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Největší událostí měsíce bylo bezpochyby natáčení pořadu pro děti v režii České
televize Šikulové. Odvysílán byl bohužel nečekaně rychle v neděli 15. 6. a podruhé
ve čtvrtek 19. 6., kdy byla ve větší části Rudné odstávka el. proudu. I tak jsme ale
prožili den plný novinek a pro děti se stal jistě zajímavou zkušeností. K vidění je
pořad  také  na  internetu  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-
sikulove/414234100081019/ nebo si zadejte "Šikulové" a po načtení stránky pořadu
si najděte ve "videoarchivu" pořad z 15. 6. 2014. A jak to ve slohu popsaly naše
děti? Tady je Dominikova verze (Dominik Molík, 4. třída):
...všichni jsme se moc těšili. První přišel výtvarník a režisérka a uvítali jsme je jako
námořníci  a  hned po nich  přijeli  herci  a  moderátoři  Jana a  Ivo (Šikulové).  My
školáci jsme si ve třídě hráli a když přišli, uvítali jsme je hlasitým ahoj. A začali
jsme vyrábět různé výtvory. První byl podmořské divadlo: Matěj, Mira a Ivo dělali
plátno, na kterém budeme hrát, Jana a ostatní vyráběli rybičky z kolíčků na prádlo
a bylo to moc pěkné. Pak jsme se seřadili a ty rybičky jsme drželi a dělali že plavou
na tom plátně a říkali jsme k tomu srandovní historky... A pak přišel čas na další
výrobek na chobotnice z ponožek. Posedali jsme si a začali jsme vyrábět. Ponožku
jsme si naplnili vatou a zbytky vln jako hlavu. Zbytek ponožky jsme si rozstříhali
na osm chapadel. Pak jsme si udělali oči z knoflíku a také ze samolepicích očí,
vlasy, pusu, nos... a pak byla přestávka a šli jsme na oběd. Pak jsme se vrátili do
školy a učili jsme je vyrobit maják. Použili jsme: staré květináče od největšího po
nejmenší, nabarvili jsme je bílou a červenou barvou. Čekali jsme až nám to uschne
a domalovali okna, dveře, kruh. Pak jsme to přilepili a byla přestávka na napití a na
záchod. A poslední výrobek byl krmítko pro motýly. První jsme dostali kelímky
a my jsme si je museli vymalovat. A až to bylo, tak jsme si vystřihli z ubrousků
květiny a přilepili jsme si to na spodní část kelímku a šídlem jsme se snažili udělat
doprostřed kelímku díru. Pak do té díry jsme dali vatu. A ještě jsme museli vyrobit
nektar z vody a cukru. Moc se mi to líbilo, byli jsme rádi, že k nám Šikulové přijeli!
Fotky ze zákulisí natáčení najdete na stránkách školy, videa pak na youtube po zadání skolarudnapp.
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ŠIKULOVÉ
- POŘAD ČESKÉ TELEVIZE TAKÉ OD NÁS Z RUDNÉ



Červnová družina byla plná her a zábavy. Na začátku měsíce jsme oslavili  Den dětí pěším
výletem za panem Hanákem do Podlesí. Děti cestou plnily úkoly zábavné – i vědomostní a ani
jsme se nenadáli  a byli  jsme v cíli.  Odměnou dětem byla opět  projížďka na Betynce a  po
nezbytném sběru dříví na oheň i opékání klobásek.  Panu Hanákovi moc děkujeme za jeho
pozvání, ochotu i trpělivost věnovat svůj čas dětem. Dále jsme pokračovali v osazování školní
zahrady. Na jaře děti vysévaly semínka květin – jiřinky, hledíky, afrikány – sazeničky jsme
vysadili  na záhonek a teď se již můžeme těšit,  až nám krásně rozkvetou. Pokud nám přálo
počasí, trávili jsme družinový čas venku na zahradě nebo na obou hřištích. Při nepříznivém
počasí děti hrály deskové a stolní hry s velkým zaujetím. Mnohé hry rozvíjejí logické myšlení,
učí  nás  ovládat  své  emoce,  vyhrávat  i  prohrávat,  počítat,  a  spoustu  dalších  dovedností
důležitých pro život.     -hv-

V  posledním  červnovém  týdnu  jsme  se  zúčastnili
lehkoatletických závodů v Malé Morávce. Byly to závody
malotřídek – účastnily se školy z Malé Morávky, Karlovy
Studánky, Dolní Moravice a také naše škola.  Naše děti
byly na závodech poprvé, a tak si jely „jenom zasoutěžit“
a vůbec nepomýšlely na nějaká vítězství. Jaké však bylo
jejich  (i  naše)  překvapení,  když  jsme  se  dočkali
vyhlašování výsledků? Naši školáci vybojovali pro školu
pohár za 1. místo! Takový úspěch jsme opravdu nečekali.
Na druhou stranu je takový úspěch ale zavazující – příští
rok by bylo dobré naše zlato obhájit. Proto budeme trénovat, trénovat a zase trénovat. Nejvíce
bodů se na účet školy připsalo díky  Jessice Vršanové a Emě Malíkové.  Jejich výkony byly
zvlášť ohodnoceny diplomy a medailemi. Protože ale na závodech zabrali úplně všichni a táhli
za  jeden  provaz,  neměli  jsme  téměř  žádné  nulové  ohodnocení  jednotlivců,  a  tak  se  při
konečném průměru bodů na počet žáků školy naše děti ocitly na vrcholu. A protože jsme se
rychle  pochlubili,  stihli  jsme  ještě  od  pana  starosty  před  koncem  školního  roku  přijmout
poděkování a míče pro naši sportovní činnost. Děkujeme! -hv-zk-

V měsíci červnu jsme ve škole neskutečně kmitali. Začalo to přípravami na natáčení televizního
pořadu, pokračovalo samotným natáčením a skončilo maratonem akcí v posledním červnovém
týdnu. Zapotili jsme se všichni, od dětí až po paní kuchařku, která připravila pro televizní štáb
vynikající občerstvení. 
Začátkem  června  jsme  navštívili  poslední  plánovanou  besedu  v  bruntálské  knihovně.
Seznámili jsme se se životem a dílem Václava Čtvrtka, poslechli jsme si ukázky z jeho knih
a opět se dověděli něco nového. V knihovně se dětem vždycky moc líbí, jen je nám líto, že si
vždy s velkým odhodláním vezmou přihlášky, protože jsou z nabídky knih nadšené, a pak se
bohužel nepřihlásí. Přitom je to zábava pro děti jen za symbolický roční poplatek a můžou si
půjčovat velké množství zajímavých knih i časopisů. Otevřeno je i v sobotu, a určitě by se
návštěva knihovny mohla spojit s nějakým výletem za nákupy. 

2

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

VYHRÁLI JSME ATLETICKÝ TROJBOJ

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU



Školní výlety jsme v tomto roce vedly v duchu poznávání okolí. Mateřská škola si domluvila
návštěvu zámku v Bruntále a část dne strávila aktivitami v parku. Se školáky jsme vyrazili na
pozvání do Andělské Hory, kde nás přivítala paní učitelka Dáša, která u nás byla před několika
měsíci na praxi. Připravila pro děti bohatý program, takže jsme v závěru museli ocenit i tuto
místní nabídku, protože je docela možné, že i kdybychom vyrazili někam dál, nemuseli jsme
toho zdaleka tolik zažít. Do Světlé Hory jsme šli pěšky, kousek cesty jsme se svezli, abychom
měli síly na procházky Andělskou Horou. Tam jsme začali na městském úřadě, kde nám byla
představena historie města a prohlédli jsme si také místní muzeum. Děti tam dostaly malý dárek
pro vzpomínku na místo, které navštívily. Další částí výletu byla návštěva místní školy. Jaké

bylo  překvapení  dětí,  když byly  uvedeny
do  učebny  hudební  výchovy,  kde  si  pod
vedením  pana  ředitele  zabubnovaly.
Zážitek to byl  obrovský a musím říct,  že
nám  to  docela  šlo!  Ve  škole  jsme  také
navštívili zoo koutek, kde jsme pozorovali
některá  drobná  zvířata.  Pak  jsme  se
přesunuli k místnímu rybníku, kde jsme se
kromě  krmení  kačen  mohli  vyřádit  ve
venkovním  fitcentru.  Někteří  zápasili
s lany a průlezkami, jiní seděli a kochali se
krajinou.

Od rybníka jsme se vydali  historickou alejí  na  Annaberg k poutnímu kostelu Svaté  Anny.
V současné  době  je  opravován,  a  tak  jsme  si  ho  jen  zhruba  prohlédli  a  pokračovali  jsme
naučnou  stezkou  k  vyhlídkovému  místu.  I  tady  kromě  nádherného  výhledu  čekalo  malé
překvapení - dřevěný kůň, který tam údajně zůstal stát po nějakém dětském táboře, a tak jsme
zase mohli prolézat a zkoumat...
Na závěr pobytu v Andělské Hoře nám paní učitelka Dáša
připravila  ještě  občerstvení.  Vraceli  jsme  se  tedy  cestou
kolem jejího bydliště a při návštěvě zahrady jsme nevěřili
vlastním  očím.  Čekalo  nás  grilování,  zmrzlina  se
šlehačkou,  věnečky  a  výborné  osvěžující  pití.  Bratr  paní
učitelky pro děti  navíc připravil  fotografie ze svých cest,
takže i o kulturu bylo postaráno :-). 
Paní  učitelko  Dášo!  Mockrát  děkujeme  za  přivítání  ve
Vašem městečku, za vlídné zacházení a za Váš čas, který
jste nám věnovala.
Školní výlet pak pokračoval ve středu, kdy jsme navštívili
dobrodružný  film  Bella  a  Sebastián.  Film  se  natáčel  v  Savojských  Alpách  během  všech
ročních období a vyprávěl o přátelství malého chlapce s opuštěným psem. Příběh se nám moc
líbil,  během promítání  jsme  ani  nedutali  a  moc  jsme si  to  užívali.  Škoda,  že  dopoledních
představení pro 1. stupeň moc nenabízejí, určitě bychom jeli do kina častěji. 
V letošním roce byl školní výlet pro děti zdarma. Všechny výdaje, které jsme měli (vstupenky,
jízdenky apod.), byly pokryty z třídního fondu, do kterého si děti spoří z výdělků z jarmarku
a masopustu. V příštím roce máme v plánu zase naplnit autobus společně se školkou a vyrazit
někam dál. 
Ve středu nás měla ještě čekat Zahradní slavnost. Pro nepřízeň počasí jsme ale museli zvolit
podstřešní variantu, a tak jsme si užili alespoň spaní ve škole.     -zk-
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Zahradní  slavnost  nám  sice  pro
nepřízeň  počasí  nevyšla,  ale  i  tak
jsme  si  poslední  dny  netradičně
užili.  Čekalo  nás  totiž  spaní  ve
škole  -  pro  školáky,  ale  také
předškoláky  z  mateřské  školy.
Maminky  nám  připravily  spoustu
dobrého  jídla,  paní  kuchařka
navařila  výborný gulášek a  paní  učitelky připravily  pro  děti  zábavný program.  Pyžamkové
radovánky  jsme  zakončili  večerním  pěveckým  vystoupením  naší  páťačky  Jessicy,  která
v karaoke vystoupení předvedla písně, kterými se prezentovala na koncertech v ZUŠ. Byl to
krásný  zážitek  a  bylo  pěkné  pozorovat  děti  ze  školky,  kterým  svým  vystoupením Jessica
doslova učarovala.      -zk-

Poslední  den  školy  jsme  předali  vysvědčení,  udělili  ředitelské  pochvaly  a  dárky  za  samé
jedničky (Jessica Vršanová (5. tř.), Dominik Molík (4. tř.), Klára Kutilová (3. tř.), Filip Dvořák
a Tomáš Urbaník (1. tř.))  a přesunuli  se do mateřské školky, kde nás čekala poslední milý
(a trošku smutný) rituál.  Předškoláky jsme pasovali  na školáky a všichni jsme se rozloučili
s Jessicou a Danielem, kteří od nás odcházejí na druhý stupeň. Oběma přejeme, ať se jim moc
daří na jejich nových školách a aby vždy s láskou a hrdostí vzpomínali na svou školu první, kde
začali své vzdělávání, a kterou také svým podílem a přístupem tvořili a posunuli někam dál.
Daniel  a Jessica nám tu nechali  výrazné stopy, a přestože byli  jen dva, musím říct,  že byli
"velmi silný ročník". Budete nám chybět a vězte, že naše škola je vám vždy i nadále otevřená!

Nastal čas prázdnin. Popřejme našim dětem bohatství zážitků, spoustu výletů a mnoho
objevů na jejich výpravách za dobrodružstvím. Pedagogům přejme klidnou dovolenou
a načerpání nových sil. Těšíme se, že se ve zdraví zase sejdeme v novém školním roce.

Děkujeme  za  poslední  dar  tohoto  školního  roku.  Zaměstnanci  obce,  kteří  organizovali
Čarodějnické veselí, věnovali zisk z této akce naší škole.
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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. 

SPANÍ VE ŠKOLE

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY, VYŘAZOVÁNÍ PÁŤÁKŮ


