
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto (G. K. Chesterton): 

Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět. 
www.skola.rudnapodpradedem.cz

Červen 2018

Školní  rok  2017/2018  je  již  minulostí.  Pasovali  jsme  předškoláčky  na
školáky, vyprovodili jsme do velkého světa našeho jediného páťáka Toma,
rozdali  vysvědčení  a  popřáli  všem  krásné  léto.  Ani  letos  na  nás
nezapomněl  pan  starosta  Radomír  Tománek,  který  se  přišel  se  všemi
rozloučit a předal všem dětem knižní dary a zaměstnancům poděkování
a krásné květiny. I my jsme poděkovali (a děkujeme nyní ještě jednou) za
celoroční starost a péči o rudenskou školu, za to, že na nás pan starosta

A JE TO ZA NÁMI



nezapomínal a nacházel si k nám po celý rok cestu. Jistě se toho letos ve
škole společnými silami mnoho podařilo. Ruku k dílu kromě zřizovatele
přiložili také zaměstnanci a rodiče, a tak jsme například zmodernizovali
„staletý“ kabinet, zrenovovali tělocvičné nářadí, vyrobili nové pomůcky,
provedli nové nátěry a opravili výmalbu. Velkou akcí pak bylo oddělení
kotelny od prostor školy, takže se ve škole již nepotýkáme s nepříjemným
zápachem,  který  pronikal  dveřmi  dovnitř.  Došlo  k  vyzdění  příčky
a zhotovení  samostatného  vchodu  do  kotelny.  Během  června  jsme
vyměnili v celé škole všechna stará zářivková svítidla za nová.
I  v  letošním  roce  jsme  využívali  financí  EU  a  dočerpávali  z  částky
přibližně  475  000  Kč  na  pomoc  školního  asistenta,  nákup  velkého
množství knih a pomůcek, nábytku, kopírovacího stroje, dataprojektoru,
doučování  dětí  apod.  Podařilo  se  nám čerpat  i  menší  finanční  dary  od
MAS Hrubý Jeseník a v posledních měsících jsme využili dotace ve výši
cca  15  000  Kč  na  zajištění  dopravy  pro  všechny  žáky  na  plavání.
V letošním roce jsme nevyužili dotačního programu Mléko do škol, ale
v příštím  roce  se  k  němu  určitě  opět  připojíme.  Děti  tak  budou  nově
dostávat  zdarma  několikrát  do  měsíce  neochucené  mléčné  výrobky.
Radost jsme ale měli z programu Ovoce do škol, na který jsme si už za ta
léta  natolik  zvykli,  že  si  ani  neuvědomujeme,  že  i  ovoce  máme  pro
všechny žáky během celého roku několikrát do měsíce zdarma. 
Výlety, besedy, divadla a exkurze dětí byly financovány z daru, který pro
školu zajistil  pan Vladimír Procházka, dále pak z práce rodičů v rámci
jejich spolku SRRP. Za každé dítě rodiče na začátku školního roku uhradí
jednorázový příspěvek na vstupné a dopravu na školní akce. Spolek rodičů
pak s těmito penězi hospodaří a díky aktivní činnosti zajistí další příjmy,
ze kterých pak dětem hradí veškeré aktivity. Tímto způsobem pak každé
dítě čerpá několikanásobně vyšší  částku, než rodiče na počátku vydali.

Bez této rodičovské aktivity bychom
rozhodně  nemohli  během  roku
uskutečňovat  jakékoliv  větší
výjezdy,  protože  úhrada  dopravy
patří k nejbolestnějším výdajům. 
Děkujeme  tedy  všem,  co  našim
dětem i škole pomáhají a mají nás
rádi.   -zk-

Na výletě v Rožnově pod Radhoštěm



Každou středu se konal kroužek florbalu pod vedením pana Baláše nebo
pana Jedličky. Celý rok se děti pravidelně a poctivě scházely a trénovaly.
Dne 13. června jsme se všichni vydali na turnaj. Původní plán, hrát na
venkovním hřišti v Dolní Moravici se změnil kvůli nevydařenému počasí,
a proto akce byla přesunuta do Malé Morávky. Tamní škola má novou,
krásnou a velkou tělocvičnu, a tak jsme se tam všechny 4 malotřídní školy
hravě  vešly.  Děti  byly  nadšené,  plné  energie.  Hrálo  se  na  2  skupiny,
mladší  a starší  žáci.  Každá  hra  trvala  10  minut.  Po  5  minutách  se
vystřídaly strany. Naše škola má ze všech zúčastněných škol nejvíce žáků,
tak aby si zahrála většina, střídali se dokonce i během hry. Ti co nehráli,
statečně  fandili  a podporovali  své  spolužáky.  Konkurence  byla  velká
a naše účast na takovém turnaji byla zcela nová – umístili jsme se tedy na
čtvrtém místě.  Naše týmy velkou tělocvičnu ale výborně zvládly a my
chceme moc poděkovat. Nejenom dětem za odvahu, ale i jejich trenérům
pánům Balášovi a Jedličkovi za ochotu trénovat ta naše zlatíčka :-).   -kv-

Předposlední pátek jsme jeli  do bruntálského kina na celovečerní film s názvem
Planeta Česko. Film byl výborně zpracován. Pomocí moderní techniky nám tvůrci
ukázali,  že  nemusíme jezdit  nikam daleko,  abychom viděli  krásy  české přírody.
V kině jsme nebyli sami a bylo tam více dětí z jiných škol. My jsme ale byly pyšné
na ty naše. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za úžasné a slušné chování během
celého filmu.    -kv-

FLORBAL

KINO



I letos jsme se vypravili oslavit Den dětí do Podlesí. Letošní školní rok se
nesl  v  cestovatelském  duchu,  kdy  děti  poznávaly  světadíly,  blíže  se
podívaly  do  Evropy,  podrobněji  se  seznámily  s  Českou  republikou
a nejdéle se věnovaly svému kraji,  okresu a okolí.  A tak si  děti  cestou
všímaly  okolní  krajiny,  poznávacích  tabulí  a  vše  si  zapisovaly  do
poznávací karty. Vždyť přece  Tady jsme doma a své okolí bychom měli
znát.  Občerstvovací  přestávku  nám  připravila  paní  Ciemalová.  Děti  si
pochutnaly na jahodách, výborném štrůdlu a mohly se osvěžit stříkající
vodou z hadice. V Podlesí nás přivítal tradičně pan Hanák a laskavě nám
poskytl prostor pro hry i opékání. Počasí nám opět přálo, děti si hrály na
louce i v lese, opékaly špekáčky. Čas plyne velmi rychle a tak nastal čas
vydat se na zpáteční cestu. Trasu už máme natrénovanou, proto nám cesta
rychle  ubíhala.  Děkujeme panu Hanákovi  za  jeho  laskavost,  vstřícnost
i poskytování krásného a bezpečného místa,  panu Záchovi za špekáčky
i paní Ciemalové za výborné občerstvení.   -hv-

V družině máme stále co dělat. Ani v červnu to nebylo jinak. Čím více se
blížil  konec roku a venku bylo krásné počasí, tím více dětí  chodilo po
obědě domů, ale my jsme měli stále o zábavu postaráno. Děti si vyráběly
a šily látkové krabičky i polštářky, dívky si vyráběly krásné letní čelenky.
Jedno odpoledne jsme si udělali ovocnou párty. Všechny děti se zapojily
do krájení  ovoce  a  následného  napichování  originálních  ovocných
jednohubek. Po jednohubkách se jenom zaprášilo. Také jsme se věnovali
tomu, jak nám čas plyne. Popovídali jsme si o všech akcích, které jsme
zažili,  kam  jsme  jeli,  co  jsme  všechno  viděli  a  zažili  během  celého
školního  roku.  Každé  dítě  si  vytvořilo  vlastní  myšlenkovou  mapu
o tomhle úžasném školním roce.   -kv-

Už podruhé  jsme  se  vydali  na  besedu  na  téma  Poznej  a  chraň  k bruntálskému
spolku  myslivců.  Děti  si  zopakovaly,  co  si  zapamatovaly  z minulé  besedy
i mysliveckou hantýrku. Dále si povídaly o mláďatech a jejich maminkách. Chvíli
pak hrály hry na zahradě a nakonec vytvořily plakát na téma Myslivcův rok. Dětem
se dopoledne moc líbilo a už se těšíme na další besedu v dalším školním roce.   -kv-

DEN DĚTÍ V PODLESÍ

DRUŽINKA ČERVNOVÁ...

POZNEJ A CHRAŇ PODRUHÉ



25. června jsme se už potřetí vydali na lehkoatletické závody malotřídních
škol v Malé Morávce. Počasí nevypadalo moc dobře. Docela jsme se báli,
že se závody budou muset přesunout do tělocvičny. Po příjezdu se děti
rozdělily  do  skupin  podle  ročníků  na  holky  a  kluky.  Úkolem  bylo
absolvovat 3 stanoviště: hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na
50 metrů. Mimo trojboj se nakonec vždy ještě běží 800 metrů. Všechny
děti se musely zúčastnit prvních tří disciplín. Vše probíhalo rychle, bez
žádných komplikací. Děti si to moc užívaly. Ve všech družstvech se mezi
závoděním taky seznamovaly se svými vrstevníky a vytvářely si tak nové
vazby s novými kamarády. Po hlavních disciplínách následoval pro 4. a 5.
třídu povinný běh na 800 metrů a nepovinný pro mladší ročníky. Plno dětí
z naší školy překvapilo. Po sčítání všech bodů nastal čas na vyhodnocení.
Celkově jsme získali 3 medaile. Za první ročník se dostal na 3. místo náš
vynikající Matěj a za čtvrtý ročník taktéž 3. místo, naše vynikající Kačka.
To ale  nebyl  konec.  V běhu na  800 metrů  skončila  na  stupních vítězů
čtvrťačka Eliška s krásným třetím místem. Jako škola jsme se umístili na
čtvrtém místě,  ale  je  to  proto,  že  závěrečné  hodnocení  se  provádí  na
základě průměru bodů na jedno dítě. Naše škola jako jediná malotřídka
má největší  počet  dětí  v  nejmladší  kategorii,  a  tak když se zprůměrují
výkony prvňáčků vedle vyspělejších páťáků z jiných škol, odsouváme se
logicky na nižší příčky. Pro nás ale medaile nejsou prioritou. Učíme děti si
každou akci užít (což je někdy velmi těžké a občas tečou i slzy), a pokud
k tomu nějaká medaile padne,  bereme to jako příjemný bonus k pěkně
prožitému dni plného sportu a nakonec i pěkného počasí.   -kv-

V červnové Veselé Vědě jsme opět pokoušeli kyseliny a zásady. Děti nafukovaly
balónky pomocí unikajícího plynu a vyráběly octové bomby. V předposlední lekci
si zkusily vyrobit zmrzlinu jako za starých časů – bez mrazáku. Mrazily jen ledem
se solí. Věřili byste, že po nasypání soli do ledu klesne ve chvíli teplota z nuly na
-10°C?  Tak  jsme  si  vyrobili  jednu  mléčnou  vanilkovou  a  jednu  jablečnou
džusíkovou  zmrzlinu.  V rozlučkové  lekci  si  děti  vyrobily  alobalové  lodičky  na
elektrický pohon. Nabitým pravítkem statickou elektřinou poháněly loďky po moři
v lavoru. A k tomu všemu si přikusovaly meloun a zakusovaly zvířátkové sušenky.
Zkrátka prázdninová nálada. Tak si užijte léta a hurá k vodě!   -hv-

ATLETICKÝ TROJBOJ MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL

VESELÁ VĚDA



Tento  rok  jsme  vyjeli  na  výlet  do  Valašského  muzea  v  Rožnově  pod
Radhoštěm. Nejprve jsme navštívili část s názvem  Mlýnská dolina, kde
mohly  děti  vidět  při  práci  mlýnská  kola  pohánějící  valchu,  mlýn,  pilu
rozřezávající  obrovský  trám,  lisovnu  oleje  nebo  hamr  s  ohromnými
kladivy. Ve velké vozovně si prohlédly staré dopravní prostředky, které se
používaly například v zemědělství, lesnictví, různých řemeslech nebo pro
přepravu  osob.  V  další  části  Dřevěné  městečko  se  děti  seznámily
s životem v malém městě  od poloviny 19. století. Okolo nepřístupného
kostelíka přešly do měšťanského domu, kde si prohlédly jak žili bohatší
měšťané. Potom navštívily starou rožnovskou radnici, kde byla umístěna
i pošta  a  malý  krámek.  Posledním  domkem,  který  jsme  si  prohlédli
i uvnitř, bylo fojtství. Domu vévodila velká jizba, kde se scházeli poddaní
k rozdělení roboty. Na závěr jsme navštívili výstavu starých hraček. Ve
všech staveních mohly děti shlédnout nejrůznější předměty denní potřeby,
které kdysi lidé používali a udělat si tak obrázek o životě předků.   -hv-

Na zahradní slavnost se děti vždy velmi těší. Jsou připravena  stanoviště, kde si děti
mohou vyzkoušet různé disciplíny a všichni vyhrávají. Všichni si mohli vyzkoušet
jízdu na koních, skákání přes švihadlo, shazování plechovek, vybírat bosou nohou
mince  z  bazénku,  pohánět  raketu  proudem  vody.  Děti  si  mohly  zaskákat  na
skákacím  hradu  nebo  na  trampolíně.  Rodiče  přichystali  výborné  občerstvení.
Všichni  se  baví  a  všichni  hostí  všechny.  Letos  nám ale  počasí  trošku  nepřálo.
Zoufalý  učitelský  sbor  ale  z  nerozhodnosti  zachránili  tatínkové,  kteří  pohotově
zajeli  pro plachty a vyrobili  centrální zastřešené náměstí.  A protože dětem déšť
nevadil, slavnost tak mohla pokračovat vesele dál. Večer děti ze školy i předškoláci
společně  spávají  ve  škole.  Je  to  vždy  velké  dobrodružství,  a  letos  s velkým
překvapením.  Rodiče  přichystali  diskotéku  s opravdickou  diskokoulí.  Když  děti
zaslechly hudbu, okamžitě  se začaly kroutit  v jejím rytmu a diskotéku si  řádně

užily. Tolik hlasitého zpěvořvaní ještě naše fialka
(a možná ani celá škola) nezažila. Zopakovaly si
i Karlovu  Kávu  si  osladím  a další  písně,  které
přes  rok  cvičily  pro  svá  vystoupení.  Děkujeme
všem, kdo jste čímkoliv přispěli ke zdaru akce.
Třeba  jen  přítomností,  úsměvem  a  dobrou
náladou!  Bez  pomoci  Vás,  rodičů,  by  nebylo
možné zahradní slavnost uskutečnit!   -hv-

ŠKOLNÍ VÝLET DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

ZAHRADNÍ SLAVNOST

A takto nám popřála jedna z maminek.
Děkujeme :-)!


