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

www.skola.rudnapodpradedem.cz

Červen 2015
RUDNÁ POD PRADĚDEM Z LEGA
Na konci měsíce května
proběhla souběžně s akcí
obce – Stavění máje –
i výstava
v
mateřské
školce se stejným tématem
– Stavění máje v naší obci.
Naše děti během 14 dní
postavily z Lega střed naší
obce a model stavění
májky. Vidět jste mohli
nejen naší školu, ale i Obecní úřad, kostel, urnový háj, hřiště, garáže,
panelák a činžáky. Nad všemi domky se pak majestátně tyčil Praděd, na
okolních loukách pracovaly zemědělské stroje. Děti stavění z Lega moc
baví a vyhrály si opravdu i s detaily – jako například hodiny na kostelní
věži, kytičky a svíčky v urnovém háji, schodiště se zábradlím u naší školy,
petrklíče na zahradě školy, domeček s hračkami v zahradě školy, dětské
herní prvky na hřišti apod. Předškolní děti pak vytvořili z Lega také nápis
Rudná pod Pradědem. Touto výstavou jsme završili celoroční projekt
Polytechnické vzdělávání v MŠ. Od paní lektorky, která nás metodicky
vedla, jsme obdrželi mnoho slov chvály a děti i malou sladkost.
-bm-

INFORMACE PRO RODIČE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Na stránkách školy naleznete informace pro rodiče ZŠ i MŠ na následující
školní rok 2015/2016. Důležitá informace pro rodiče dětí z MŠ:
V úterý 25. srpna se v 16 hod uskuteční TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ.
Účast je důležitá.
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Návštěva knihovny se už u nás stala tradicí, a to tradicí příjemnou. Tentokrát jsme
se na návštěvu těšili ještě víc, protože jsme měli poprvé navštívit nové prostory
knihovny. Už u vchodu nás vítala příjemná paní knihovnice, která nás uvedla do
nových prostor. Dětský koutek se nám moc líbil. Program začal hrou s písmenky.
Možná si řeknete, že to pro malé děti není příliš vhodné, ale asi byste se divili. I
malé děti se předvedly a byly mnohdy rychlejší, než ty větší. Dále jsme si vyslechli
pohádku o líné holčičce a jako bonus nás paní knihovnice provedla celou
knihovnou, dokonce jsme navštívili i tajnou chodbu. Už se těšíme na další návštěvu
v příštím školním roce.
-bm-

DĚTSKÝ DEN V PODLESÍ
Již třetí rok jsme se na oslavu Dne dětí vydali se školkou i školou na výlet do
Podlesí, lze to tedy již považovat za jakousi naši tradici. Tentokrát jsme výlet
uskutečnili na námět pohádky Tři veteráni. Paní učitelky se převlékly jako tři
vysloužilí vojáci a nezapomněly si s sebou vzít i tři kouzelné věci – harfu, cylindr a
měšec. Pěší túru jsme si zpříjemnili soutěžemi právě na téma této pohádky a ani
jsme se nenadáli a dorazili jsme na místo. Někdejší pan řídící naší školy, pan
Hanák, měl pro nás opět přichystané ohniště i dřevo. Po chvíli odpočinku
v nedalekém lesíku jsme si opekli párky a udělali piknik v trávě. Na děti čekala
ještě vědomostní minisoutěž z oblasti pohádkového světa a mohlo dojít k předání
malých dárečků. Výlet tak rychle utekl, že jsme se ani nemohli pořádně vydovádět
v lesíku a museli jsme se vydat na zpáteční cestu. Menší děti nám do školky
dovezla paní Balášová (moc děkujeme za spolupráci) a s většími jsme poctivě
šlapali pěšky. I přesto, že jsme došli do školy ucapkaní, věřím, že to stálo za to. -bm-

HASIČI ZE SVĚTLÉ HORY OPĚT POTĚŠILI NAŠE DĚTI
V pátek 26. června jste si možná všimli, že
na hřišti stálo krásné hasičské auto. Bylo to
auto a hasiči ze Světlé Hory, kteří si udělali
během dopoledne čas a přijeli za námi.
Ukázali nám, jak se fixují ranění na
nosítkách, jak vypadá svět z výšky
hasičského auta a jak se cítí hasič za
volantem. Ukázali nám, jak se stříká
různými typy proudnic, a děti si mohly
vyzkoušet stříkat na kužely. Třešničkou na dortu byla projížďka na dolní zastávku
a zpět. Za krásné dopoledne jsme hasičům namalovali obrázek. Hasiči ze Světlé
Hory – ještě jednou děkujeme za Váš čas a ochotu!
-bm2

ŽLUTÝ DEN
Jeden z červnových pátků jsme se věnovali projektovému dnu – Žlutý den. V tento
den přijdou všechny děti ve stejné barvě - žluté a přinesou si s sebou žlutou hračku.
Celý den se pak věnujeme jen žluté barvě – povídali jsme si o ní - co je žluté,
kreslili jsme dle básničky kuřátko, předškoláci se pokusili vyjmenovat písmenka ze
slova žlutá, cvičili jsme se svými žlutými hračkami, hráli jsme hry s tématikou žluté
barvy, zpívali jsme o žluté barvě z písničky Barvy a dramaticky jsme si ztvárnili
pohádku Kuřátko a obilí. Děti si den užily, musím pochválit i rodiče, kteří své děti
krásně oblékli do žluté barvy, a věřím, že si děti žlutou barvu pevně zafixovaly. -bm-

PROJEKTOVÝ DEN - LÉTO
V pondělí 22. června se žáci základní školy účastnili projektového dne. A protože
léto je čas her, odpočinku, chození na výlety a do přírody, pojali jsme tento den
v duchu Kdo si hraje – nezlobí. I přes nepřízeň počasí jsme se vydali do lesa. Ale
od školy je les celkem daleko. Museli jsme po hlavní cestě, po polní cestě, po
louce. Cestou jsme poznávali, co zde roste, co tu kvete, co se smí jíst a co ne. Po
necelé hodině jsme dorazili na místo. Les byl plný pokladů, ze kterých děti mohly
tvořit podle své fantazie – všechno bylo dovolené. Samy se rozdělily do skupinek
podle svých potřeb nebo sympatií a tvořily a hrály si. Větve se měnily na trámy,
sloupy i stožáry vlajek, šišky se povznesly na stromy i keře, tvořily aleje i ovocnou
zahradu. Mechy a kapradí pokrývaly střechy i interiéry domečků a příbytků.
Kameny vyrostly na obrovské skály. Všichni se snažili vytvořit co nejkrásnější dílo
a vůbec nevěnovali pozornost tomu, jak rychle ubíhá čas. 3 hodiny ve škole jsou
dlooooouuuuhééééé, ale 3 hodiny v lese... ani jsme se nenadáli a museli jsme zpět.
Dětem se den velmi líbil a tak jsme si slíbili, že jej ještě zopakujeme, jen musíme
vyrazit dříve, abychom měli více času.
-hv-

ŠACHOVÝ TURNAJ
V rámci školní družiny probíhal letos šachový
kroužek. Vyvrcholením byl šachový turnaj, který
zorganizovala paní Lucie Konečná – vedoucí
šachového kroužku. Soupeřem každého dětského
soutěžícího byl pan Hadámek – šachista, kterého
si jistě mnoho domorodců pamatuje jako místního
pošťáka. Třetí místo obsadila Ema Malíková, 2.
místo Alenka Konečná a vítězem se stala Eliška
Mališová. Mockrát děkujeme paní Konečné za organizaci a za sponzorství cen.
Je čas prázdnin, věnujte dětem trochu svého času, hrajte s nimi hry, čtěte si
a povídejte – rozvíjejte cit, smysl pro krásu, kreativitu i myšlení. Co do dětí vložíte,
mnohokrát se Vám vrátí.
-hv3

ZAHRADNÍ SLAVNOST S PŘESPÁNÍM VE ŠKOLE
Ve čtvrtek odpoledne (25.června) se konala na školní zahradě Zahradní slavnost
s přespáním ve škole. I přes naše obavy nám počasí ukázalo svou vlídnější tvář
a vydrželo bez deště. Děti soutěžily v hodu míčkem do dračí tlamy, skákaly v pytli,
podle hmatu rozeznávaly různé předměty, rýžovaly zlato, určovaly přírodniny
a zdobily si své kelímky na pití. Za každý splněný úkol dostaly razítko do své
soutěžní kartičky. Rodiče se podíleli na občerstvení, za což jim patří velké díky!
V závěru slavnosti předvedl neplánovaně taneční kroužek pod vedením Dominika
Molíka svá taneční vystoupení. Byly i pokusy o sólový zpěv, ale zpěváčci se
nemohli dohodnout, kdo vlastně bude zpívat. Tak nám tím dali tip pro příští rok –
možná bude karaoke! Po skončení slavnosti si děti nachystaly spaní ve školní
družině i ve třídě a šly na večerní procházku. Každé dítě dostalo barevný světelný
náramek nejen pro radost, ale i bezpečnou cestu. Plni dojmů jsme se po nezbytné
hygieně uložili ke spaní. Zahradní slavnost se díky spolupráci rodičů nadmíru
vydařila a ráno čekali na děti hasiči ze Světlé Hory.
-hv-

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
V měsíci červnu jsme se s naší školičkou zúčastnili Olympiády mateřinek, kterou
uspořádala Mateřská školka Okružní na hřišti v Bruntále. Vyjeli jsme plni
očekávání brzy ráno autobusem. Děti byly připravené a motivované ukázat to
nejlepší ze sebe. Na začátku nás čekala rozcvička s klaunem a hned poté soutěžní
disciplíny: běžecký slalom, skok v pytli, házení pytlíčků do kruhu a štafetový běh.
Účastnilo se asi sedm družstev dětí, naše Mateřská školka měla družstva dvě –
velčáci a maláčci. Dětem se moc dařilo a celé dopoledne si krásně užívali. Za své
výkony každý dostal zlatou medaili, pro celou školku jsme obdrželi diplom,
nádherný pohár a velkou tašku sportovního náčiní (balóny všech velikostí,
badmintonové pálky, sadu kuželek, křídy apod.). Navíc každý sportovec obdržel
tašku s pitím, oplatkou a bonbóny. Moc děkujeme za pozvání a organizaci Mateřské
školce Okružní.
-bm-

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ, VYSVĚDČENÍ
V úterý 30. června jsme se rozloučili s dětmi. Pasovali jsme předškolní děti na
školáky a slavnostně jsme vyřadili páťáky. Děti dostaly na rozloučenou knihu
a drobné dárky od paní učitelky i od pana starosty. K vzorným žákům, kterým byla
udělena ředitelská pochvala patří Dominik Molík, Klára Kutilová a Jaroslav
Konečný. Samé jedničky si opět odnesli Barbora a Kateřina Strápkovy, Martin
Molík, Veronika Kalášková, Eliška Mališová, Filip Dvořák, Tomáš Urbaník
a Alenka Konečná. Děkujeme všem dětem za příjemně strávený školní rok
a přejeme jim zasloužený prázdninový odpočinek! Krásné léto všem!
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