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PLAVÁNÍ
Tak už je to zase tady. Někteří s radostí a nadšením, jiní s mírnými
obavami, nasedáme do autobusu, ve kterém jsme nějak podezřele hodní
. Po zhruba dvaceti minutách vystupujeme před krytým plaveckým
bazénem v Břidličné. Tam už na nás čekají čtyři hodné paní plavčice,
které si nás rozdělují do družstev. Po chvíli už plaveme, cákáme, pištíme,
potápíme se. První hodinu jsme zvládli skvěle. Uvidíme, co nás bude
čekat, a jak se zlepšíme, během dalších pěti týdnů.
-ez1

MATEŘSKÁ ŠKOLA V KINĚ
V měsíci květnu jsme se s dětmi vydali do kina v Bruntále. Promítalo se
pásmo pohádek z Večerníčků. Děti zhlédly v pohodlných křeslech a na
velkém plátně například Maxipsa Fíka, Rumcajse, Rákosníčka nebo
Křemílka a Vochomůrku. Někteří atmosféru kina znají velmi dobře, jiní
ne. Musím ale konstatovat, že se naše děti chovaly v kině jak se patří
a zvládli i „velkou tmu“ při zhasnutí všech světel.
-bm-

UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY
Je již tradicí, že nás každý rok navštíví dobrovolní hasiči ze Světlé Hory.
I letos za námi dorazili s plnou parádou – novým hasičským autem. Děti si
prohlédly a vyzkoušely vybavení auta, např. proudnice, přilby s dýchacími
přístroji, vysílačku apod. Mohli jsme si zastříkat z vysokotlaké „stříkačky“
a děti se svezly v novém autě jako praví hasiči. Moc tímto děkujeme
dobrovolným hasičům ze Světlé Hory a těšíme se na další spolupráci.-bm-

OLYMPIÁDA MŠ
Poslední dny jsme zažívali krásné počasí, proto jsme s dětmi trávili co
nejvíce času venku. Uspořádali jsme si Olympiádu. Děti soutěžily a plnily
úkoly, za které sbíraly razítka. Pokud jich nasbíraly dostatečný počet,
získaly osvěžující odměnu. I přestože se jednalo o soutěž, žádné z dětí
nezapomnělo na pravidla fair play a na pomoc a podporu kamaráda.
A z tohoto důvodu vyhrály naprosto všechny.
-bm-

JAK SE ŽIJE V ANGLII...
… a co že to ochutnávají
Kubík s Matyáškem? Je to
míchaný ovocný nápoj pro děti
složený ze samých dobrůtek
od profesionálního barmana,
který naši školu navštívil.
Mockrát děkujeme za jeho
ukázky práce i za sponzorské
dodání použitých surovin. Více
informací níže.
-bm2

BARMANSKÁ SHOW
Po návratu z první hodiny plavání, kdy jsme
byli pěkně unavení, nás čekalo ve škole
překvapení. Navštívil nás pan Petr Schmid,
bratr maminky Balášové, který nám přišel
povykládat o tom, jak se žije v Anglii a co
všechno obnáší práce profesionálního
barmana. Nejen děti v mateřské škole, ale
i my jsme viděli míchání nápojů, práci s barmanským shakerem nebo
třeba výrobu růžiček z limetkové
kůry. K tomu jsme si poslechli
také výklad v angličtině, dověděli
se spoustu zajímavých informací
o životě
a práci
v
Anglii
a vyslechli si také několik
životních rad a poselství. Na
závěr jsme se dočkali ochutnávky
výborného míchaného nápoje
a obdivovali jsme barmanské
číslo s házením lahve. Děkujeme Vám, Petře, že jste si na nás udělal čas
a ukázal dětem, že má smysl si v životě stanovovat nějaké cíle a jít si za
nimi. (Pozn.: dalších 14 dní děti o přestávkách nedělaly nic jiného, než
zkoušely náročné kousky s házením lahví a zjistily, že nic nejde v životě
samo.)
-ez-

DEN MATEK
Letošní Den matek jsme oproti létům minulým oslavili
v kulturním sále spolu s našimi babičkami. Přidali jsme
se tak k akci organizované Obecním úřadem a pozvali
naše maminky tam. Občerstvení bylo zajištěno
pracovnicemi OÚ a děti ze školky přispěly svým
výborným lineckým cukrovím, které upekly s paní
učitelkou Bárou ve školní jídelně. V úvodu přečetla
Klárka Kutilová dojemný příběh k zamyšlení Den, kdy
jsi měla moc práce. Děti ze školky i školy přednesly
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básničky. Ve veselém muzikálu Karkulka jsme obdivovali herecké
i taneční schopnosti našich nejmenších dětí. Na svá mladá léta si mohly
naše maminky i babičky zavzpomínat při písničce Zlaté střevíčky.
A závěrečnou písní Ó mámo jsme poděkovali svým nejdražším za jejich
každodenní péči, starosti i lásku.
-hv-

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
I v květnu jsme v družině pokračovali v tvorbě fenologického kalendáře.
Většina květnových pranostik nám říká: jestliže hodně prší, bude dobrá
úroda, je-li sucho, bude chudo. A květnové počasí nám opravdu mnoho
vody nepřineslo. A teploty? Podle měření našich dětí (k 27.5.) bylo
nejchladnější ráno 3. května, pouhý 1 °C a nejteplejší den 26. května,
26 °C. Přestože na obloze převládaly mraky, pršelo jen 3x. 2. května
začaly kvést ptačí třešně, 7. května se okolní louky rozsvítily kvetoucími
pampeliškami, 13. jsme pak objevili první květy na jabloních, 21. na
hrušních a 24. května rozkvetl na školní zahradě šeřík a jahody. K 27. 5.
jsme vypočítali i průměrnou teplotu: 14,4 °C.
Vnitřní prostory družiny prošly úpravou – v herně i pracovně bylo
položeno nové linoleum. Bylo nutné vystěhovat všechny hračky, pomůcky
i nábytek a vše zase zpátky nastěhovat, uložit, urovnat. S lehčími pracemi
pomáhaly i děti, samy si uložily hry i stavebnice nebo výtvarné pomůcky.
Na školní zahradu jsme vysadili stromky: břízky, třešně ptačí, lípy, do
živého plotu meruzalky. Zahrada tak časem získá stinná místa, ptáci
hnízdící pod střechou školy i ti, co jen přelétají, místo pro odpočinek
a potravu. A děti snad časem budou moci pozorovat ptáky v korunách
stromů i z oken školy.
V posledním květnovém týdnu se v rámci našeho letošního ročního
pravěkého tématu děti naučily odlévat sádrové odlitky. Do formiček
odlévaly dávno vyhynulé živočichy, kterým podle karet nebo encyklopedií
daly jméno a dověděly se i základní informace o jejich životě.
Přesto, že se toho děti mnoho naučily, měly dostatek času zahrát si fotbal,
vydovádět se na dětském hřišti nebo v tělocvičně, vyhrát si na zahradě,
v družině nebo vybarvit si omalovánku.
-hvZpravodaj 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.
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