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Duben 2014

Zápis dětí  do mateřské školy pro školní  rok 2014/2015 se koná během dne
20. května 2014, kdy je nutné odevzdat vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list
dítěte. Oba tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ od 28. dubna 2014. 
K zápisu je třeba:

a) dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit,
b) vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte,
c) mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list (včetně potvrzení  
lékaře).

V rámci znalostí  a dovedností  před nástupem do MŠ by mělo mít  dítě  základní
návyky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání,
umí se dorozumět s ostatními, umí se odpoutat na nějakou dobu od rodičů, je bez
plen, zvládá a je zvyklé na pěší procházky).

Napsal Dominik Molík, 4. třída
Dne 28. března 2014 paní učitelka řekla, že
bude  finále  ve  Farmářovi.  Všichni  na  to
finále pilně trénovali. V této stolní hře šlo
o to,  kdo  bude  mít  všechny  druhy  zvířat
aspoň jednou – králíka, ovce, prase, krávu
a koně. 1.  místo vyhrál David, Terezka 2.
místo, Dominik 3. místo a Matěj 4. místo.
Móóóc  nás  to  bavilo.  Všichni  se  hodně
snažili. Bojovali všichni, kteří soutěžili.
Napsal David Lesák, 3. třída
Dne 28. března paní učitelka navrhla, že bude soutěž Farmář. Ve finále už jsme
hráli  jenom já,  Dominik,  Terezka  a  Matěj.  A poprvé  to  vypadalo,  že  prohraju.
A pak, zatím jsem první! Vyhrál jsem já David. A pak vyhrál Dominik. A pak bylo
finále. A to jsem vyhrál já David. Moc se mi to líbilo.
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Napsala Klára Kutilová, 3. třída
Ve čtvrtek 3. 4.  u nás na práci byla paní učitelka Dáša. Povídala nám, že když
máme nějaký sen, tak si ho na vysoké škole můžeme splnit. A ona měla sen na
Aljašku. Na vysoké škole si to splnila. Na svém notebooku nám ukázala svoje fotky
a byli tam eskymáci a paní učitelka Dáša musela dostat rolničku na medvědy. Paní
učitelka nechtěla kuchat ryby, ale bratr ji přemluvil. (Pozn. red.: 1. Kucháním ryb si
vydělávali  na živobytí,  cestování a pobyt  na Aljašce.  2.  Zvuk rolničky a ostatní
zvuky odhánějí medvědy, kteří se na Aljašce běžně vyskytují.) Paní učitelka donesla
také fotky z Jeseníků, aby nám ukázala, že i tady máme nádherná zvířata a lesy,
louky,  pole.  Móóóc  se  mi  to  se  slečnou  praktikantkou  líbilo,  protože  to  byly
nádherné obrázky. Ještě nám ukázala fotky ze Švédska a byla tam nádherná polární
zář, kterou viděli.

Milí občané Rudné pod Pradědem, 
dovolte  mi,  abych  se  představila  -  jmenuji  se  Dagmar  Černobilová,  jsem
studentkou Pedagogické fakulty Olomouc. Má životní cesta, propojená náhodou,
mě zavedla na 14-denní praxi právě do vaší školy (slovo "vaší" nepíši náhodou,
tato škola je opravdovou součástí kvality života obce). Přiznám se, že můj první
dojem byl šok - šok v dobrém slova smyslu - vůbec jsem nečekala, že se tato malá
vesnička může pochlubit  tak pěknou a dobře vybavenou školou. Svými podmínkami
- nejen materiálními - se řadí mezi nejpříjemnější instituce, které jsem měla tu čest
poznat. Elán, motivace a odhodlání paní ředitelky mohu jen obdivovat,  v dnešní
uspěchané době, kde každý "hrabe jen na svém písečku", ona vybočuje, jede za
"tým". Pro školu a HLAVNĚ pro děti dělá maximum, vnáší nové metody (za jejichž
ukázku  moc děkuji)  a  velmi  potřebnou  energii  (věřte,  ne  každý/a  ředitel/ka  má
empatii,  lidskost  ruku  v  ruce  třeba  s  vědomostmi  z  oblasti  managementu).
S klidnou,  kreativní,  inteligentní  a  velmi  příjemnou paní  učitelkou  Helenkou  se
doplňují.  A že  pracovat  na malotřídce  není  žádná legrace,  by si  měl  vyzkoušet
každý na svou vlastní kůži, aby pochopil... Děkuji, že jsem měla možnost ve vaší
škole pobýt.

1.duben – Apríl začal vesele. Znáte třeba tuhle?   
Lékaři se dlouho radí nad pacientem a nakonec se rozhodnou pro okamžitou
operaci. Pacient ale protestuje: „To radši umřu, než abych se nechal operovat!“
„Jen se nerozčilujte, obojí se dá krásně spojit!"

A nebo tuto?
Ptá se pán v Praze blondýnky: „Slečno, nevíte kde je Trója?“ „Jo, počkejte, to mi

2

Zveřejňujeme...

Z DUBNOVÉ DRUŽINY

BESEDA O ALJAŠCE



něco říká... jo už vím, mezi dvójou a štýrou…“
Děti si připravily veselé anekdoty a odprezentovaly je svým spolužákům. Aprílová
družina  byla  velmi  veselá.  Opět  jsme  se  seznámili  s dubnovými  pranostikami,
zkusili jsme si je i nakreslit. Výtvarně jsme pokračovali i dále – děti si v družině
vyrobily  masky  do  hodiny  angličtiny,  kde  si  zahrály  veselou  pohádku  Boudo,
budko v anglické a nově upravené verzi. Tak se zrodila maska Fiony, Shreka, Pumy
a jiných postav. 
V naší celoroční výpravě za tajemstvími lidského těla jsme se tentokrát podívali na
cestu potravy z úst  až  na konec těla.  Věděli  jste,  že vaše tenké střevo měří  asi
6 metrů? Dále jsme se podívali, kudy v těle proudí voda, kterou pijeme. Postupně
jsme se seznámili s částmi a funkcemi celého lidského organismu, už nám zbývá
jen  kostra.  Hravou  formou  se  tak  děti  seznamují  s učební  látkou  prvouky
a přírodovědy. 
Nově se děti začaly vzdělávat i ve světě financí. V nové stolní hře „Na obchod“
nakupují podle nákupního lístku, musí vědět, jestli  mají na nákup ještě dostatek
financí a hlavně se střídají v roli prodavače, který musí správně spočítat hodnotu
nákupu a v případě potřeby vrátit i správnou částku. A to není vždy jednoduché. 
Jaro je již v plném proudu, sluníčko nás vybízí k práci na zahrádkách. A tak jsme
neodolali  ani  my.  Zaseli  jsme  semínka  jiřinky  proměnlivé,  orlíčku,  hledíků
a majoránky.  V loňském  roce  jsme  seli  semínka  levandule  lékařské,  meduňky
a máty peprné, které nám zdárně přečkaly zimní období. Všechny naše sazeničky
zasadíme po „zmrzlících“ na školní zahradu – na nový bylinkový záhon. Týden po
Velikonocích jsme věnovali úpravě školní zahrady. Jak jsme pracovali a co všechno
jsme dělali si můžete přečíst také v příspěvcích od dětí, které se nám ale nevešly do
tohoto čísla, tak si je schováme na květnové vydání zpravodaje.     -hv-

Návštěva knihovny v Bruntále
Byl  krásný  den  a  my  jsme  s dětmi  vyrazili  na  návštěvu  městské  knihovny
v Bruntále.  Přivítala nás příjemná pracovnice knihovny a pan čaroděj Dobroděj,
který nás pozval na program „Večerníček – nejmilejší pohádky“. Zjistil,  že jsou
naše děti šikovné, a pravidelně sledují Večerníček, jelikož znaly většinu pohádek.
Děti  si  mohly  prolistovat  knížky  se  svými  oblíbenými  postavami  a  společně  si
zahrály loutkové divadlo „Červená karkulka“. Dětem se program líbil a čaroději
Dobroději slíbily, že zase brzo přijdou.
Velikonoce v naší školičce
V měsíci dubnu jsme se s dětmi věnovali Velikonočním svátkům. Povídali jsme si
o zvycích,  tradicích  a  symbolech  Velikonoc,  prohlídli  jsme  si  spoustu  technik
zdobení  vajíček,  pletení  pomlázky.  Děti  si  mohly  zasít  obilíčko  sloužící  jako
velikonoční  výzdoba.  Nabarvily  si  vajíčka,  které  doplnily  skládanou  papírovou
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mašlí  a  pověsily  jí  jako  dekoraci  na  větvičky  „kočiček“.  Vyrobili  jsme  si
Velikonoční přání a vyzdobili školičku jarními a velikonočními obrázky. 

Nepozapomněli  jsme  ani  na  výrobu
velikonočních dobrot, a to perníčků. Děti si
ve  školce  vyrobily  těsto  a  pěkně  ho
ručičkami  propracovaly.  V jídelně  si  pak
vyválely  pláty  těsta  a  vykrajovaly  jarní
a velikonoční  motivy.  Paní  kuchařka  se
svým  pomocníkem  nám  naše  výtvory
upekli  dozlatova.  Děkujeme jim za jejich
pomoc.
S dětmi jsme při příležitosti Velikonočních
svátků nacvičili malé vystoupení s jarními

a  velikonočními  básničkami,  písničkami  a  tanečky.  Svou  píli  a  šikovnost  děti
předvedly svým rodičům, na akci zvané Velikonoční dílna. Po shlédnutí vystoupení,
měli rodiče se svými dětmi možnost vyrobit si různé jarní a velikonoční dekorace.
Připravena byla výroba „rodinné kytičky“ z otisků dlaní,  kytička z vyfouknutého
vajíčka  nebo závěs  složený  z kohoutka,  slepičky  a  kuřátka  jako symbol  rodiny.
Myslím si, že se akce vyvedla a věřím, že se stane další tradicí naší školky.
Den Země
22. duben je spojen s oslavou Dne Země. Naše děti na tento den nepozapomněly
a oslavily ho prací. Po úvodním komunitním kruhu, kde jsme si s dětmi vysvětlili,
co je to den Země, proč se slaví a jak bychom se měli k přírodě chovat, jsme se celá
škola převlékla do pracovního a šli  jsme pro naši Zemi něco užitečného udělat.
Školní děti  se věnovaly zahradě školy a děti  ze školičky obcházely  okolí  školy
a sbíraly a třídily odpadky. A nebylo jich málo. Společně s dětmi věříme, že i Vy
občané naší vísky se připojíte k nám a budete se chovat k přírodě ohleduplně.
Rekultivujeme naší zahradu
Jistě  jste  si  všimli,  že  na  zahradě  školy  se  „něco děje“.  Ano,  je  to  tak.  I  přes
nezískání dotace na výsadbu zeleně, jsme se „do toho“ pustili vlastními silami. Za
pomocí některých rodičů se podařilo vybrousit  zahradní domeček tak, aby mohl
dostat  nový  nátěr.  Rodiče  nám pomohli  i  s odstraněním starých  kořenů  stromů
a s kultivací  záhonku.  Děti  naší  školy  se  pak  postaraly  o  výsadbu  živého  plotu
a zarovnání některých částí zahrady. 
Celkem  bylo  odpracováno  zatím  196  hodin.  Na  pracích  se  podíleli:  děti
a zaměstnanci  ZŠ,  pan  Klech  s manželkou,  pan  Vošmera  s manželkou,  paní
Molíková,  paní  Hanáková  Lucie,  paní  Hanáková  Irena,  paní  Drabinová,  pan
Martinek  a  paní  Sivanincová  Věra.  Všem  zúčastněným  patří  naše  poděkování.
Poděkování patří i paní Byrtusové, která přispěla finančním darem.
Tímto ale nekončíme. Proto prosíme všechny dobrovolníky, kteří by chtěli přispět
ať svými svaly nebo jiným způsobem, ať se přihlásí. Děkujeme.   -bm-
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