
Zajímavý sponzorský dar jsme získali od firmy Mareš – 

čistírna peří, www.peri-mares.cz – pobočka 

Břidličná, která nám zdarma vyčistila přes 11 kg peří 

(ze starých polštářů, které jsme v loňském roce 

vyřadili) a ušila nám z nich tří veliké polštáře na válení v odpočívacím koutku v krásné 

fialové sypkovině. Využili jsme tak staré peří a díky daru ušetřili cca 2 tisíce Kč. Mockrát 

děkujeme.  

Báseň do Podlesí 

Pan Hanák krásné koně má, 

nevadí, že jsou jen dva. 

Zapřáhl je, přijel k nám 

a radost nám udělal. 

 

Přijíždí k nám velmi rád, 

už je to náš kamarád. 

Děti má rád, to se ví,  A protože je pan  

vždycky si je oblíbí.  Hanák stále učitel  

    tělem i duší, přišel 

Bety, Mája – koně jsou,  nám dnes ještě 

vědí, kde je „za školou“.  dovysvětlit, kdože 

Vozili nás tam a sem  udělal tu díru ve  

celý krásný dlouhý den.  stromě, kterou děti 

    objevily, když byly 

 Závěrem dovolte nám   u něho na návštěvě 

 zvolat DĚKUJEME VÁM!  na začátku června. 

 Že jste správný, to už víme,  Opět nás velmi  

 zas Vás rádi uvidíme!   mile překvapil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

I v malém počtu se dají dělat velké věci… 

 

 Červen 2013 
 

Dětský den v Podlesí 
Ve středu 5. června jsme za podmračeného počasí vyrazili na výlet do Podlesí. Školkáčci 

zvládli krátkou procházku v kombinaci s odvozem, školáci vyjeli autobusem na Novou 

Rudnou a odtud se vydali malebnou přírodou vstříc novým zážitkům. Cesta kolem 

místních luk byla velmi příjemná a zároveň poučná. Děti poznávaly stromy a sledovaly 

místní květenu. Opravdu bylo co obdivovat, protože přírodní památka Morgenland, která 

leží jen pár kroků od našich domovů, v tuto dobu oplývá vzácnými druhy právě 

kvetoucích rostlin. Nezapomněli jsme si ani přečíst všechny informační tabule, které jsme 

míjeli. Cesta nám utíkala velmi rychle, neboť bylo o zábavu postaráno, takže ani jsme se 

nenadáli a objevila se před námi dřevěná kaple z roku 1634 i se starým opuštěným 

hřbitovem. Další překvapení, které bylo pro děti nachystáno, bylo opravdu velmi milé. 

Navštívili jsme malou rodinnou stáj, kde jsme si prohlédli sedmidenní hříbátko Sunny i se 

svou matkou. K tomu jsme podali kytičku několika ovečkám a pomazlili se s malým 

štěnětem. Cílem naší cesty ale byla návštěva 

bývalého pana řídícího Hanáka, který 

od roku 1966 několik let řídil naši školu. 

Chtěli jsme si s ním na to téma povykládat, 

ale vůbec jsme se k tomu nedostali, protože 

děti se tak nadchly ježděním na koni, že nám 

na nic jiného nezbyl čas. Opravdu každé dítě 

se projelo a všichni jsme obdivovali elán 

a sílu pana Hanáka, který byl k naší návštěvě 

neskutečně vstřícný.  Ten, kdo zrovna 

nejezdil na koni, běhal po lese nebo opékal 

špekáček. Závěrem jsme ještě pobesedovali 

nad pravými jeleními parohy a za nebeské 

spršky jsme se pomalu začali vydávat na 

cestu domů. Všichni jsme vyrazili s veselou 

říkačkou na rtech a ti nejstatečnější dokonce 

odmítli odvoz a došli v dešti až ke škole. 

Chtěla bych poděkovat všem dospělým, kteří 

nám pomohli s organizací – páni Dvorský, 

Hanák a Maňásek, paní Tománková 

a Byrtusová. No a samozřejmě všem dětem, 

protože byly úžasné a ukázněné až do 

poslední chvíle.                                                                                                                                                                                      

-zk- 

● ● ●    PODĚKOVÁNÍ     ● ● ● 
Znovu bychom rádi poděkovali dalším dárcům, kteří na nás myslí, a nosi nám 

koloběžky a hračky. Některé jsou dokonce úplně nové, takže na vánoce budeme mít 
s dětmi co rozbalovat. Děkujeme tedy paní Otahalové, panu Dvorskému, ing. 
Wágnerové a dalším lidem, kteří vědí, že ve škole občas potřebujeme s něčím 

pomoct. Paní ing. Wágnerové také děkujeme za to, že si našla čas a přišla naše děti 
vyfotografovat. DĚKUJEME! 

Dne 26. 6. 2013 pro pana 

Hanáka společnými silami 

složily děti ze základní školy. 

Pomáhejte nám prosím sbírat: papír (noviny, katalogy, letáky), sušenou 

pomerančovou kůru, vršky od PET lahví a kovy (např. vymyté konzervy, 

alobal apod.). Sběrné suroviny nám můžete přinášet na konci srpna do 

školy, poslat po dětech nebo si pro ně sami přijedeme, když nám dáte 

vědět. Kontakt: zs.rudna@seznam.cz nebo na tel. 733 220 495 
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Koupání za horkých letních dnů 
V posledních červnových dnech nás 

„potrápily“ vysoké teploty a výjimkou 

nebyly ani naše děti. Proto jsme jim ke 

konci roku, kdy byla již uzavřena 

klasifikace, připravili příjemné osvěžení 

formou koupání v areálu penzionu Mariana. 

Děti se vyřádily nejen v krásně teplé vodě, 

ale i na přilehlém hřišti. Rádi bychom proto 

touto cestou poděkovali provozovateli 

rekreačního areálu panu Francovi za 

ochotu a vstřícnost poskytnout nám 

bezplatně prostory penzionu Mariana 

a také paní Lucce Hanákové za dobrý 

nápad a pomoc při koupání.       -bm- 

 

Výlet k Molíkům 
Ve čtvrtek 20. 6. nás Dominik Molík 

s maminkou pozvali na návštěvu, abychom 

si mohli prohlédnout mladé králíčky. 

Protože jsme věděli, že pro nás bude 

připraven i malý bazének, vybavili jsme se 

plavkami a pitím a po svačince vyrazili na 

cestu. U Molíků zaplesalo nejedno dětské 

srdíčko ihned za brankou. U plotu stál 

početný vozový park: auta, autíčka, 

motorky, káry, kousek dál houpačka, míče 

a samozřejmě králíčci. Vodníci ihned 

naskákali do bazénu, jiní obsadili houpačku, 

někteří hráli fotbal nebo bumbrlíka, jiní si 

hladili malinké králíčky. I na tak malém 

prostoru si každý našel svou zábavu. Děti 

prožily dopoledne plné her a radovánek. 

Rodině Molíkové děkujeme za statečnost 

a odvahu pozvat si na zahradu 27 dětí, 

pohostit je a ještě je dobře pobavit.        -hv- 

 

Jak jsme jeli do ZOO 
Poslední týden máme opravdu nabitý! Jak 

říkají děti – tohle je nejlepší týden ve škole 

. V pondělí jsme vyrazili do ostravské 

ZOO, kde na nás čekal velmi zajímavý 

program. Hned v úvodu jsme absolvovali 

s dětmi krátkou odbornou přednášku. Děti 

ze školky se dověděly pár zajímavostí ze 

zvířecí říše, mohly si osahat pštrosí vejce, 

pohladit sovičku, potěžkat hroší zub nebo 

třeba porovnat několik druhů peří. Větší 

školáci pak ve výukovém centru strávili 

malinko delší čas, protože tam opravdu bylo 

co prohlížet a nad čím debatovat. S paní 

lektorkou si pak povídali o afrických 

zvířatech a dověděli se několik zajímavostí 

– jaká je pravda o tom, proč pštros strká 

hlavu do písku, nebo třeba jestli máme 

skutečně pravdu, když říkáme, že někdo 

dupe jako slon. Po přednášce jsme si mohli 

vychutnat, jak vypadá komentovaná 

prohlídka, protože paní lektorka si nasadila 

takové zvláštní zařízení, abychom ji všichni 

slyšeli a prošla si s námi část, týkající se 

Afriky. Viděli jsme hrošího dědečka, ale 

i hroší miminko a zasmáli jsme se třeba 

šimpanzům, kteří na nás vystrkovali 

zadečky. Potom už jsme se vydali na 

prohlídku zahrady po své vlastní ose.  

Že jsou děti z naší školy na výletě rády, 

jsme poznali podle toho, že žádná jiná škola 

tam nevydržela tak dlouho, jako my. 

Všechny autobusy s dětmi už byly dávno 

pryč, jen náš pan řidič nás marně vyhlížel. 

Zoologická zahrada je totiž propletena 

tolika dětskými hřišti, že jsme mohli mezi 

pozorováním zvířátek rozptýlit svou 

pozornost hraním a dováděním na lanových 

průlezkách, či dětských kolotočích. Další 

výhodou bylo, že když všechny školy 

odjely, měli jsme skoro celou zahradu jen 

pro sebe. Všechny pavilony byly najednou 

prázdné, a tak jsme se nemuseli mačkat 

u výběhů a klecí, abychom něco viděli. A že 

toho bylo! Žirafy, sloni, hroši, medvědí, 

opičky, lemuři, kačenky, supi, orli, tygři, 

lvi, pštrosi, plameňáci, hadi, a mnoho 

dalších zvířátek. V ostravské ZOO se hodně 

buduje, modernizují se pavilony, takže 

zázemí pro pobyt s dětmi tam je skutečně 

výborné. Na konec jsme si nechali návštěvu 

selského dvora. Domácí zvířata tu byla jako 

na správném vesnickém statku a velikým 

zážitkem pro děti byla možnost vlézt si do 

výběhu ke kozičkám a krmit je. I proto jsme 

vydrželi tak dlouho a na cestu domů jsme 

vyrazili se zpožděním, ale stálo to za to. 

Měli jsme navíc naloženy dvě krabice 

plyšových hraček a nástěnných obrázků, 

které jsme od zaměstnanců dostali. Cestou 

domů pak v autobuse někteří podřimovali, 

jiní zpívali písničky a přemýšleli o tom, 

kam pojedeme příště…            -zk- 

 

A jak to bylo dál… 
Poslední úterý jsme ráno netrpělivě 

vyhlíželi pana Hanáka, který nám při 

návštěvě Podlesí slíbil, že přijede do školy 

s bryčkou a všechny nás povozí. Své slovo 

skutečně dodržel a my jsme mohli celé 

úterní dopoledne opět trávit na koni. Přivezl 

nám také fotografie a dobrou náladu. 

Mockrát děkujeme!  

Ve středu jsme pro děti připravili dopoledne 

plné her a soutěží. K večeru jsme se pak 

znovu sešli ve škole, abychom tu mohli 

v letošním školním roce naposledy přespat. 

Ve čtvrtek jsme uklízeli třídu, předávali si 

učebnice a rozloučili se se Štěpánkou, která 

odchází do Bruntálu na gymnázium. 

Předškoláci pak byli slavnostně pasování na 

prvňáky. Všichni zmiňovaní si odnesli na 

památku na školní léta knihy, které jsme jim 

mohli zakoupit díky finančním darům, které 

jsme v průběhu roku dostávali. 

No a pátek? Vysvědčení a hurá na 

prázdniny! Děkuji touto cestou všem dětem 

za příjemně strávený školní rok, za to, že se 

vždy snažily dosáhnout co nejlepšího 

výsledku, že byly k sobě ohleduplné 

a navzájem se nezlobily. A ti, kteří to občas 

porušili, se snad v příštím roce polepší . 

Děkuji také kolegyním Barunce a Helence 

za to, že dětem připravovaly zajímavé 

programy a po celou dobu se o ně pěkně 

staraly, panu faráři a paní Evičce děkujeme 

za zajímavé vstupy do výuky, paní učitelce 

Janě za anglická odpoledne, paní kuchařce 

Mirce a později Věrce za to, že se na nás 

vždy za okýnkem usmívaly a vařily nám jen 

samé dobroty, paní Vierce, že se nám pěkně 

starala o chod jídelny, „tetě“ Jarušce za to, 

že ve škole nejen dětem pomáhala víc, než 

by musela, panu starostovi, místostarostovi 

a zaměstnancům obce, kteří nám stále 

pomáhají řešit všechny problémy spojené 

s chodem školy, ale i s akcemi pro děti… 

Děkuji také rodičům, kteří v případě 

problému upřímně přišli a podíleli se na 

řešení i těm, kteří se jen tak zastavili 

a usmáli se na nás .  

Těším se na vás v příštím školním roce. 

           Zdeňka Kadláčková 

 

Co chystáme pro prvňáčky 

Od září budou ve škole nové prvňáčky čekat 

změny. Rodiče si mohou zvolit, jakou 

metodou psaní budou chtít nechat vyučovat 

své dítě. Budeme nabízet novou výuku 

psaní Comenia Script, která se začíná 

v republice stávat velmi vyhledávanou 

alternativou výuky psaní. Tato metoda je 

pro děti podstatně jednodušší, protože se 

neučí najednou čtyři tvary písmen, jejich 

písmo se tak stává čitelnější a navíc 

jednotažné psací písmo plné kudrlinek 

a zapeklitých tvarů, které se v Čechách 

používá, je ve světě spíše specialitou. Škola 

pro výuku získala certifikát na základě 

složení speciální zkoušky v NIDV. Dále 

můžeme nově vyučovat metodou 

splývavého čtení Sfumato, ke které jsme 

také po proškolení obdrželi patřičný 

certifikát. Nejdůležitější ale je, že od září 

plánujeme v některých dnech a předmětech 

oddělit výuku pro žáky prvního ročníku, aby 

se jim dostalo větší péče a mohli jsme 

s nimi pracovat opravdu individuálně podle 

jejich potřeb. 

 

Přejeme krásné prázdniny všem!!! 
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