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Duben 2017

Poslední dubnový den jsme si ve školce i škole uspořádali Čarodějnický
rej. Děti i paní učitelky přišly nastrojené do obleků čarodějnic a čarodějů.
Ve škole jsme měli klasickou výuku, jen děti ráno přivítala v každé třídě
místo  paní  učitelky  docela  ostrá  čarodějnice.  Ve  školce  jsme  společně
vymýšleli  a míchali  lektvary  lásky,  neviditelnosti  nebo  kouzelnosti.
Hlavními  přísadami  byli  sušení  červi,  sušené  části  mloků,  semínka
pravdomluvnosti  a  praskací  kuličky,  jak  jsme  si  s dětmi  přísady
pojmenovali. Děti si mohly vymalovat pravou čarodějnici, vykouzlit kouř
nad  rozehřátým  hrncem,  zatancovat  si  a  zazpívat  čarodějnické  písně
a naučit se létat na koštěti.  -bm-
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ČARODĚJNICE VE ŠKOLE



V dubnu jsme uspořádali s dětmi výlet do muzeí v Holasovicích a Opavě.
V Opavském  muzeu  jsme  si  s  dětmi  ze  školky  prohlédli  slona,  který
pocházel  z ostravské  ZOO,  ale  hlavním  programem  byly  Velikonoční
svátky. Dozvěděli jsme se spoustu informací o dávných tradicích, z nichž
mnohé z nich se dochovaly až dodnes.
V muzeu Slezský venkov v Holasovicích jsme se zastavili už celá škola
při zpáteční cestě z Opavy. Uvítali nás příjemní manželé Klusákovi, kteří
Slezským venkovem žijí. Ve čtyřech stodolách jsme si procházeli výstavu
dávného  obchodu,  mandlovny  a  prádelny,  kuchyně,  kovárny,  stolárny,
hasičů, školy, šicích dílen, výstavu zemědělských strojů a pomůcek, prostě
všeho,  co se  pojí  s historií  venkova.  Místnosti  byly  tak  naplněné vším
možným, že jsme ani nebyli schopni vše v tak krátké době postřehnout.
Určitě bychom se do Holasovic chtěli vrátit  a prohlédnout si  i všechny
detaily.   -bm-

Na začátku dubna navštívily děti z naší školy Slezské divadlo v Opavě. Po
vánočním  představení  hry  Noc  na  Karlštejně,  kterou  předvedly  svým
blízkým, mohly shlédnout, jak tuto hru hrají profesionálové. Hru dobře
znaly, rozuměly ději a tak si mohly užívat výborné herecké výkony. Je
skvělé,  že se děti  dostanou občas do divadla a nahlédnou tak do světa
opravdové kultury. 
Po  divadelním  představení  jsme  jeli  do  Holasovic  do  muzea  Slezský
venkov. Tam si děti prohlédly i osahaly, jak žili naši předkové. Navštívily
starou  dílnu,  kovárnu,  kuchyni  i  světnici,  prádelnu,  potěžkaly  si  různé
typy  starých  žehliček,  zatočily  pračkou  i  ždímačkou,  v  obchodě  si
prohlédly staré váhy. Zajímavá byla škola.  Děti  se posadily do starých
lavic, mohly si psát na břidlicové tabulky a na jejich práci dohlížel dobový
pan učitel. Děvčata se zastavila u kočárků s panenkami, svatebních šatů,
šicích  strojů,  kluci  zase  neodolali  vojenským  uniformám  a  zbraním.
K vidění  je  tam tolik  zajímavého.  My  už  neměli  tolik  času,  abychom
muzeum prošli úplně celé, ale pokud si chcete s dětmi udělat zajímavý
výlet,  vřele doporučujeme navštívit  Holasovice.  Dostane se Vám nejen
vřelého přijetí ale i zapáleného výkladu.  -hv-
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NÁVŠTĚVA MUZEA V HOLASOVICÍCH

NOC NA KARLŠTEJNĚ – ZÁŽITEK Z DIVADLA



Tento měsíc jsme se díky zvláštním okolnostem setkali ve Všeználkově
pouze jednou. Ale zato jsme si to pořádně užili. Sbírali jsme žížaly. Ono je
totiž velice zajímavé pozorovat žížaly (když si myslí, že je nikdo nevidí).
Ale  protože  byla  ještě  celkem  zima,  s  hledáním  byl  trochu  problém.
Nakonec jsme zjistili,  že  se  jim nejvíc  daří,  ne  v  hromadě na  podzim
pohrabaného  listí,  ale  na  poli.  A tak  jsme  kopali  a  sbírali.  Na  školní
zahradě jsme žížalám připravili nová obydlí ve sklenicích – vrstvili jsme
písek, hlínu, suchou trávu a suché listí. Žížaly jsme ubytovali a přiklopili
jsme je mechem. Ve sklenicích je potřeba udržovat vlhkost. Přestěhovali
jsme je na polici před třídu a sledujeme, jak žížaly pracují, a jak se pomalu
jednotlivé vrstvy posbíraného materiálu promíchávají.   -hv-

Velikonoce  jsou  za  námi,  ale  ještě  se
poohlédneme za  velikonočním tvořením
rodičů s dětmi. Setkalo se nás hodně a na
dobré náladě nám přidalo vystoupení dětí
ze  školky.  Zazpívaly  nám  jako  krásné
berušky  a broučci.  Potom  měli  rodiče
s dětmi  možnost  vyrobit  si  pampelišky
z vlny,  vzdušného  beránka  z vaty,

vykukující kuřátko z vajíčka na špejli, věnec z proutí na dveře a ozdobit si
papírové vajíčko různými barevnými proužky.  Všichni  ukázali,  že mají
šikovné ruce. Jeden výrobek byl hezčí než druhý, děti se bavily a strávili
jsme krásné odpoledne.   -lb-
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VŠEZNÁLKOV HLÁSÍ

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ SE VYDAŘILO



Duben  nám  ukázal  opravdové  aprílové  počasí.  Na  den  ptactva  jsme
s dětmi  na  školní  zahradě  stavěli  vlastní  hnízda,  po  zimě  jsme
zkontrolovali  ptačí  budky, luštili  jsme hádanky o ptácích a poslouchali
zpěv ptáků. Když počasí dovolilo, řádili jsme venku. Ale když se objevil
sníh, připravovali jsme dárečky pro maminky na Den matek. Oslavili jsme
společně  Den  Země,  povídali  jsme  si  o  ochraně  životního  prostředí
a zkusili jsme si vyrobit svou vlastní zeměkouli z novin. Protože na konci
měsíce  patří  noc  čarodějnicím,  tak  se  nám ve  škole  i  v  družině  také
shromáždili čarodějnice. Odvážlivci ochutnali uvařené lektvary. Poznávali
jsme pomocí  čichu a  chuti  koření,  bez  kterého se  lektvary  neobejdou.
A protože každá čarodějnice má někde schovaného pavoučka, tak jsme
s nimi závodili. 

Naše škola je dlouhodobě zapojena v projektu Ovoce a zelenina do škol.
Děti dostávají zdarma čtyřikrát za měsíc ovoce nebo zeleninu. V dubnu
jsme  dostali  exotické  bedýnky.  Děti  měly  možnost  ochutnat  kromě
běžnějších citrusových plodů také limetku, grep nebo pomelo.

Cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat
proti obezitě.

4

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. 

DUBEN V DRUŽINĚ

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL


