Zprávičky ze školy

červen 2022
www.skolarudna.cz

Motto: Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.
(Stephen Hawking)

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok utekl velmi rychle. Bylo to jako mávnutím
kouzelného proutku. Začátek a najednou konec.
Musíme přiznat, že jsme si ho velmi užili a věříme, že
podobně to cítí i naši žáci. Po mnoha krásných
a povedených akcích tu byl poslední den školy a tedy
i předávání vysvědčení. Nejdříve nás navštívil pan
starosta, který se s námi přišel rozloučit před
prázdninami. Popřál nám krásné léto, a také se společně s námi rozloučil s našimi
páťáky, po kterých nám všem bude upřímně smutno. Nezapomněl jim také předat
knihu na rozloučenou a ostatním dětem zpříjemnit poslední den zmrzlinou.
A co očekávané vysvědčení? Některé děti byly spokojené více, některé méně.
Známky ale nevypovídají o charakteru dětí, a proto od nás každoročně všichni
dostávají osobní psaní – takovou pochvalu, která jim říká, jací jsou, jak pracují, jak
se formují jejich názory i postoje.
A samozřejmě jsme se letos loučili i s předškoláky. Sláva! Tentokrát i s rodiči.
Slavnostní nálada vládla už od samotného rána. Proběhla tradiční návštěva pana
starosty, který přišel popřát hodně zdaru a štěstí do první třídy. Naše předškoláky
obdaroval pamětním listem a knihou. Budoucím školákům jsme popřáli mnoho
úspěchů ve škole a zavzpomínali pomocí videa na krásně
strávené chvíle ve staré dobré školičce. I nám ukápla
slzička, ale život jde dál a nová etapa se otevírá každému
z nás. V závěru jsme ještě všichni obdrželi od pana
starosty poukaz na místní zmrzlinu. Moc děkujeme, byla
výborná a děti měly obrovskou radost! Ještě jednou
děkujeme za spolupráci a přejeme všem krásné léto! 😊
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PIRÁTSKÝ DEN
Hned na začátku června jsme se s dětmi zúčastnili Pirátského dne, který se konal
v městském parku v Bruntále. Celá školka včetně nás učitelek, se vystrojila jako
piráti a zdolávali jsme jednotlivá stanoviště s úkoly. Za splnění úkolů jsme dostali
razítka, která jsme na konci vyměnili za malou sladkou odměnu. Děti jako piráti si
den užily a akce byla pro ně zpestřením.
-bm-

PĚŠÍ VÝLET DO PODLESÍ
Den dětí v naší škole již tradičně slavíme turistickou vycházkou do Podlesí. Letos
tomu nebylo jinak. Děti si ráno přinesly batůžky a plno elánu, takže jsme mohli
vyrazit. Autobus nás dovezl na Novou Rudnou, odkud jsme se vydali pěší
procházkou do Podlesí. Po cestě jsme poznávali přírodu a její dary, vyšplhali jsme
na myslivecký posed a užívali si atmosféru klidu a přírodních krás. V Podlesí na
louce u pana Hanáka jsme si opekli špekáčky, trošku si odpočinuli i zadováděli
v lese a vydali jsme se na cestu zpět do školy. Děti došly unavené, ale určitě
s dobrým pocitem. Některé opravdu překonávaly samy sebe!
-bm-

DEN OTCŮ
V červnu slaví svůj svátek všichni tatínci. Ani my ve školce jsme na ty své
nezapomněli a s dětmi jsme se jimi celý den zabývali. Říkali jsme si, jak se který
jmenuje, jaké má zaměstnání, jaký je nebo co ho baví. Děti si na tatínky zahrály
několik pohybových her, pro tatínka jsme se naučili básničku a vyrobili mu krásný
dáreček. Tak tatínci ještě jednou všechno nejlepší!
-bm-

PROHLÍDKA ZÁMKU
V krásném počasí jsme vyrazili s dětmi na další menší výlet, na prohlídku zámku
v Bruntále. Pro děti si paní průvodkyně připravila upravenou komentovanou
prohlídku plnou zajímavostí. Prohlédli jsme si interiér celého zámku i zámeckou
zahradu. Kluci si zahráli na rytíře a holčičky na princezny, byl to pro ně zážitek.

PIKNIK V KARLOVĚ STUDÁNCE

V době odstávky elektrické energie v obci jsme si s dětmi naplánovali výlet do
Karlovy Studánky. Prošli jsme si jednotlivé památky a zajímavosti, ochutnali jsme
místní léčivý pramen a protože nám rodiče připravili pro děti velké svačiny, mohli
jsme se zdržet i přes oběd. Takže piknik v trávě? Určitě!
-bm2

JEDEME NA VÝLET – JSME V CÍLI!
V rámci celoročního tématu Jedeme na výlet jsme se naučili mnoho věcí, rozluštit
šifry, mimo jiné i jízdní řád, který byl pro mnohé velkým oříškem. Zjistili jsme
mnoho o dopravních prostředcích, jak o těch současných, tak těch historických.
Podívali jsme se na mnoho vzdálených míst. Na závěr jsme si nechali místa
v našem okolí, místa, kam se můžete podívat s dětmi o prázdninách nebo teplých
víkendech na podzim. Byly to takové tipy na výlet. Žáci zjistili, kolik míst v okolí
ani neznají, ale rádi by je navštívili. Součástí posledního projektového dne byly
také různé situace, které nás mohou během cestování potkat. Děti si je vyzkoušely
na vlastní kůži formou her. Jako vždy jsme si celý den zhodnotili a vyjádřili své
názory a shodli se na tom, že se nám ten školní den zase jednou vyvedl.
-mn-

VÝSTAVA DENÍKŮ
V závěrečném projektovém dni jsme doplnili poslední informace do našich
cestovatelských deníků. Poté jsme uspořádali výstavu cestovatelských deníků všech
žáků školy. Na začátku roku si každý ozdobil svůj deník podle nálady a vkusu.
Někdo jej polepil, někdo jej pokreslil pastelkami nebo fixou, zkrátka co deník, to
originál. Během všech částí projektu si žáci zapisovali své poznatky, kreslili mapy,
dešifrovali kódy, nebo kreslili dopravní prostředky budoucnosti. A právě na výstavě
deníků odhalili výsledky svého snažení svým spolužákům. Následovala zmiňovaná
přehlídka, jejímž cílem bylo zhodnocení deníků a vyhlášení vítězů. Při zjišťování
výsledků jsme se s dětmi nemohli shodnout na tom, kdo vyhrál. Proto jsme se
domluvili na tom, že vyhráli všichni. Nešlo dost objektivně rozhodnout, který
deník je nejlepší a navíc se během roku všichni snažili a hlavně – každý máme jiný
vkus. Proto zvítězili všichni a všichni získali odměnu. Jen tak dále, milí žáčci. -mn-

NA SKOK U INDIÁNŮ
Naše školička se proměnila na kmen plný indiánů a indiánek. Společně jsme
vymysleli název kmene, Rudý Praděd. Den jsme zahájili na školní zahradě tancem,
promenádou masek, ale i hrou v netradičním týpí. Tvořivá dílnička byla připravena
i u stolečku, kde si každý vyrobil své vlastní peříčko. Společně jsme pak vytvořili
přírodní závěs z peříček a klacíků. Po indiánském tanci děti pomocí hádanky měly
najít ukrytý poklad, který se skrýval někde na zahradě. Během svačinky měl každý
možnost vyzkoušet si střelbu z luku. Další aktivita byla pro děti nachystaná na
velkém hřišti, kde musely najít vzácné totemy a rozluštit další hádanku, která je
zavedla ke skryté indiánské truhle, která se schovávala pod majestátným stromem.
Uvnitř truhly se ukrývala odměna pro pravého indiána a indiánku z kmene. -kv3

PLANETÁRIUM OSTRAVA – ZÁVĚREČNÝ VÝLET
Po letech opět v Planetáriu. Nejdříve jsme navštívili
kopuli hvězdárny, kde jsme pozorovali Slunce přes
obrovské dalekohledy. Měli jsme štěstí, bylo úplně
jasno a na Slunci byly erupce. Takto jsme Slunce ještě
nikdy neviděli! Kromě dalekohledů s filtry jsme měli
možnost podívat se na Slunce i přes speciální brýle se
svářečskými skly. Vyslechli jsme velmi zajímavé
informace o Slunci, planetách sluneční soustavy
i o vesmíru. Navštívili jsme projekci Lucie
a tajemství padajících hvězd. Po této projekci nám
lektorka podala zajímavý výklad o hvězdách. Poté jsme navštívili expozici
věnovanou naší Zemi i zkoumání vesmíru. Děti vyhledávaly odpovědi do
pracovních listů. Dnes už asi vědí, v jaké výšce nad zemským povrchem začíná
vesmír, a jak je starý. Nad odpovědí na otázku Co se děje s odpadními tekutinami
na kosmické stanici? jen nevěřícně kroutily hlavou. Vědí už, co je tsunami, i co
zaznamenává seismometr.
Pro školku byla připravená tvůrčí dílna v Galerii Mira. Děti se staly malými
konstruktéry za pomocí originální stavebnice. Vytvářely jednoduché modely dle své
fantazie a představivosti.
-hv-

ZAHRADNÍ SLAVNOST + PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE
Jupíí!!! Zahradní slavnost může být
tentokrát uskutečněná i s rodiči. Už
dopoledne jsme si mohli vychutnat
gulášek výjimečně na zahradě, a tak
společně zahájit tuto slavnost. Odpoledne
pro děti bylo připraveno několik her za
podpory rodičů, bývalých žáků a učitelek. Děkujeme za skákací hrady, které nám
zajistili tatínci Jasinský a Pašas. Také velké díky panu Bláhovi za projížďku na
koni. Nechybělo ani občerstvení, které přinesli rodiče i opékání špekáčků
(děkujeme řeznictví ve Světlé Hoře za sponzorský dar). Všichni zaměstnanci školy
dostali už dopoledne výborný dort jako poděkování za jejich práci.
Po opékání jsme si nachystali spaní ve třídě i v družině a vrátili se přesně ve
stanovený čas k táboráku. Po něm jsme si zařádili na diskotéce a absolvovali
připravenou bojovku. To už ale táhlo na desátou, a tak jsme se vraceli do školy, do
provizorních postýlek…
-kv4

LEHKOATLETICKÝ TROJBOJ
Po covidové odmlce se letos děti opět účastnily lehkoatletického trojboje se
spřátelenými malotřídkami z Malé Morávky, Karlovy Studánky a Dolní Moravice.
Konkurence byla veliká. Trojboje se účastnilo téměř 90 dětí. Soupeřilo se ve skoku
do dálky, běhu na 50 m a v hodu kriketovým míčkem. Vrcholem potom byl běh na
600 m, pro prvňáčky a druháky dobrovolný, pro starší už povinný. I přes
dobrovolnost se ti mladší nenechali zahanbit a zúčastnili se všichni. Mají náš velký
obdiv! Berou totiž pohyb jako přirozenou součást života (zatím). Kéž by jim to
dlouho vydrželo. Počasí nám opět přálo. Sportovní den jsme si náramně užili,
oživili starší kamarádské vztahy, navázali nové. Domů jsme se vraceli plni zážitků.
Virginka s medailí, cenami a diplomem za první místo v mladších žácích ostatní
s diplomem, medailí a cenami za celkové 4. místo. Každý byl tedy odměněn
a povzbuzen do dalších sportovních klání.
-hv-

FLORBAL – TURNAJ MALOTŘÍDEK
Měsíc červen byl nabitý různými akcemi. Jednou z nich byl
také dlouho očekávaný a zároveň obávaný turnaj ve
florbale. Jednalo se o turnaj spřátelených malotřídek,
pořádaný právě jednou z nich, konkrétně tou v Dolní
Moravici.
Žáci byli natěšení, ale zároveň se strašně báli, že vše
pokazí. Jejich obavy byly na místě. V průběhu roku příliš
netrénovali, ale i tak jsme nezoufali, protože nám šlo
hlavně o možnost vyjet a zasportovat si. A tak jsme se
autobusem vydali vstříc novým zážitkům. Cesta byla
příjemná a atmosféra na turnaji také. Žáci byli rozděleni na
starší a mladší a každé družstvo hrálo celkem tři zápasy. I
přestože panovalo horké počasí, úplná pečínkovka, děti se
nevzdávaly a daly do hry úplně vše. I když turnaj nevyhrály, jak si strašně moc
přáli, hrály božsky. Což jim nakonec vyneslo celkové 3. místo. Žádný ze soupeřů
neměl ani jeden gól zadarmo, musel se hodně nadřít. Celkově byla hra dětí skvělá a
dobře se na ni dívalo. Starší hráli s rozvahou, dynamicky a hlavně férově. Mladší
žáčci se po prvním zápase dali dohromady, odbourali boje uvnitř týmu a nakonec
byli sehraní a v dobrém rozpoložení. Moc všechny chválíme, včetně vynikajícího
brankáře a brankářky, bez nichž by to nešlo.
Přáli bychom si, aby se objevil nějaký trenér dobrovolník, který by se konkrétně
florbalu na naší škole ujal. Sportovní kroužek jednou týdně by byl pro všechny
moc prospěšný.
-mn5

VESELÉ ZOUBKY
Bolí Vás zuby? Máte kazy? Nevíte co máte dělat a jak na to? Zeptejte se Vašich
dětí, ony jsou přes zuby úplní experti. A kdo že je to naučil? Hravou formou se děti
seznamují a upevňují své znalosti o ústní hygieně s Hurvínkem. Po shlédnutí
pohádky o bolavém zoubku a žhavé diskusi, si děti každoročně vypracují
interaktivní pracovní listy, aby se dověděly, jestli jsou jejich znalosti správné. Za
odměnu dostanou sponzorský balíček od DM drogerie se zubním kartáčkem,
pastou, přesýpacími hodinami pro správný čas čištění a instruktážní nálepkou – to
pro správnou techniku čištění. Mít zdravé zuby je přece normální.
-hv-

PŘEDPRÁZDNINOVÉ ZPRÁVY Z VŠEZNÁLKOVA
V červnu jsme stále zkoumali půdu. Je tak
variabilní a zajímavá, že její zkoumání nám dává
mnoho možností. Zjišťovali jsme, jestli vzorek
půdy obsahuje vzduch. Bylo velmi těžké přijít na
způsob, kterým to lze ověřit. Nakonec děti nalily
do sklenice s půdou vodu. Ta postupně
vyplňovala všechny skulinky a vzduch,
vyplňující tyto skuliny, stoupal v podobě
bublinek vzhůru. I s úkolem, jak zjistit, zda půda
obsahuje vodu, si děti lámaly dlouho hlavu. Nakonec přišly na zcela jednoduché
řešení: sklenici s půdou zakryly sáčkem a zagumičkovaly. Po čase sledovaly, jak se
uvnitř sklenice na sáčku sráží drobné kapičky vlhkosti. Tento vzorek jsme nechali
pracovat déle. Po čase se zazelenal a děti takto zjistily, že půda obsahuje i drobná
semínka nejrůznějších rostlin, která při vhodných podmínkách vyklíčí. V poslední
lekci jsme si užili mikroskopování. Posbírali jsme množství uhynulých
bezobratlých a zkoumali jejich těla. Je toho ještě tolik k objevování!
-hv***PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO***
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