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Květen 2014

Měsíc květen se tradičně nesl v duchu nadcházejícího Dne matek, na který se děti
pilně  začaly  připravovat  už  v dubnu.  Učily  se  písničky,  básničky  o  maminkách
i babičkách (neboť i babičky jsou přece maminky). Tvrdším oříškem už byla píseň
Švihák lázeňský se svou taneční choreografií. Děti ji zvládly na výbornou, vždyť
přece hlavní účel byl pobavit obecenstvo. A to se splnilo do puntíku. 
A co bylo snad nejtěžší? Děti nacvičily známou scénku Včera, dnes a zítra, určitě ji
všichni znáte a víte, že to není nic jednoduchého. Vaše děti jsou však tak šikovné,
že se popraly i s tak náročným vystoupením. Smáli jsme se jak při vystoupení na
sále,  tak při vystoupení školním. Roli  zmateného kupce lístků do kina bravurně
zvládl Matěj  Malík, skvěle mu pak sekundovala paní pokladní v podání Jessicy
Vršanové.  Děti  z  mateřské  školky  pak  v  jednotném  oblečku  potěšily  srdíčka
maminek  tanečním  a  pěveckým  vystoupením.  Na  klavír  je  doprovázela  paní
učitelka  Matějáková,  která  s  dětmi  pilně  trénovala.  Videa  z vystoupení  můžete
shlédnout  na  stránkách  www.youtube.com/user/skolarudnapp.  Děti  svým
maminkám  připravily  i  drobné  dárečky  v podobě  papírové  květinky  s vlastní
fotkou,  srdíčkové přáníčko a  zázvorový sirup a bonbónky. To vám je mňamka!
Maminky, chutnalo vám? A vy, co jste na vystoupení nebyli, tady máte základní
recept, ať nepřijdete zkrátka (děti vařily z daleko většího množství):
Zázvorový sirup
200 g zázvoru oloupeme,  nakrájíme na drobné kostky,  vložíme do 1 litru  vody
a přidáme 0,5 kg cukru. Přivedeme k varu a vaříme 15 – 20 minut. Před vypnutím
přidáme šťávu z 1 citronu. Necháme ustát do druhého dne. Potom sirup scedíme,
kousky  zázvoru  rozložíme  na  plech  a  usušíme.  Tak  nám  vznikne  výborný
zázvorový sirup např. na nachlazení, a zbudou výborné bonbónky. Dobrou chuť!
Děti maminkám připravovaly i sladké pohoštění ke kávičce – piškotové jednohubky
s banánem obalené v čokoládě. Věříme, že se maminkám líbily nejen dárečky, ale
i vystoupení, že jim chutnalo a zároveň si mohly chvíli posedět, popovídat, zastavit
se a alespoň na chvíli přijít na jiné myšlenky, než je každodenní práce a starosti. 

 -hv, zk-
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DEN MATEK



Také  v  družině  jsme  v  květnu  věnovali
každou volnou chvíli nacvičování na Den
matek.  Vyráběli  jsme  potřebné  kulisy,
vymýšleli,  čím  maminky  pohostíme,
krájeli zázvor, vařili a trénovali svoje role.
Když  nám  přálo  počasí,  tak  jsme  také
v odpolední  družině  pokračovali
v úpravách  školní  zahrady.  Dosazovali
jsme  mladé  habry  a  na  záhonek  jsme
sázeli  jarní  květiny,  které  nám  přivezla
paní ředitelka jako názornou ukázku pro
výuku  už  v dubnu,  ale  teď  jsme  je  přesunuli  z  květináčů  na  venkovní  záhon.
Doufáme,  že se nám všechny stromky i  květiny ujmou,  abychom se pravidelně
každé jaro mohli s těmito rostlinami seznamovat na školní zahradě a tím si je i lépe
zapamatovat.  Brigády na zahradě měly i jiné kouzlo -  zahradní obědy.  Nejvíce
nám asi  chutnal  kotlíkový  guláš,  který  nám paní  kuchařka  připravila  přímo  na
školní zahradě. Vždyť po práci a v přírodě chutná nejvíce! 
Je konec měsíce a u nás se stále něco děje. V současné době se připravujeme na
příjezd  Šikulů.  Znáte  tento  televizní  pořad?  Vaše  děti  jistě  ano.  První  týden
v červnu k nám totiž přijede Česká televize natáčet tento zábavný pořad pro děti.
Běží každou neděli na ČT :D v 11 hodin. Jsme moc rádi, že si v množství nabídek,
které  do  televize  z  různých  škol  chodí,  vybrali  právě  tu  naši.  Vyrobili  jsme
fotopozvánku,  kterou  jsme  seskládali  z  fotografií  při  činnostech,  které  děláme.
Fotografie je k nahlédnutí také na školních stránkách ve fotogalerii. Už jsme tu měli
na návštěvě paní scénáristku Hanku Foltovou, která si prohlédla školu a promluvila
si s dětmi. Naše škola se jí moc líbila a množství činností,  které děti zvládají ji
natolik oslovilo, že se v televizi rozhodli k nám přijet natočit jeden z dalších dílů.
Tak jak to všechno proběhlo, o tom Vám napíší děti v příštím Zpravodaji.

 -hv,zk-

Ve dnech 14.-16.  dubna nás  navštívila  Česká  školní  inspekce,  Moravskoslezský
inspektorát a provedla u nás třídenní inspekci. Byly to náročné tři dny, kdy jsme
byli pod drobnohledem všichni, od dětí po pedagogické zaměstnance. Poprvé za
dobu  existence  školy  byla  provedena  také  inspekce  v  mateřské  škole.  A že  se
inspektorům u  nás  líbilo,  si  můžete  přečíst  v  jejich  závěrečné  zprávě,  která  je
k dispozici v tištěné podobě ve škole, nebo na internetových stránkách školy. Chtěla
bych ještě i touto cestou poděkovat paním učitelkám Helence a Barborce za skvěle
odváděnou práci.       -zk-
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MÁJOVÁ DRUŽINA

INSPEKCE 2014



Den matek
V měsíci květnu se děti z MŠ
soustředily  na  oslavu  Dne
matek.  Pro  své  maminky
(i babičky)  nacvičily  taneček
Čtyřlístek,  hezké  básničky
o mamince  a  novou písničku
s ozvěnou  Mámo  má.  Jak
jsou  naše  děti  šikovné,
předvedly  babičkám  na  sále
kulturního  domu  a pak  na
besídce ve škole maminkám.
Děti nezahálely ani ve výrobě
dárečků,  kterými  obdarovaly
své  maminky. Velmi  se  snažily  a  věříme,  že  se  program maminkám i  tatínkům
(které jsme také pozvali) líbil.
Brigáda na zahradě
I v tomto měsíci se konala brigáda na zahradě, kde byli požádání o pomoc rodiče
našich  dětí.  Za  pomoci  paní  Lucky  Hanákové  a  Míši  Mališové  byl  dočištěn
domeček,  který je připraven na svůj nový nátěr.  S maminkami paní Hanákovou
a paní Molíkovou jsme vypleli záhonek a zasadili pár bylinek. Tatínek pan Klech
nám  rozhrabal  zbylý  kopec  zatvrdlé  hlíny.  Zúčastněným  moc  děkuji  za  jejich
pomoc a  ochotu a  věřím,  že  příště  přijdou pomoci  i  ostatní,  aby nám práce  šla
rychleji a lépe od ruky. 
Návštěva Galerie v kapli
S dětmi z mateřské školy jsme navštívili projektovou výstavu v bruntálské Galerii
v kapli pod názvem Malované zpívání. Jednalo se projekt ZUŠ v Bruntále, kdy děti
nazpívaly známe dětské písně, k písním namalovaly obrázky a ty poté zanimovaly
(rozpohybovaly).  Vznikla  tak  krásná  projekce  v  duchu svého  názvu "Malované
zpívání". Dětem se tato výstava velice líbila. Nejenže jsme se na obrázky podívali,
ale společně jsme si i zazpívali a zatancovali.      -bm-

Také v tomto školním roce navštěvujeme plaveckou školu na bazénu v Břidličné.
V šesti lekcích, které děti čekají, se budou zase zdokonalovat v tom, co se naučili
v minulých  letech.  Noví  prvňáčci  -  žáčci  plaváčci  se  pak  seznámí  se  základy
plavání  a  chováním  ve  vodě.  Plavání  je  pro  děti  vyčerpávající  a  náročné,  ale
věříme, že jednou ocení, že mohli tyto lekce navštěvovat pravidelně od první do
páté třídy, a nejen v jednom ročníku, jako je tomu na jiných školách.        -zk-
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PLAVÁNÍ



Napsala Klára Kutilová, 3. třída:
Školní zahrada
Zahrada byla úplně jiná, než teď. Nebyly tam lavičky, byly tam díry a my jsme se to
rozhodli  změnit.  Dali  jsme tam písek,  zkultivovali  půdu podél  plotu,  vybrousili
domek,  kam  se  dávají  hračky,  lopatky,  hrábě  a  autíčka.  (Pozn.  red.:  O  nové
pískoviště se nám na podzim postarali zaměstnanci obce, půdu jsme zkultivovali za
pomocí rodičovské brigády a s domečkem nám také opakovaně pomáhají rodiče.)
22. dubna nám paní ředitelka řekla, že 23. dubna pomůžeme také my, a že máme
přijít v pracovním oblečení, protože 22. byl Den Země. A tak jsme šli na zahradu
trhat plevel. Ale i dneska místo náboža půjdeme na zahradu, ale sázet trávu, aby
nám tam vyrostla.  V pátek budeme taky na zahradě. Poprvé se mi brigáda moc
líbila a bavilo mě to, tak doufám, že se mi to bude líbit i podruhé a potřetí. Byly
i přestávky a o přestávce nám paní ředitelka dala pití a bonbóny. Moc jsem si to
užila a hezky pracovala. A v hlíně byly takové velké a tlusté kořeny. Pak nám paní
ředitelka oznámila, že jdeme na oběd. Moc mě ta práce bavila. Nejvíc mě bavilo
kopat. Musíme si tu práci někdy zopakovat.
Napsala Jessica Vršanová, 5. třída (úryvky):
... sázeli jsme živý plot z habrů od pana starosty
i okrasné keře, např. meruzalku, kručinu nebo
šípek,  a  ty  přinesly  paní  učitelky.  Obec  nám
přivezla  vlečku  hlíny,  a  tu  jsme  rozváželi
a rozhrabávali  abychom  srovnali  terén.
Odplevelovali jsme zkultivovanou půdu a dělali
kolem záhonů rýhy, aby byl vidět přechod mezi
trávníkem  a  neprorůstal  tam  plevel.
Rozkopávali jsme hrboly a pod záchody byl ten
největší, ten jsme museli rozkopávat skoro celý,
aby  se  to  trošku  srovnalo...  Po  obědě  jsme
sázeli  živý  plot  z  habrů  a  pokládali  jsme
netkanou  textilii  a  udělali  jsme  si  ohniště,
abychom  si  mohli  opékat.  Paní  ředitelka
přinesla travní semínko, aby nám travička rostla
i  tam,  kde  jsme  naváželi  hlínu.  Moc  mě  to
bavilo  a  těším  se,  až  to  všechno  vyroste
a budeme to obdivovat. A doufám, že se k tomu další generace budou chovat slušně
a těším se, až budeme zase něco dělat pro naši zahradu.
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Z NAŠICH SLOHOVEK...

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. 


