
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Sotva naučíme své dítě něco, co sami neděláme.

www.skola.rudnapodpradedem.cz

Červen 2016

Dva dny před koncem školního roku jsme pro
naše  rodiče  a  děti  připravili  Zahradní
slavnost.  Celé  odpoledne  jsme  se  bavili
soutěžemi,  hrami  a tancem na  naší  zahradě.
O bohaté  občerstvení  se  postaraly  naše
starostlivé  maminky  a  naše  paní  kuchařka.
Stanoviště  s různými  úkoly  zajistili  rodiče

s dětmi, paní učitelky i další hosté, kteří se s námi přišli pobavit. Zábavu
jsme si užili také s tatínky. Pro ně byla připravena soutěž o zlaté kolečko,
kterou  vyhrál  pan  Klech.  Příjemným  překvapením  bylo  vystoupení
tanečního kroužku pod vedením bývalého žáka Dominika Molíka, a celé
odpoledne jsme završili opékáním špekáčků. Poté jsme se s dětmi odebrali
do  školy  a  nachystali  jsme si  své  pelíšky  pro  přespání  ve  škole.  Před
úplným zalehnutím, jsme šli na malou pozdní vycházku. A potom hurá do
hajan.  Děti  byly  příjemně  unavené,  a  tak  spaly  jako  dudci  nejen  ty
školkové, ale i školní. -bm-
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ZAHRADNÍ SLAVNOST JAK SE PATŘÍ

Vážení rodiče, v úterý 23. srpna v 16:00 hod se budou konat 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro nový školní rok 2016/2017. Účast na těchto schůzkách je nutná,
jelikož se doplňují dokumenty potřebné při nástupu dítěte do školky.

Budu se na Vás těšit, p. uč. Bára Matějáková.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD
naleznete na stránkách naší školy v sekci Dokumenty.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016.



V tomto  roce  slaví  naše  škola
110.  výročí  svého  vzniku
a zároveň  70.  výročí  založení
české  školy  v  Rudné.  V měsíci
červnu  jsme  proto  uspořádali
malou  oslavu  této  významné
události.  Byli  pozváni  bývalí
pedagogové,  absolventi,  přátelé
školy  i  široká  veřejnost.  Pro
návštěvníky  byl  přichystán

program ve formě slavnostního proslovu paní ředitelky a pana starosty,
hudebního  vystoupení  bývalé  žačky  Jessicy  Vršanové  a  žaček  Klárky
Kutilové  a Kačenky  Strápkové,  komentované  prohlídky  školy  spojené
s malou výstavou prací dětí, historického okénka plného fotografií, čtení
z kronik  a statistik,  a  příjemného  posezení  u  kávy  a  občerstvení,  které
zajistila Obec Rudná, které škola patří. Příjemným zpestřením a zároveň
překvapením pro zúčastněné byla prezentace historických fotek a osobní
poděkování svým učitelům od jejich bývalé žačky Ing. Lucie Wágnerové.
Kytičkou poděkovala za dlouholetou práci rekordmanům rudenské školy –
paní Vilmě Lakatošové a paní Karle Olšerové, které u nás působily 33 let
a bývalému panu řídícímu Antonínu Hanákovi, který je stále se školou ve
spojení a je našim milým školním přítelem.  -bm-

Před koncem školního roku nás společně se školkou čekal jeden z menších
výletů do lesa v Dolní  Moravici.  Jednalo  se  o  komentovanou prohlídku
lesa s názvem Stromy a živočichové v lese. Připraven pro nás byl bohatý
program,  ve  kterém jsme  se  dověděli,  jaký  je  rozdíl  mezi  myslivcem
a lesníkem,  vyzkoušeli  jsme  si  poznat  a  pojmenovat  obyvatele  lesa,
stromy i keře, které v lese rostou. Zahráli jsme si několik zábavných her
s lesní tematikou, vyzkoušeli  vábničku na divočáky, připomněli  jsme si
také, jak se máme v lese chovat, jak a proč chránit lesní krajinu a nejen tu.
Na  závěr  jsme  dostali  drobné  dárečky  a  oplatek  s pitíčkem  na  cestu.
Děkujeme Ing. Vyhlídalovi a jeho kolegyni z Lesů ČR.   -ez-
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LESNÍ PEDAGOGIKA aneb v lese v Dolní Moravici

OSLAVY 110 LET ŠKOLY



Předposlední den školního ruku jsme navštívili farmu v Razové. Autobus
nás vysadil na horní zastávce a odtud nás už Alenka Konečná vedla na
jejich farmu. V bráně nás přivítal spolužák Jarda s maminkou, kteří nás po
farmě provedli.  Děti  viděly krásné králíky,  ve stáji  si  pohladily telátko
a prasátka. Okolo malého rybníčku se spoustou vodní drůbeže jsme vyšli
na pastvinu, kde si děti hladily oslíka i velmi klidné kravičky. Z pastviny
byl  krásný výhled na Slezskou Hartu, Velký Roudný i Praděd. Odpočívali
jsme  pod  úžasně  voňavým  rozkvetlým  padesátiletým  jasmínem.  Děti
pozorovaly  slepičky  s  kuřátky  a  hrály  si  s  mazlivými  kočičkami.
Dopoledne  na  farmě  bylo  velmi  příjemné.  Děkujeme  manželům
Konečným za sýrové občerstvení i jejich vstřícnost.   -hv-

Hlavní společný výlet byl letos zaměřen tematicky. Co taky jiného by se
k pravěku hodilo víc, než návštěva a prohlídka jeskyní, ve kterých možná
kdysi žila nějaká ta pravěká tlupa? Vypravili jsme se proto do Sloupsko-
Šošůvských  jeskyní,  které  jsou,  co  do  rozlohy,  největší  zpřístupněné
jeskyně  v celé  České  Republice.  My jsme  se  vydali  do  části  sloupské
části, ve které  jsme  viděli  kostry  jeskynních  medvědů,  lvů  a  hyen.
V Eliščině  jeskyni  jsme  si  prohlédli  nádherné  krápníky  připomínající
nejrůznější  věci  a  zažili  jsme  také  naprostou  tmu,  při  které  jsme  se
dověděli  zajímavost,  že  v  jeskyni  se  člověk  nikdy  nerozkouká.  Přímo
v jeskyni nám pak paní průvodkyně promítla ukázku z lovu pravěké tlupy
a prohlédnout jsme si mohli také 45 000 let staré úlomky kostí z lebky
člověka  neandrtálského.  Kromě  návštěvy  jeskyní  jsme  stihli  také
prohlídku  renesančního  zámečku  a  muzea  v Blansku.  Náš  výlet,  ze
kterého  jsme  se  vrátili  unavení  a  vyčerpaní,  ale  plní  nových  zážitků
a informací, se tak velmi vydařil.  -ez-

Jak už  se  stalo  téměř  tradicí,  oslavili  jsme Den dětí  v  Podlesí  u  pana
Hanáka. Na Novou Rudnou nás vyvezl autobus a dál už děti šlapaly pěšky.
Cesta vede krásnou přírodou, a tak si děti měly možnost zopakovat názvy
stromů i známých bylin. Na 1. stanovišti se děti nasvačily a splnily svůj
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NA FARMĚ V RAZOVÉ

SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ

DEN DĚTÍ



první úkol. Školkáčci hádali pohádkové dvojice, školáci luštili křížovku.
Cestou  dál  jsme  minuli  posed  a  protože  byl  odemknutý,  nechali  jsme
školáky nakouknout. To bylo dobrodružství! A pak zase dál – vzhůru do
Podlesí.  Krmili jsme kozy, hladili  koně, a u kaple sv. Josefa čekal děti
druhý úkol.  Křídami  nakreslit  pohádkové postavy.  Po chvíli  už  na nás
mávali Králíci z klobouku, nad hlavami přeletěl motýl Emanuel, Maková
panenka zatančila svůj taneček,  pan Tau smekl svoji buřinku. Pan Hanák
nás očekával a na louce pro nás připravil lavičky i ohniště. Nasbírat dřevo
na oheň a klacíky na opékání byl třetí  úkol, a tak za chvíli  už ohýnek
plápolal  a  nad  ním  se  pekly  buřtíky.  K  nim  nám  paní  kuchařka
nezapomněla přibalit pořádnou porci nejrůznější zeleniny. A jako obvykle
pan Hanák každé dítě svezl na své kobylce Betynce. Před odchodem si
děti měly možnost projít určitou trasu svázání se svým kamarádem. Aby
mohly  projít  celou  trasu,  bylo  potřeba  zapojit  hlavu,  najít  ten  nejlepší
způsob a hlavně přijít na to, že musí spolupracovat. Nakonec byly všechny
děti  odměněny  medailí  a  pytlíkem  skleněných  kuliček.  Dětský  den
v Podlesí  jsme si  opět  užili!  Děkujeme panu Hanákovi  za  jeho ochotu
a čas věnovaný dětem.  -hv-

Poslední  den  školy  jsme  po  vydání
vysvědčení uspořádali slavnostní  Pasování
prvňáčků  a Vyřazení  páťáků.  Ze  školky
letos odchází do první třídy 10 dětí, ze školy
nám  odejdou  3 páťáci,  z  toho  dva  na
gymnázium.  Za  přítomnosti  rodičů  paní
ředitelka  pasovala  svým  mečem  děti,

předala jim památeční šerpu a knihu. Pan starosta pak popřál dětem hodně
úspěchů ve škole a předal také knihu a památeční list. Ostatní děti pak od
něj dostaly prázdninový balíček plný dobrot.  -bm-

Přejeme našim nejmenším, aby si užili léto plné sluníčka a zážitků.
Budoucím prvňáčkům pak úspěšné vkročení do školních lavic.

FOTKY ZE VŠECH AKCÍ BUDOU POSTUPNĚ PŘIDÁVÁNY 
NA STRÁNKY ŠKOLY www.skola.rudnapodpradedem.cz 

– podívejte se, jak si to děti užívaly...
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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. 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

http://www.skola.rudnapodpradedem.cz/

