
Po  roční  odmlce  jsme  opět  mohli  se  školáky
i dětmi ze školky slavit Den dětí v Podlesí. Už jsme
se na něj všichni móóóc těšili.  Kvůli bezpečnosti
jsme  se  nechali  vyvézt  autobusem  na  Novou
Rudnou a odtud jsme šli pěšky a  kochali se okolní
přírodou.  Nezapomněli  jsme  se  zastavit
u orchidejové  louky  na  Morgenlandu,  kde  jsme
obdivovali  právě  kvetoucí  chráněné  orchideje.
O kousek  dál  jsme  se  zastavili  u  posedu,  kam
chtělo  každé  dítě  nahlédnou  a  rozhlédnout  se
z výšky.  Za ty roky už cestu dobře známe, a tak
jsme  se  těšili  na  další  krátkou  zastávku  u  koní.
U kaple sv. Josefa, která je kulturní památkou, děti

splnily úkol a pokračovaly dál.  U cesty nás už očekávala paní Ciemalová, která
napekla pro všechny děti vynikající plněné rohlíčky, po kterých se jen zaprášilo.
Moc děkujeme! A potom už jen kousek z kopce a už vidíme louku u pana Hanáka –
hurá, jsme na místě! I letos nás pan Hanák přivítal s úsměvem na tváři a otevřenou
náručí.  Teď  už  jen  nasbírat  dříví,  zapálit  oheň,  opéct
špekáčky a hurá za zábavou. Hry v lese jsou nejlepší. Den
se krásně vydařil, počasí nám přálo, a tak jsme si všichni
Den  dětí  náramně  užili.  Všechny  děti,  kteří  pěšky
absolvovaly  tuto  cestu,  zaslouží  velkou  pochvalu.
A Vám,  pane  Hanáku,  děkujeme  za  Vaši  vstřícnost
a pohostinnost.      -hv-

         Zprávičky ze školy  
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DĚTSKÝ DEN V PODLESÍ

Motto: Dělej dobro a štěstí tě dohoní…
(magister dixit Josef Váňa)



Tak takový pozdrav zněl při příchodu do herny. Celá školka se rázem proměnila na
kmen plný indiánů a indiánek. Masky byly úžasné! Na začátku si každý vymyslel
své jméno, jako například Bíle Pírko, Rychlý Šíp nebo Divoká Řeka. Indiánský den
byl zahájen, už jsme nebyli školka Rudná pod Pradědem, ale kmen Rudý Praděd.
Celý  den  jsme  strávili  venku  na  zahradě.  Společně  jsme  si  přiblížili  styl
indiánského života pomocí fotek, obrázků a videa. Nejprve nás čekal tanec u ohně
s pravou indiánskou písní, válka dvou kmenů, různé hry jako například Ztratil se
indián, nebo Indiáni domů. Poté se děti  mohly těšit  na Indiánskou stezku, která
obsahovala několik aktivit. Návštěva u pradávné indiánské babičky Coco, střelba
z luku  a  šípu,  hledání  válečné  sekery,  jízda  na  koni  na  velkém  hřišti,  hledání
vzácných  totemů  a  nakonec  zakopaný  poklad.  Nejvíce  se  dětem  líbilo  kopání
lopatkou na pískovišti a hledání zlaťáků. Byly nadšené a pohled na ně byl úžasný.
Jenže poklad byl schovaný tak dobře, že jsme museli kopat i druhý den.  Na děti
čekala odměna v podobě ovocných šípů a dárečků za splněné úkoly. Celý den se
nám krásně vydařil a všichni jsme si to parádně užili.   -kv-

Tento projektový den jsme vnímali změny kolem nás,
které nastaly začátkem léta. Změna počasí, barevnost a
rozmanitost  přírody.  Povídali  jsme  si  o  zvířátkách,
i kdo  se  k  nám vrátil  z  teplých  krajin.   Nebo třeba
o sluníčku,  které  má teď  největší  sílu.  Nezapomněli

jsme ani na jógu a společně jsme naše sluníčko pozdravili.    -kv-

BUENOS DIAS AMIGOS

LÉTO S HUPEM A HOPEM



V květnu jsme požádali
o grant  místní  akční
skupinu  MAS  Hrubý
Jeseník,  a  tento  grant
byl  naší  školce udělen.  Dětem z něj  byla zakoupena
dvě  průhledná  gelová terária  určená  pro  sledování
a studium života mravenců a rostlin přímo na našem
stole.  Za  pomocí  speciálně  vyvinutého  průhledného
gelu,  který  je  umělou  náhradou  půdy,  jsme  měli
možnost  sledovat  život  mravenčí  kolonie,  tvorbu

tunelů a tajných komor. Díky této vzdělávací sadě jsme měli možnost do konce
školního roku pozorovat jejich život. Během chladnutí gelu jsme společně s dětmi
zkoumali různé zajímavosti o mravencích v encyklopedii. Věděli jste například, že
mravenci uzvednou až dvacetinásobek své váhy? Pokud by lidé měli stejnou sílu
úměrně své velikosti,  zvedali bychom při průměrné váze dospělého muže menší
osobní  auta?  Nebo,  40 000  mravenců  v  jedné  kolonii  má  dohromady přibližně
stejný  počet  mozkových  buněk  jako  člověk?  Díky  takovým informacím si  děti
uvědomily,  jak  je  mravenec  pracovitý,  jak  dokáže  hezky  spolupracovat  s celou
kolonií, že je užitečný a drahocenný. Nejvíc se děti těšily na chytání mravenců.
Jelikož  máme  na  školní  zahradě  mraveniště,  tak  jsme  dlouho  hledat  nemuseli.
Upřímně, byla to makačka! Máme totiž rychlé mravence, ale nakonec se nám to
podařilo. Při sledování života mravenců budeme pokračovat i další školní rok, už
teď  se  těšíme.  Se  závěry  svých  pozorování  potom  také  seznámíme  rodiče
a chystáme se na prezentaci pro školáky.  Moc děkujeme MAS Hrubý Jeseník za
finanční podporu.     -kv-

POZOROVÁNÍ ŽIVOTA MRAVENCŮ



Jeden  den  jsme  se  s  dětmi  stali  farmáři.
Navštívili jsme Kozí farmu v Úvalně, kde jsme
strávili  dopoledne  mezi  zvířátky.  Cílem  bylo
vyzkoušet si  práci farmáře a zjistit,  co všechno
obnáší,  zjistit  co nejvíce informací  o domácím
chovu i o využití jeho produktů. Děti si vytvořily
mýdlo s obsahem kozího mléka a zjistily, jak lze
kozí  mléko  využít  v  drogerii.  Vyzkoušely  si
práci  okolo  zvířátek  a  usoudily,  že  není
jednoduchá. Společně jsme se prošli pastvinou,
kde nás doprovázelo stádo koz.  Na společném
kozím pikniku se děti posilnily a mohly ochutnat

výrobky přímo z farmy – mléko, sýr, jogurt a tvaroh. Poté jsme společně vyrazili na
prohlídku  zrcadlového  bludiště.  Děti  byly  nadšené  při  hledání  východu  a  paní
učitelky měly oči na šťopkách, protože díky odrazům zrcadel měli třikrát více dětí!
Jelikož nám přálo počasí, navštívili jsme i tamní přírodní koupaliště, kde se děti
ochladily a vydováděly. Bylo to příjemné završení celého dne.   -bm-

Před začátkem prázdnin jsme se ve školce
i škole zabývali zásadami bezpečnosti v létě
a o prázdninách. Narazili jsme na bezpočet
situací,  které  nás  mohou  v  letním  období
zastihnout.  Děti  byly  poučeny  o  jejich
řešení  a  některé  jsme  si  i  prakticky
vyzkoušeli.  Na  pomoc  jsme  si  pozvali
hasiče z Andělské Hory, kteří nám na hřišti

ukázali  možné  situace  a  jejich  řešení.  Děti  si  pak  mohly  prohlédnout  jejich
vybavení, výstroj a výzbroj a vyzkoušely si stříkat z hadice. V parném dni to bylo
příjemné ochlazení.  Tímto děkujeme hasičům z Andělské Hory za ukázky jejich
práce a ochotu strávit s dětmi svůj volný čas. Školáci ještě navíc získali odbornou
instruktáž ke střelbě ze vzduchové pušky. Tu prováděl pan Nitrai,  kterému moc
děkujeme. Děti si pak pod jeho vedením mohly vyzkoušet zastřílet ze vzduchových
pušek na plechovky i do terčů. Překvapením celé této lekce bylo, že děvčata se
v této aktivitě vůbec nenechala zahanbit a mnohá z nich „přestřílela“ chlapce. -bm-

FARMÁŘEM NA KOZÍ FARMĚ

SPORTOVNÍ DEN S HASIČI



Sice drobátko opožděný - ale přesto - se konal zápis
se Sněhurkou. Pro již zapsané děti jsme uspořádali
už  neoficiální  zápis,  aby  nikdo  nepřišel  o  tuto
jedinečnou životní  událost.  Všechny paní  učitelky
se  i  se  Sněhurkou  těšily  na  tváře  známé  i  ty
neznámé.  Budoucí  prvňáčci  byli  zprvu  trošku
nesmělí,  ale  brzy  svůj  stud  a  obavy  odbourali
a naplno  se  vrhli  do  plnění  úkolů  u  připravených

stanovišť.  Šlo  jim to  náramně  a  nenechali  se  odradit  ani  některými  záludnými
trpasličími  otázkami.  Každý z  předškoláků  se  předvedl  v  tom nejlepším světle.
Krásně počítali, přednášeli, povídali pohádky, zpívali písničky,  dokonce poznávali
všechna písmenka! Už se na vás, šikovní prvňáčci, moc těšíme.   -mn-

Ještě v květnu  jsme se s láskou pustili do vyrábění dárků pro maminky. Vyrobili
jsme sádrová srdíčka, kytičky a motýlky,  a vše jsme pověsili na šňůrky s korálky,
přidali přáníčko a dáreček byl hotový. V rámci badatelských odpolední jsme dělali
pokusy.  Vyzkoušeli jsme si například jak na sebe působí magnety a jak si s nimi
můžeme  hrát  i  přes  desku  stolu.  Zavedli  jsme  si  poobědové  chvilky  s  knihou
a relaxujeme u Pohádek pro malé Budhy.
Jelikož nám počasí moc nepřálo,  bavili jsme se různými hrami. Zaujalo nás psaní
na  záda,  při  kterém  jsme  si  užili  spoustu  legrace.  Nejvíce  si  ale  teď  hrajeme
s dinosaury. Pokud se jen trochu dalo, chodili jsme na procházky, na kterých jsme si
nasbírali různé rostlinky, které si lisujeme  a sledujeme, jak usychají.  Nakonec si
z nich uděláme herbář. Nasbírali jsme také malou šnečí rodinku.
V červnu jsme zase nezapomněli  na tatínky  a k jejich svátku jsme jim vyrobili
přáníčka a visačky na klíče Super Táta.    -au-

Náš altán nám umožní skrýt se před palčivým sluníčkem i dešťovými
kapkami. A tak se nám podařilo vyrobit  papírovou krychli  1 dm3,  to
byla  vážně  vysoká  matematika,  ale  díky  tomuto  výtvoru  si  páťáci
udělali dokonalo představu o objemu jednoho litru. Ve výtvarce altán
viděl  představy  našich  dětí  o  prázdninách,  a  posloužil  nám  i  při
degustaci různých druhů melounů z projektu Ovoce do škol.      -hv-

ZÁPIS SE SNĚHURKOU

DRUŽINKA NA KONCI ROKU...

I V ČERVNU SE UČÍME VENKU



Školní  výlety  jsou  prostě  skvělé.  Nesou  se  v  duchu  dobré  nálady  plné  vtipů
a povídání, a hlavně bez učení. Tak tomu bylo i při školním výletě do ostravské
ZOO. Už předchozí den byli všichni natěšení. V den výletu jsme se všichni sešli
usměvaví a hraví a nikdo nevypadal na to, že by mu cokoliv náladu zkazilo. Cesta
autobusem utekla rychle, protože jsme si povídali a někteří dokonce spinkali. Po
příjezdu  na  parkoviště  jsme  se  všichni  zhrozili  velkého  počtu  návštěvníků
u pokladen, ale naštěstí jsme ve velké frontě nečekali dlouho.
Po vstupu do areálu ZOO jsme si řekli pokyny a vydali se na cestu plnou poznání.
Šli  jsme  od  pavilonu  k  pavilonu,  četli  si  o  zvířatech  a  obdivovali  jejich  krásu
a krásu celé ZOO. Některé příběhy zvířat byly velmi dojemné, neobešly se bez slz
a znechucením nad jednáním lidí. Děti se hodně zamýšlely nad tím, co udělat proto,
aby zvířata netrpěla. 
Nesmíme zapomenout na velkého tahouna, dětské hřiště.  To bylo moc fajn. Čas
plynul jako voda a my jsme zjišťovali, že se pomalu a jistě blížíme na konec trasy
v ZOO. Jak nejlépe zakončit překrásný a vyčerpávající pobyt v ZOO než jízdou
vláčkem? Všichni  jsme doslova  naskákali  do  vláčku,  jak  děti  MŠ,  tak  žáci  ZŠ
a fičeli jsme s větrem o závod nahoru kolem všech zvířátek až k východu. Potom už
jsme se všichni unavení těšili do autobusu na cestu domů. Někteří si povídali a jiní
cestu zpět prospinkali. Byl to krásný a příjemný výlet.

Jak  je  již  několik  posledních  let  zvykem,  naše  škola  pořádá
během každého školního roku velkou řadu exkurzí a výjezdů pro
školu i  školku, za které rodiče dětí  nic neplatí.  Tak tomu bylo
i v případě tohoto velmi nákladného výletu. Celý byl financován
z evropských  fondů.  Jízda  vláčkem  v  rámci  ZOO  pak  byla

zaplacena  z  prostředků  rodičovského
spolku SRRP.   -mn-

VÝLET DO ZOO OSTRAVA



Děti mají rády výzvy (jak je teď moderní říkat
úkolům),  a  tak  jsme  vyhlásili  pro  3.  až  5.
ročník zkoušku samostatnosti a zodpovědnosti
při domácí přípravě na vyučování. Kdo chtěl,
mohl se poslední dva měsíce školy zapojit do
pravidelného plnění pracovních listů z češtiny,
matematiky nebo angličtiny, sbírat body a těšit
se na zajímavou odměnu. 

Zpočátku se hrálo o kilo gumových bonbonů, ale protože se strhl nečekaný zájem,
navýšili jsme odměnu na kila tři a přidali poháry O mistra liveworksheets. Začaly
se ale dít  neskutečné věci.  Pracovní listy plnili  úplně všichni! Co se týká bodů,
šlapali si na paty. Jeden pracovní list (pokud byl správně vyplněn) znamenal 10
bodů, a světe div se – adepti na vítězství měli i 2 tisíce! S tím jsme museli něco
udělat a tuto dlouhodobou aktivitu netradičně odměnit. A protože se na nás usmálo
štěstí, mohli jsme dětem přidat šperk, a ne jen tak ledajaký – originály andílků na
řetízku  zhotovené  Lucií  Bílou  včetně  jejího  podpisu.  Tyto  vzácné  kousky  jsme
získali pro děti celkem tři, a nakonec se nám opravdu hodily. Vyloupla se totiž dvě

první místa a ocenit jsme museli také
nejvyšší  bodové  hodnocení  z  řad
třeťaček, protože ty měly pracovních
listů  vzhledem k  probranému učivu
méně, a vyčerpaly je úplně všechny. 
A  jak  to  tedy  dopadlo?  Všichni
ukázali  zodpovědný   a samostatný
přístup,  někteří  víc,  jiní  méně.  Ale
nejdéle  to  vydrželi:  Matěj,  Eliška
a Adélka. Gratulujeme!     -zk-

Otestovali  jsme  vlastní tělo, hráli si s chutěmi a vůněmi.  Bez použití zraku jsme
zjišťovali, zda poznáme běžné potraviny podle vůně a chutě. Dále jsme exhumovali
po 4 letech hřbitov odpadků. Většina dětí byla ta, která na konci 1. třídy odpadky
pohřbívala. Co všechno bylo pohřbeno najdete ve zpravodaji z května 2017. A jak
to dopadlo po 4 letech se můžete podívat do školní fotogalerie (Badatel 06/2021).

MISTR LIVEWORKSHEETS

VŠEZNÁLEK JDE DO FINÁLE



A největší  překvapení?  Nebyla  to  sklenice,  jak  by  se  dalo  předpokládat.  Ale
obyčejný hliníkový kelímek od paštiky. Byl úplně neporušený, kdyby se umyl, dal
by se použít a nikdo by nepoznal, že leží 4 roky pod nánosem hlíny. 

Při úklidu školní zahrady bylo třeba
přestěhovat  mraveniště.  Badatelé
toho  využili  a sledovali  chování
mravenců.  Ihned  po  přestěhování
mravenci přenášeli vajíčka a kukly
do různých skulin,  jiní  zase nosili
stavební  materiál.  Připravili  jsme
mravencům  různé  druhy  potravin,
aby se mohli během práce posilnit,
ale  zjistili  jsme,  že  o  žádné  jídlo
nemají  zájem.  Jenom  pracovali

a pracovali. Po prázdninách se přijdeme podívat, jak si vedou na novém místě.  -hv-

Poslední  školní  měsíc  se  nesl  v  duchu
příjemné atmosféry  ve škole.  S tím také
souvisel  anglický  projekt  na  téma Moje
škola.  Žáci  měli  za  úkol  popsat  svou
školu.  Na tomto projektu  pracovaly dvě
skupinky žáků a každá pojala práci trochu
jinak.  Žákyně  3.  ročníku  daly  přednost
„papírové“ podobě. Vyfotily si třídy, své
spolužáky  a  učitelky,  fotky  nechaly
vyvolat  a  celou  školu  (včetně  jejich
pracovníků)  popsaly  v  angličtině.
Výstupem jejich  práce  je  krásný  plakát,
který předvedly svým spolužákům.
Druhá  skupinka,  žáci  4.  a  5.  ročníku,
pojali  zadání  odlišným způsobem.  Našli
potřebné  informace  o  škole,  prohlédli
mnoho fotografií, aby našli právě ty, které
by  se  jim  do  projektu  mohly  hodit.
Vybrali  fotky  z  různých  prožitých

MY SCHOOL



společných akcí, ke kterým následně doplnili potřebné informace, také v angličtině.
Vytvořili projekt v elektronické podobě – prezentaci, kterou následně prezentovali
před svými spolužáky a učiteli. 
Obě skupiny pracovaly s velkým nadšením a nasazením. Někteří  nad projektem
trávili i svůj volný čas mimo školu. Všichni si zaslouží velkou pochvalu, protože
práce  nebyla  úplně  jednoduchá.  Hlavně  ale  využili  své  vědomosti  a  získali
i vědomosti  nové.  Pracovali  ve  skupinkách,  takže  spolu  museli  komunikovat
a domlouvat se, což mnohdy taky nebylo jednoduché, každý žák má svůj názor.
Nejtěžší pro ně asi bylo stoupnout si před nás všechny a o svém projektu mluvit.
Klobouk dolů, jste ohromně šikovní!  -mn-

Tato  tradiční  akce  se  tentokrát
uskutečnila  bez  rodičů,  proto  byla
slavnost  zahájena  již  dopoledne
společně  se  školkou  a  školou.  Pro
děti  byly  připravené  soutěže,  které
byly přizpůsobené i těm nejmenším
v družstvu. Hlavní myšlenka celého
dne  byla,  aby  si  všichni  navzájem
pomáhali  a  dokázali  společně
pracovat  i  se  zdánlivě  nejslabším
jedincem.  Tohoto  úkolu  se  velmi
dobře  děti  zhostily.  Školáci  byli
opravdu  pro  nejmenší  příkladem
a vzorem.  Ten  pohled  na  všechny

byl úžasný, to nás dospěláky hřálo u srdíčka. Děti plnily různé soutěže ve dvou
družstvech.  Nejprve  soutěž  v přemístění  vodou  naplněných  balónků  pomocí
vařečky, poté přemístění se na jeden konec pomocí podložek, bez dotknutí se trávy
nohou. Také velmi zajímavá hra a zábavná pro celou skupinu byla hra Na věšák.
V každé skupince se vybrali dva kluci, kteří stáli na druhém konci a ostatní museli
vzít jakoukoliv věc z prádelního koše a pověsit na vyvolené. Kluci vypadali velmi
srandovně. Oceňujeme, že si ze sebe dokázali dělat srandu, bylo to opravdu zábava
a  všichni  jsme  se  nasmáli.  Pak  následovaly  hry  s kelímkem  a  šipkovaná  na
chodníku. Krásné fotky dětí ve vzduchu jsou ve školní fotogalerii. K dispozici byla
i trampolína, střelba z luku, hrátky s vodou, pólo a další.     -kv-

ZAHRADNÍ SLAVNOST + SPANÍ VE ŠKOLE



Hurááá, byla i volná zábava dle přání dětí. Překvapivě se nejvíce těšily na skákací
hrad, který si užily i následující den. Touto cestou děkujeme za možnost využití
a zapůjčení firmě MX-NET Bruntál.  Oběd proběhl také venku, byla to příjemná
změna  pro  nás  všechny.  Guláš  od  naší  paní  kuchařky  byl  výborný,  a  každý  si
pochutnal. Někteří v altánu, jiní v trávě. V podvečer jsme se společně se školáky
a předškoláky sešli opět ve škole, následovalo přespání, pro předškoláky premiéra –
první nakouknutí do života školáků. Děti ze školky se moc těšily a nemohly se
dočkat, až se setmí. Byl připravený oheň na opékání špekáčků (děkujeme řeznictví
ve  Světlé  Hoře  za  sponzorský  dar), dětská  diskotéka  a  závěrečná  bojovka  po
setmění  za  velkým  hřištěm.  Opět  bylo  potřeba,  aby  skupinky  spolupracovaly,
musely totiž vyřešit tajenku, ale písmenka se ukrývala různě na stromech, plotech
apod. Pro celou skupinu byl důležitý předškolák,  jelikož své skupince musel na
písmenko zasvítit baterkou. Tento bojovný úkol zvládly a podařilo se jim tajenku
rozluštit. A tma? Ta nám o dětech také mnohé prozradila… 

Než  jsme  ale  vyšli  ven,  bylo  potřeba  zadělat  na
chleby.  Obě  pekárny  byly  v  plném  proudu,
abychom měli ráno co posnídat. Z projektu Mléko
do  škol  jsme  měli  k  dispozici  skyr,  takže  jsme
připravili  společně  také  pomazánku.  Ale  to  už
všechno  naše  děti  dávno  znají,  a  tak  se  dokážou
zapojovat  zcela  automaticky.  Vážily,  odměřovaly,

míchaly,  nakukovaly  do  pekárny…  A pak  už  jen  hurá  do  postele.  Každý  si
nachystal pelíšek a šlo se spát. Je nám moc líto, že tato slavnostní akce nemohla
proběhnout i společně s rodiči. Doufáme ale, že se příští rok všichni opět sejdeme.

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.skolarudna.cz. 


