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Duben 2015

Maminky a tatínkové, babičky i dědečkové... prosím čtěte dětem! Povídejte si, co
jste přečetli, ptejte se jich, co si pamatují, co je zaujalo nebo čemu nerozumí... Čtení
je důležité – děti získávají rozhled, slovní zásobu, naučí se posuzovat, dedukovat
a hlavně JSOU S VÁMI.    -zk-

V měsíci březnu nás navštívila paní učitelka ze
ZŠ  Rýmařovská  v  Bruntále  paní  Vlaďka
Holásková. Zabývá se muzikoterapií a přivezla
nám  nádherný  zážitek  ve  formě  hry  na
neobvyklé  hudební  nástroje.  Přivezla  s sebou
například  Sansulu,  dešťovou  hůl,  štěrbinový
bubínek, oceánský bubínek a mnohé další. Děti
si mohly všechny nástroje vyzkoušet a zahrát si
na  ně.  Nástroje  vyluzovaly  nádherné  zvuky
moře,  deště  nebo  také  čínské  a  africké  tóny.
Zážitek, který jsme si maximálně užili, byl společný  koncert, kdy jsme hráli na
bubínky. Paní učitelka nám ochotně vysvětlila, jak se na takovémto bubínku sedí,
a jak se na něj  hraje.  Jak takovýto malý koncert  našich dětí  vypadá,  se můžete
podívat na našich webových stránkách, kde je zveřejněno video.  Chtěli  bychom
moc poděkovat paní učitelce Holáskové, která za námi ve svém volném čase a bez
nároku na „honorář“ přišla a ukázala nám jiný pohled na hudbu. -bm-
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VZKAZ PRO VŠECHNY RODIČE... 

...PROSÍM ČTĚTE S DĚTMI

MUZIKOTERAPIE V NAŠÍ ŠKOLE

DEN MATEK
Milé maminky, srdečně Vás zveme na oslavu Dne matek, která se bude konat

ve čtvrtek 7. května v 16 hodin v naší škole. Čeká na vás vystoupení dětí a malé
občerstvení. Zveme také tatínky, babičky, dědečky a dobrou náladu!



Miroslav Skoupil, 5. třída:

V pátek 27. 3. jsme měli projektový den Jaro. Povídali jsme si co se děje na jaře,
např. kvetou květiny, hrají se venku jarní hry nebo se rodí zvířata. Potom nám paní
učitelka dala velký papír a mohli jsme malovat všechno, co souvisí s jarem. V týmu
jsem byl s Matějem, Barčou, Tomáškem, Alenkou a Jardou. Paní učitelka nám dala
úkoly,  abychom  je  správně  vyplnili.  Jak  jsme  dodělali  práci,  tak  jsme  šli  do
tělocvičny a cvičili.  Potom jsme měli výtvarku, kde jsme vyráběli svoji knihu –
nejprve jsme si nařezali papíry, sešili je jehlou a nití u hřbetu a pak jsme vyrobili
pevnou vazbu. Moc se mi to líbilo.

Moravskoslezská policie vydala knihu Policejní pohádky ostravského
soudce  Romana  Pokorného,  o  kterou je  velký zájem.  Každá škola
a školka si mohla vyzvednout na policii jeden výtisk. Naše škola měla
ale  obrovské  štěstí,  protože  se  nám podařilo  domluvit  s  policisty,
abychom se stali jedním ze sedmi míst v celém Moravskoslezském
kraji, kde bude číst knihu dětem přímo policistka.  A tak se stalo,
že  nás  v  den,  kdy  se  úderem  desáté  ranní  hodiny  četlo  v  celé
republice, navštívila Policie ČR i s novinářem, který o nás pak napsal
do Bruntálského Deníku. Pro děti to byl velký zážitek, který popsali
při hodině češtiny. Vybíráme text Davida Lesáka ze 4. třídy:

Ve čtvrtek 26. 3. jsme byli ve škole a první hodinu jsme se učili matematiku. Paní
učitelka ale řekla, že je překvapení a skončili jsme o něco dřív. Měli přijet policisté,
ale paní učitelka spletla čas o hodinu. Tak jsme si chvíli četli sami a potom jsme šli
do tělocvičny a hráli hru, že někdo byl zloděj a někdo policajt a museli jsme sebrat
balonek. A potom jsme šli do třídy a už tam čekal pan novinář a paní policistka,
a pak nám četla knížku. Pan novinář nás fotil a dělal rozhovor s Matějem. Potom
nám policistka ukázala obušky, pouta a dělali jsme si otisky prstů. I pouta jsme si
mohli nasazovat. Potom jsme skončili a rozloučili jsme se a nakonec nám dali dárek
– policejní pexeso, omalovánky a rozvrh hodin. Moc se mi to líbilo.

Jednoho dne nám do školičky přišlo psaní. Bylo od víly Voděnky, která nás v něm
prosila o pomoc při otevírání studánek a probouzení broučků. Pro naše děti byla
tato práce maličkostí a s vervou se do ní pustily. Víla Voděnka je prosila o vyrobení
broučka z víček od lahví,  o vyrobení rybičky z lega,  o vymalování jarní  kytičky
a jako  překvapení  jsme  se  pro  vílu  naučili  básničku,  kterou  jsme  jí  pro  radost
zarecitovali na procházce u vody. Snad se jí s naší pomocí lépe pracovalo.    -bm-
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PROJEKTOVÝ DEN JARO

OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK A PROBOUZENÍ BROUČKŮ

ČTENÍ POLICEJNÍCH POHÁDEK



Jaroslav Konečný, 4. třída:

Ve čtvrtek 15. dubna jsme byli v kině na dokument Divoký Madagaskar. Natočili to
Katka a Miloš Motani,  kteří projeli celý Madagaskar.  Nafotili a natočili  spoustu
zajímavých věcí a zvířat. Např. mnoho druhů lemurů, chameleonů, kočkopsů, fosů
a nejošklivější zvíře na světě – aye-aye. Při putování Madagaskarem projeli alejí
baobabů a městy a vesnicemi plných šťastných a veselých lidí. Taky procestovali
divoké jeskyně. V Madagaskaru těží a rýžují zlato a drahé kameny. A všude, kde se
Katka  s  Milošem  objeví,  tam  je  obklopí  rozjásané  dětské  tváře.  A na  konci
promítání někteří vyhráli ceny. Bylo to super hezké!

Ke konci března jsme se ve školičce bavili Velikonocemi. S dětmi jsme si povídali
o velikonočních zvycích a tradicích, nazdobili jsme si vajíčka, upletli pomlázku,
upekli jsme a nazdobili velikonoční perníčky, naučili jsme se velikonoční básničky
a zahráli si spoustu her s velikonoční tématikou. Vše co jsme se naučili, jsme pak
předvedli  rodičům na Velikonočních dílnách.  Ty se konaly 30. března.  Zatančili
jsme, zazpívali, zahráli na dřívka, kluci vyšlehali děvčata a ta jim za to podarovala
vajíčka.  Společně  se  svými  rodiči  si  pak  děti  vyrobili  výrobky  z naší  dílny  –
vyškrabávané vajíčko, lepené vajíčko z proužků papíru nebo rozkvetlou zahrádku
z otisků dlaní.  Účast  byla  hojná a  věřím,  že  se  všem odpoledne v naší  školičce
líbilo.  Tím  nám  ale  Velikonoce  ve  školičce  neskončily.  Než  jsme  odešli  na
prázdniny,  tak  nás  čekalo  překvapení,  na  svět  se  nám vylíhli  noví  kamarádi  –
kuřátka.  Pod pečlivým dohledem školních dětí, paní
učitelky Vršanové a paní Wágnerové se ve škole líhly
asi dvě desítky kuřátek po dobu 21 dní. Měli jsme to
štěstí,  že  jsme líhnutí  viděli  na  vlastní  oči  a  čerstvě
vylíhlá kuřátka jsme si mohli prohlédnout a pohladit.
Děkujeme  tímto  paní  Ing.  Wágnerové,  která
riskovala  životy  kuřátek  (přece  jenom se  vajíčkům
mohlo ve škole něco přihodit),  vnesla nám do výuky
reálný  život  a  zpříjemnila  nám  tím  velikonoční
svátky.                                                                    -bm-

I  v  dubnu  děti  v  družině  poznávaly  a  tvořily  nové  věci.  Vrcholily  přípravy
programu  na  Den  matek,  který  je  ale  v  této  fázi  ještě  tajný.  Také  se  pilně
připravovaly  na  ekologickou  soutěž,  která  proběhne  koncem  měsíce  na  4.  ZŠ
v Bruntále. Vstupním úkolem do soutěže je fotografie ekosystému okolí školy nebo
bydliště doplněná osmi verši. Po počátečním přemýšlení, co zajímavého bychom
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MADAGASKAR V KINĚ

VELIKONOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ



mohli  ukázat,  jsme  dospěli  k  závěru,  že  široko  daleko  nikdo  nemá  takovou
petrklíčovou louku, jakou se může pochlubit naše škola na školní zahradě. Už jste
tu krásu viděli? Foto, které zveřejnil i bruntálský Deník, si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy. Fotografii s veršováním pak zveřejníme po proběhnutí
soutěže.  No  a  mezi  tím  vším  vyráběním,  tvořením  a  učením  mají  děti  vždy
dostatek času i na své hraní i pravidelný středeční šachový kroužek.    -hv-

Nemůžu  se  nezastavit  u  malého  zázraku,  který  nás
potkal.  Je to  neuvěřitelné,  ale  naše děti  se  ve velké
většině naučily hrát šachy. Dlouho jsme si mysleli, že
to na nás jen hrají, ale oni je fakt hrají :-)! Stačilo pár
lekcí  a  dokonce  i  někteří  prvňáčci  s druháčky  si
dokážou zahrát partii se svými spolužáky. Velké díky
ještě  jednou  paní  Konečné,  mamince  od  Jardy
a Alenky.  Až  jsem  se  zastyděla,  že  šachy  nehraju,

a tak  jsme  doma  po  večerech  začali  se  samostudiem.  A protože  už  také  něco
zvládám těším se, že si občas zahraju i s dětmi. Základy už jim byly dány, teď
záleží jen na tom, jestli svou hru budou rozvíjet dál. Tak jim držme pěsti.    -zk-

Dne 31. 3. 2015 proběhly volby do školské rady. Za rodiče byla nově zvolena paní
Lucie  Hanáková  (která  se  zároveň  stala  předsedkyní  ŠR),  za  pedagogický  sbor
Helena  Vršanová  a  zřizovatel  jmenoval  pana  Michala  Strápka.  Přejeme  novým
členům rady  hodně  štěstí  v  jejich  práci  a  těšíme  se  na  spolupráci  při  školních
akcích.  Rádi  bychom  poděkovali  za  činnost  odstupujícím  členům  rady  panu
Radomíru  Tománkovi  a  předsedkyni  Mirce  Kutilové,  která  již  v  tomto  roce
nekandidovala. 

Zápis  dětí  do  mateřské  školy  pro  školní  rok  2015/2016  se  koná  během dne
20. května 2015, kdy je nutné odevzdat vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list
dítěte. Oba tiskopisy si vyzvedněte v MŠ. 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 (vč. lék. potvrzení)

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). 
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

HRAJEME ŠACHY

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.skola.rudnapodpradedem.cz. 


