smíchem. Nakonec se zvrhl v přeskakování připravené tyče a závody, kdo skočí
výše. U velkých školáků sklidila velký úspěch aktivita, při které si děti v zástupu
postupně kreslily  na záda.  Člověk by nevěřil,  jaký obrázek nakonec vznikne ze
sluníčka. Na závěr karnevalu děti dostaly malý dáreček, ze kterého měly očividně
velkou radost. Za připravené občerstvení jsme byli vděčni paní kuchařce a naši milé
Jarušce. Karneval jsme si moc užili! -mn-

Tento měsíc proběhl v pořadí 3. projektový den z cyklu  Jedeme na výlet. Cílem
bylo  seznámit  děti  se  sousedy  České  republiky,  s  nejdůležitějšími  informacemi
o nich  i  s  jejich  zvyky.  Žáci  byli  rozděleni  do  skupin.  Každá  zpracovávala
informace o jednom z našich sousedů. Vyplňovali prázdná místa do slepých map,
popisovali hory a nížiny, řeky, města, hlavní města. Dalším úkolem bylo zjišťování
vzdáleností  z  Prahy  do hlavních měst  našich  sousedů,  porovnávání  vzdáleností,
možné  druhy  dopravy  a  její  výhody  i  nevýhody.  Děti  si  také  vyzkoušely
vyhledávání spojů z Prahy do hlavních měst sousedů. Následovala ochutnávka jídel
našich sousedů. To si děti opravdu užily, protože některá jídla jedly poprvé a hlavně
to  byla  velká  dobrota.  I  když  to  není  jídlo  typické  pro  naše  sousedy,  součástí
ochutnávky bylo také japonské sushi. Bylo zařazeno na žádost žákyň 4. ročníku,
které nedávno vyslovily přání sushi ochutnat.  I  to nám všem zachutnalo. Potom
následoval  tanec,  bez  toho  by  to  nešlo.  Společně  jsme  si  vyzkoušeli  mazurku
a valčík. Byla to opravdová legrace. Tancovali téměř všichni! Někteří ostýchaví se
ujali role pozorovatelů. Jednoduše to byl poučný i zábavný den pro nás a podle
reakcí dětí  i pro děti.  Chtěly bychom touto cestou poděkovat  maminkám: paní
Jedličkové, paní Benešové a paní Mališové, které velmi ochotně připravily jídla
k ochutnávce. Děkujeme, stálo to za to a věřte, že si pomoci pro děti vážíme. -mn-
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MAŠKARNÍ...

NA VÝLET PO EVROPĚ



Pohádka O Budulínkovi je velmi známá pohádka, která v sobě skrývá i důležité
ponaučení  pro  naše  malé  děti.  Celý  den nás  tato  pohádka provázela  v několika
činnostech,  například  v hudebním koutku,  kde  se  děti  učily  na xylofon známou
píseň Sedí liška pod dubem. Ve čtenářském koutku pak mohly děti nahlédnout do
knih, ve kterých se objevuje liška. U stolečku si mohly vytvořit jednoduchou lišku
z papírového tácku, poskládat děj pohádky dle obrázků, ale také zkoumat hrášek,
který  je  na  začátku  pohádky  zmíněn.  Nechybělo  ani  samotné  čtení  pohádky
s rozborem  a  ponaučením.  Děti  předvedly  scénku  z pohádky.  Vymýšlely  větu,
pomocí které odeženou lišku z domečku pryč. U této aktivity jsme se dost nasmáli,
kreativita  a  představivost  dětí  je  neomezená.  😊 V závěru  dne  jsme  si  zahráli
pohybovou hru Na lišky a touto aktivitou pohádku uzavřeli. -kv-

Na  konci  března  jsme  uspořádali  s  našimi
průvodci  Hupem  a  Hopem  celodenní
vycházku.  A nemohli  jsme  si  vybrat  lepší
počasí,  neboť bylo nádherně.  S dětmi  jsme
vyrazili  hned  ráno.  V  hájku  za  zastávkou
jsme si  udělali  piknik  v trávě  a zahráli  hry
a aktivity  s  jarní  tématikou.  Po  posilnění
jsme se vydali na místní kopec Rabasák, kde
nás čekala druhá polovina našeho programu.

Děti sbíraly přírodniny, stavěly bunkry a nezapomněli jsme taky pozdravit sluníčko
v podobě cvičení jógy – Pozdrav slunci. Dětem se vycházka natolik zalíbila, že
jsme ji ještě několikrát zopakovali  a rozhodli jsme se s celodenními vycházkami
i nadále v rámci našeho programu pokračovat. -bm-

Téměř všechny děti, ale i my dospělí se už těšíme na jaro.
Abychom  ho  trošku  podpořili,  uspořádali  jsme  s  dětmi
tradiční akci Vynášení Morany a vítání jara. Děti v družině
vyrobily Moranu z přírodnin a společně s dětmi ze školky
jsme ji odnesli za naši vesnici. Tam jsme jí poslali po vodě
jako symbol vyhánění zimy z naší obce. Jaro jsme do obce

přinesli v podobě proutků nazdobených barevnými pentlemi a zpěvem písní s jarní
tématikou. -bm-
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S HUPEM A HOPEM ZA POHÁDKOU

JARNÍ VYCHÁZKY S HUPEM A HOPEM

VYNÁŠENÍ MORANY A VÍTÁNÍ JARA



Na konci února mladí badatelé řešili úkol, jak postavit funkční katapult. Přemýšleli,
vytvářeli nejrůznější hypotézy aby je posléze ověřili. Vzniklo několik zajímavých
„strojů“, ze kterých skoro vystřelili. Protože tento úkol děti velice bavil,  následující
lekci  jsme  věnovali  stavbě  katapultu  podle  jednoduchého  návodu.  Potom  bylo
potřeba vyrobit papírovou munici a už se střílelo do výšky, do dálky i na cíl. Děti
experimentovali s velikostí i  hmotností  použité munice. Po několika letech jsme
zopakovali  Emotův  experiment  s  rýží,  kdy  se  ke  třem  vzorkům  rýže  rozdílně
chováme. První vzorek chválíme, hladíme a pěkně se k němu chováme, ke druhému
vzorku se nechováme zrovna nejlépe, a ten třetí ignorujeme. V příštím zpravodaji
se  dozvíte,  jak náš  pokus dopadl.  Zkoušeli  jsme také  zvednout  plastovou lahev
plnou rýže pomocí špejle. A ejhle, nakonec zvítězila vytrvalost a náhoda. Dílo se
podařilo.  A protože začalo jaro, probouzí se nový život,  zapojujeme se i  my do
tohoto procesu a zkoumáme podmínky pro klíčení rostlin. Když splníme všechny
potřebné podmínky, odnesou si děti v květnu domů sazeničky květin. Tak držme
palce. Bádání nás stále baví! -hv-

Ani  letos  jsme nevynechali  tradiční  průvod  obcí  a  1.  března  jsme se  za  zvuků
bubínků,  dřevěných  dřívek  a  řehtaček  vydali  napříč  naší  vesničkou.  Děti  měly
nachystané krásné masky a kostýmy. První zastávka byla u pana starosty, aby nám
dal písemné povolení k průchodu obcí. Během průvodu jsme se veselili, skotačili,
a také říkali naučené básničky, které k masopustu patří. Děkujeme všem za všechny
příspěvky a dary. Jak ty sladké, tak i ty finanční. -hv-

Počasí nám přálo, a tak děti hodně času trávily venku. Vytáhli
jsme  koloběžky,  skateboardy,  balóny  a  hurá  na  hřiště.  Jiní
objevovali život v suché trávě, zkoumali kmeny stromů nebo
jen tak běhali a užívali si teplého počasí. Ale ani naše hlavy
nezahálely,  rozebírali  jsme  na  téma  krizové  situace,
připomněli  si  Den  vody,  nakreslili  život  v  kapce  vody
z pohledu dětí (to byste se divili, jaká stvoření v kapce vody
žijí).  Taky jsme vyrobili  Moranu.  A protože  jsou naše  děti
neobyčejné, s radostí nosily do družiny na ukázku své knihy,
aby  je  mohly  ukázat  v  rámci  týdne  s  knihou.  Celý  měsíc
v družině byl pohodový. -hv-
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ZPRÁVY Z VŠEZNÁLKOVA

MASOPUST

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

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.skolarudna.cz.


