
Toto poděkování patří manželům Ciemalovým – rodičům 
Barborky a Matěje – dětí, které navštěvují naši školu.

Naše škola v loňském roce sledovala, jak se staví sen… skutečně. Dlouho jsme si
přáli mít altán, který bude sloužit výuce ve škole i školce, který nás ochrání před
deštěm, přímým sluncem či větrem. A MÁME HO!
Za nápadem stojí  maminka Žaneta, která před lety chtěla pomoci se zakoupením
staršího  altánu  na  inzerát.  Když  to  nevyšlo,  vložil  se  do  věci  tatínek  Ciemala
a altán  nám  postavil.  Zajistil  si  také  pomocníky,  a  tak  děkujeme  také  panu
Jaroslavu Ciemalovi st., Jaroslavu Ciemalovi ml., Jiřímu Maňákovi a Čestmíru
Hofmannovi.       Děkujeme za všechny děti a žáky školy.

         Zprávičky ze školy  

www.skolarudna.cz

DĚKUJEME ZA SPLNĚNÉ PŘÁNÍ

Motto: Dělej dobro a štěstí tě dohoní…
(magister dixit Josef Váňa)

březen, duben 2021



Po  celostátním  uzavření  škol
jsme se 12. dubna opět vrátili
do  lavic.  Jsme  nuceni
dodržovat homogenitu skupin,
a tak  jsme  museli  trošku
změnit  organizaci.  Přesto
jsme si neodpustili malý výlet
po  okolí,  který  jsme  spojili

s doporučovanou venkovní výukou. Nejprve jsme vyjeli se staršími dětmi a o týden
později i s mladšími. Cílem byla jedna zajímavá lokalita v našem okolí, kterou ještě
nikdo z dětí nenavštívil – Lávový proud u Meziny.
Na  autobusovém  nádraží  v  Bruntále  jsme  měli  dost  času,  který  jsme  využili
k seznámení  se  s  jízdními  řády  tištěnými  i  těmi  na  elektronické  tabuli.  Děti
vyhledávaly spoje z Rudné do Bruntálu, i z Bruntálu do Meziny. Podařilo se jim
vyhledat ten správný spoj i nástupiště, a tak nám už nic nebránilo nasednout na
autobus a vydat se vstříc novým zážitkům. Zašli jsme také na vlakové nádraží, kde
jsme si připomenuli možnosti vlakové dopravy. Cestou k lávovému proudu jsme se
zastavili u informační tabule, ze které se děti dověděly mnoho nových zajímavých
informací  o  této  přírodní  památce.  Z  tabule  děti  později  čerpaly  informace  pro
vyplnění pracovního listu. Nezapomněli jsme ani na český jazyk a matematiku.
Při vstupu do lomu jsme byli všichni ohromeni jeho krásou i velikostí. Okamžitě
jsme se rozeběhli blíž a zkoumali jednotlivé kameny, hledali olivíny a obdivovali
kamenné sloupce – varhany. Poté děti  hledaly kešky s úkoly, které jsme jim na
místo  den  předem  ukryli.  Podařilo  se  jim  vyluštit  anglickou  křížovku,  rébus
i vymyslet  básničky  se  slovy  –  láva,  les,  šiška.  Posuďte  sami,  jak  skvěle  si
s básničkami poradily. V lese chodí liška, vedle ní je šiška. Myška na ně mávala, až
ji láva sebrala. Nebo V lese byla liška a s ní byla šiška. Byla tam i láva, která znala
páva.  A do  třetice:  V lese  je  šiška,  viděla  ji  liška.  Je  tam  taky  proud  lávový
a málokdo o něm ví.
Po  obědě  –  opečených  špekáčcích  –  si  děti  vytvořily  modely  sopky  a  pomocí
běžných  kuchyňských  surovin  spustily  svůj  mocný  lávový  proud.  A přidávaly
a přidávaly  a  láva  tekla  a  tekla.  Podařilo  se  nám  chytit  i  ještěrku,  která  nám
neplánovaně posloužila k opakování jmen obecných a vlastních. Vše ale jednou
končí.  Na  zastávkách  děti  opět  vyhledaly  správné  spoje  a  tak  jsme  se  dostali
v pořádku zpět domů. Děti byly plny nových zážitků, informací a hned plánovaly
další výlet, tentokrát přímo na Venušinou sopku.    -hv-

VENKOVNÍ VÝUKA U LÁVOVÉHO PROUDU



Po dlooouuuhé odmlce se opět vrací badatelský Všeználek. V první lekci jsme se
věnovali  ovoci  a  zelenině.  Povídali  jsme  si  o  druzích  ovoce  i  zeleniny,  jejich
významu  ve  výživě,  odkud  pocházejí.  Vytvořili  jsme  15  výzkumných  otázek
a zadali  týdenní  úkol.  Každý  Všeználek  si  bude  denně  zaznamenávat  množství
zkonzumovaného  ovoce  a  zeleniny  i  jejich  původ.  V  další  lekci  budeme  dále
pracovat s nashromážděnými daty.   -hv-

30.  duben  je  neodmyslitelně  spjat
s čarodějnicemi. Proto se celý  školní den nesl
v čarodějnickém duchu. Všichni jsme přišli do
školy  v čarodějnických  kostýmech,  někteří
i s hůlkami  a  čarodějnickými  knihami.  Žáci
řešili  čarodějnické  úkoly,  poprali  se
s čarodějnickou  češtinou  i matematikou,
a v rámci  výtvarné  výchovy  připravovali
lektvary.  Nejprve  podle  návodu,  později

experimentovali se svými vlastními recepturami. Některé lektvary byly vybraných
chutí, opravdu. Všichni jsme je společně zkoušeli a vyměňovali si své názory na ně.
Některé šklebivé výrazy mluvily za vše…   -mn-

Poslední  dubnový  den  jsme  si  zorganizovali  Čarodějnickou  školku  všech  čar
a kouzel. Ráno byli všichni čarodějové a čarodějnice přivítání a hned se pustili do
vzdělávání  i  výroby  nejdůležitějšího  dopravního  prostředku  –  koštěte.  Správná
čarodějnice musí také umět najít všechnu možnou havěť. Vyzkoušeli jsme si tedy
hledat  havěť  podle  hmatu.  Nejvíce  se  nám dařilo  nalézat  myš,  neboť  je  pěkně
chlupatá :). Dopoledne jsme se ještě naučili létat na koštěti přes různé překážky.
Míchání kouzelných lektvarů bylo pro čarodějnice výzvou. Zamíchaly si do nich
rybí krev i žabí tuk. Tato aktivita nás pobavila všechny. Na konci dne si všechny
čarodějnice  a  čarodějové  zasloužili  Čarodějnické  vysvědčení,  které  bylo  plné
jedniček. A jak nám to v naší škole slušelo? Podívejte se do fotogalerie na stránkách
školy.   -bm-

BADATEL JE OPĚT TADY!

ČARODĚJNICE VE ŠKOLE...

...A VE ŠKOLCE



I  přesto,  že byla  školička přes Velikonoční  svátky uzavřena,  měli  jsme napilno.
Uspořádali jsme dětem venkovní velikonoční hru pod názvem S Hupem a Hopem
na cestě za zajíčkem.  Hup a Hop, naše opičky, které nás doprovázejí na plavbě
celým školním rokem, dopluly na Velikonoční ostrov. Tam našly zajíčkův poklad.
Chtěly se s dětmi o něj podělit, a proto poklad hlídaly do té doby, než jej naše děti
našly. Ty hledaly podle mapky s různými úkoly, které musely po cestě za pokladem
splnit. Mapa je pak dovedla do skrýše s pokladem v podobě velikonočního balíčku.
Byly jsme pak velmi rády, že se zapojila naprostá většina dětí i s rodiči.   -bm-

S dětmi ve školičce jsme se rozhodli vyjet do přírody. Jeden den jsme se domluvili
a  druhý  den  přišli  natěšené  děti  s  batůžky.  Jeli  jsme  se  podívat  na  vyhaslou
Venušinu sopku a lávový proud do Meziny. Sopka leží nedaleko Slezské Harty, kde
je nádherná příroda. Viděli jsme nejen sopku a kamenný útvar vytvořený lávovým
proudem, ale i krásnou přírodu. Naučili jsme se zde poznávat ptáčky a vyhledávat
různý hmyz. V nádherných prostorách lomu jsme si na přírodním ohništi  upekli
špekáčky a zahráli hru, při které děti měly najít schované kešky (neboli schránky)
s úkoly, které jsme jim tam den předem jeli nainstalovat. Byl to příjemný den plný
zábavy a poznání, který jsme navíc strávili v přírodě.     -bm-

Naše planeta nám umožňuje žít, ale my se k ní často nechováme tak, jak bychom
měli a naše místo k životu si ničíme. Na jaře slaví svátek planeta Země, a to Dnem
Země. Každoročně nás tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat
odpad a chovat se zodpovědně. Proto jsme se ve školce rozhodli pro přírodu něco
udělat.  Připomněli jsme si  důležité body, například: šetři vodou a nenechávej ji
zbytečně téct,  neplýtvej jídlem, nenič přírodu, neubližuj zvířátkům ani rostlinám,
třiď odpad a recykluj. Společně jsme si v komunitním kruhu zodpověděli důležité
otázky. Proč je pro nás naše planeta Země důležitá a co může udělat každý z nás
v naší vesničce? Nakonec jsme se vydali na průzkum naší obce, zda je čistá. Zjistili
jsme,  že  to  na  některých  místech  není  žádná  sláva.  Děti  s nadšením  sbíraly
odpadky,  které  pak  třídily  do  správných  kontejnerů.  Touto  cestou  chceme
poděkovat i některým rodičům, kteří se zapojili do úklidu společného okolí. Moc
děkujeme a určitě se zapojíme do úklidu i jindy, než jen na Den Země.    -kv-

NA VELIKONOCE JSME NEZAPOMNĚLI

HURÁ, JEDEME DO PŘÍRODY

DEN ZEMĚ


