ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Děti se stávají tím, za koho je považujeme.
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JAK JSME VYRÁBĚLI MÝDLO

(Jak to bylo, jak to je)

V dalším praktickém projektovém dni se děti
seznámily s historií i současností výroby
mýdla. Kromě jiného si zároveň mohly
ochutnat, jak budou časem vypadat hodiny
chemie, protože o zmýdelnění rostlinných
tuků za pomoci hydroxidu sodného se jistě
budou ještě na druhém stupni učit.
A co jsme potřebovali? Vařič, teploměr,
hrnce, odměrky, váhu, bezpečnostní brýle,
pláště, gumové rukavice, ponorný mixér,
formy na mýdlo, špachtle na krájení, vařečky,
lžíce aj. Ze surovin pak: kokosový olej,
olivový olej, palmový olej, destilovanou vodu,
hydroxid sodný, extrakt z grepových jader,
esenciální oleje, sušené byliny aj.
A potom už se přesně vážilo, odměřovalo,
rozpouštělo, smíchávalo, měřila se teplota,
chladilo se, přidávaly se pěstící látky jako jíly,
sušené bylinky, pěstící olejíčky. To vše pod
zvýšeným dohledem pedagogů a s přísným
dodržováním bezpečnosti. Tak jsme vyrobili
zlaté měsíčkové a jemně fialové levandulové
mýdlo. Toto mýdlo se musí nechat ještě
alespoň 6 týdnů zrát.
-hvProjektový den proběhl a byl financován v rámci projektu Personální podpora
a rozvojové aktivity pro děti a žáky v ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem II,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009370
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ZAHRADNÍ SLAVNOST

Už se nám ty prázdniny blíží. To dokazuje naše každoroční Zahradní
slavnost, která se vždy překlene na spaní ve škole i s našimi novými,
budoucími prvňáčky. Už dopoledne jsme si vychutnali gulášek – místo ve
školní jídelně výjimečně na zahradě – a vyzkoušeli si trošku tábornického
pojezeníčka. Sešli jsme se poslední středu v červnu. Pro děti bylo
připraveno několik her (za podpory MAS Hrubý Jeseník), tradiční skákací
hrad (za podpory MX-NET Telekomunikace, s.r.o.), projížďka na koni
(s paní Lesákovu a Záchovou), hodně vody, protože nám počasí přálo
a sluníčko krásně hřálo. Nechybělo ani občerstvení, které připravili
a donesli rodiče a tradiční opékání špekáčků (taktéž darem od rodičů).
Příjemným překvapením (i když vlastně už je to také tradice) bylo taneční
vystoupení bývalých žáků – tentokrát společně s našimi současnými –
členy tanečního kroužku v Bruntále.
Po opékání jsme si nachystali spaní ve třídě i v družině a vrátili jsme se
přesně ve stanovený čas k táboráku. Je příjemné zjistit, že děti si zvládnou
čas pohlídat a být na místě v dohodnutou dobu. Tento rok jsme si sedli
k ohni a zazpívali si krásné táborákové písně v doprovodu kytary, které se
děti pilně učily přes celý rok. Chodíme se také procházet večerní obcí, ale
to jsme letos z časových důvodů vynechali. A protože to bylo dětem líto,
nechali jsme je alespoň divoce proběhnout k lípě a zpět. Doufáme, že si
tento den všichni užili a hrurááá na prázdniny.
-kv-
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ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA (Jak to bylo, jak to je)

Na školní výlet jsme letos s celou školou vyrazili do Zlatých Hor,
prohlédnout si hornickou osadu a seznámit se s historií získávání zlata.
Děti si prohlédly repliky funkčních, vodou poháněných zlatorudných
mlýnů, viděly, jak se zlatonosná ruda drtí a mele. Prohlédly si i funkční
tavící pec, kam se rozdrcená ruda převážela, aby se tepelnou úpravou
a chemickými procesy oddělily cizorodé látky od zlata. Všichni jsme si
mohli vyzkoušet i rýžování zlata v říčce Olešnici. Navštívili jsme
i hornický srub, který obývali místní horníci. Měli jsme možnost
prohlédnout si jeho vybavení a seznámit se s historickými věcmi denní
potřeby. Cestou jsme navštívili i Faunapark v Horní Lipové, kde si děti
mohly prohlédnou zblízka některá zvířata, jako např. želvy, lamy, surikaty,
klokany, opičky a mnoho dalších. Nad hlavou nám dokonce volně létali
velcí barevní papoušci. Byla to nádherná podívaná. Počasí nám přálo,
a tak jsme si výletu krásně užili. Děti se dověděly mnoho nových
zajímavých informací nejen z říše zvířat, ale i historie.
-hvŠkolní výlet byl pro děti zdarma, proběhl a byl financován v rámci projektu Personální podpora a rozvojové aktivity pro děti a žáky
v ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009370
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ZPRÁVIČKY Z VŠEZNÁLKOVA
V červnovém kroužku si každý badatel mohl připravit svůj Black box (vložit
jakoukoliv věc nebo přírodninu do krabice) a ostatní se pokoušeli dobrat
návodnými otázkami ke správné odpovědi. Tuto aktivitu trénujeme v každé lekci,
Všeználci se tak učí přemýšlet, rozšiřují si slovní zásobu a formulovat správné
otázky. V další lekci jsme zahájili Rok se stromem. Nejprve si děti našly strom,
který budou dlouhodobě pozorovat. Vybraly si starou lípu v parčíku za kostelem.
Pozorně ji prozkoumaly, poté formulovaly výzkumné otázky. V příštím školním
roce pak průběžně budeme strom sledovat a vlastním pozorováním ověřovat dané
hypotézy. V letošní závěrečné lekci jsme putovali do historie a zkoumali vznik
pohoří. Jakým způsobem mohou vzniknout hory a pohoří? Pomocí karet, dek či
ručníků a žíněnek v tělocvičně jsme pohybovali litosférickými deskami a vrásnili
pohoří. Za celoroční skvělou práci si potom Všeználci zasloužili sladkou ledovou
odměnu. Mňam!
-hv-

FLORBALOVÝ TURNAJ V DOLNÍ MORAVICI
Už podruhé jsme se zúčastnili florbalového turnaje málotřídek, který pořádají naši
kamarádi z Dolní Moravice. Akce se konala 13. června na jejich obecním hřišti.
Sešli jsme se 4 málotřídní školy. Turnaj probíhal velice rychle. Tento rok byli žáci
rozděleni do dvou kategorií. Mladší (1.-3. ročník) a starší žáci (4.-5. ročník). Naše
děti se daly do boje s velkým nadšením. Ne vždy všechny zápasy vyšly jak bychom
chtěli, ale i to patří ke sportovním soutěžím. Počasí nám přálo, a dokonce jsme
odjížděli z turnaje s krásnými, bronzovými poháry jak pro mladší, tak pro starší
žáky.
A jako premiéru jsme měli na sobě poprvé nová školní
trička. Tyto nám sponzorsky zajistil pan Vladimír
Procházka. Děkujeme! Konečně jsme jako ostatní školy
měli společný dres.
-kv-

ATLETICKÝ TROJBOJ V MALÉ MORÁVCE
První letní den jsme parádně odstartovali u našich málotřídních přátel na ZŠ v Malé
Morávce. Jako každý rok jsme se zúčastnili atletického trojboje. Konkrétně se
jednalo o skok do dálky, běh na 50 metrů a hod kriketovým míčkem. Děti byly
rozděleny do dvou kategorií. Mladší (1.-2. ročník) a starší žáci (3.-5. ročník). Další
dělení bylo ještě na dívky a chlapce ve svých kategorií. Počasí nám přálo a získali
jsme dvě medaile. V kategorii mladších žáků vyhrál druhák Matěj 3. místo. A další
úspěch zaznamenala páťačka Kačka, která si vybojovala zlatou medaili. Všichni si
toto sportovní dopoledne užili a děti tak získaly další nové sportovní zkušenosti
i kamarády z jiných škol.
-kvZpravodaj 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
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fotografií má škola písemný souhlas od zákonných zástupců. Další informace o škole naleznete na
www.skola.rudnapodpradedem.cz.

