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4. květen byl pro děti významným dnem, slavili jsme totiž s maminkami
jejich  svátek.  Děti  z mateřské  školky  nás  pozitivně  naladily  tanečkem
kočiček a  kocourků.  Školáci  si  připravili  zpěv s choreografií   na píseň
Červená řeka. Nesměly chybět ani tradiční básničky, které pilně trénovali.
Nacvičování  tance  na  píseň  Mě  se  líbí  Bob,  si  děti  užívaly  nejvíc.
A abychom  program  hezky  završili,  zazpívaly  malé  i  velké  děti
maminkám písničku S tebou mě baví svět, má sladká  mamčo a předaly
vlastnoručně  vyrobené  dárečky.  Po  programu  jsme  maminkám  nabídli
dobroty,  které  pro  ně  děti  s  láskou  připravovaly.  Tímto  bychom  rádi
poděkovali maminkám i jiným příbuzným, kteří se sešli v hojném počtu
a odměnili naši práci velkým potleskem.   -lb-
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AŤ ŽIJÍ VŠECHNY MAMINKY!



Začátek května jsme pilně nacvičovali na vystoupení pro maminky, kdo
měl chviličku, dodělával dárečky pro svou maminku. A protože na květen
připadá mezinárodní den muzeí, tak jsme si o muzeu povídali. Co je to
muzeum, kdo kde byl, co zažil, naopak co by děti chtěly v muzeu vidět
nebo zažít. Připomněli jsme si nedávnou návštěvu muzea v Holasovicích.
Využili  jsme každého pěkného počasí a dováděli  víc venku na zahradě
nebo na dětském hřišti. Nezapomněli jsme ale ani na oslavu Dne slunce –
povídali jsme si o slunci, sluneční soustavě a měsíci a vyrobili papírový
model, kterým jsme si vyzdobili družinu. K měsíci neodmyslitelně patří
hvězdy, my si vytvořili své hvězdy s přáním. Tak drže palce ať se nám
splní.    -lb-

V projektovém  dni  mateřské  školy  Kdo
bydlí  na  naší  zahradě  jsme  se  zabývali
zvířátky,  které  můžeme  potkat  při
každodenním  pobytu  venku.  V rámci
ranních  her  jsme  vytvořili  krmítko  pro
motýly, vypracovali jsme si pracovní listy –
Krtek  a  Žížala.  V komunikačním  kroužku
jsme vedli rozhovor o tom, co žije na naší
zahradě,  přitom  jsme  se  zaměřili  na
domečky těchto živočichů a vše si prohlédli
v encyklopedických  knihách.  Ještě  před
svačinkou jsme si stihli zacvičit jako krtek,
žížaly a šneci.  Po svačince jsme se vydali

ven a postavili broučkům krásný hmyzí hotel.
Jiný den jsme se s dětmi zase zabývali vodou a hmyzem, děti si mohly
namalovat broučka dle své fantazie, dále vše, co vidí kapka vody, když
padá.  Ze  stavebnic  jsme  vytvořili  louku  s broučky  a  poslechli  jsme si
písničky o broučcích. Společně jsme se naučili básničku Brouček, zahráli
si pohybovou hru na kapku vody a v rámci dramatické činnosti jsme se
zabývali příběhem o Čmeláku Meláku, který zachránil celé hnízdo. Venku
jsme pak vzbudili broučky básničkou a potůček odemkli klíčem.  -bm-
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KVĚTNOVÁ DRUŽINA

KDO BYDLÍ NA NAŠÍ ZAHRADĚ



Ve středu 10. května navštívili žáci 2.-5. třídy městskou knihovnu Bruntál.
Paní knihovnice si pro děti připravila povídání o bajkách. Přečetla nám
úryvky od různých autorů,  povídali  jsme si  o  poučeních,  která  z bajek
vycházejí. Nakonec si děti mohly vybrat knížku, která je zaujala. Výběr
byl velký a všichni si našli to, co je baví.    -lb-

Jako neznalí orientačního běhu jsme se vypravili se staršími dětmi na svůj
první  závod,  který  pořádala  pro  spřátelené  malotřídní  školy  škola
v Karlově Studánce. Okrajově jsme se seznámili s tím, jak takový závod
probíhá, ale velké naděje jsme si nedělali. Pojali jsme to jako výlet, který
si hezky užijeme a poznáme něco nového.
Děti  dostaly  plánek  a  jejich  úkolem  bylo  absolvovat  neznámou  trať
v délce  2,5  km.  Přitom  měly  navštívit  plánkem  daná  stanoviště
s kontrolními lampiony, u kterých si značily průběh tratí. Přestože jsme
takový závod běželi poprvé, přivezli jsme pěkná umístění. Za druhé třídy
se na 2. a 3. místě umístili sourozenci Balášovi, za třetí třídy nás na 2.
místě  zastoupila  Eliška  Mališová  a  mezi  dětmi  4.  třídy  se  na 3.  místě
umístil Tomáš Urbaník. Jsme moc rádi, že jsme se mezi čtyřmi školami
dokázali dostat i na přední místa a najít zálibu v tomto zajímavém sportu.
A protože hlavním cílem bylo si  závod užít,  musíme pochválit  i  holky
Strápkovy,  které  si  na  trase  závodu  odskočily  do  pitného  pavilonu
ochutnat minerálku a nehnaly se za vítězstvím za každou cenu.  -zk-

V  rámci  projektového  dne  Čtyři  živly
jsme  se  zabývali  půdou.  Děti  si  mohly
zasadit  semínka,  zkoumat  složení  půdy
v encyklopediích,  lupou  a mikroskopem.
Zahráli jsme si na zahradníka, hmatem si
zkusili  rozpoznat  rozdíly  mezi  půdou,
pískem a  štěrkem.  V pohybových  hrách
jsme procvičili chodidla pomocí kamínků

a venku jsme si hráli s blátem, pískem, štěrkem a kamením.   -bm-
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BAJKY NÁS BAVÍ

ORIENTAČNÍ BĚH V KARLOVĚ STUDÁNCE

ČTYŘI ŽIVLY – ZEMĚ 



Tento měsíc si děti vyzkoušely, jak dlouho
se  rozpadá  námi  vyprodukovaný  odpad
a jak důležité je proto odpad třídit. Vytvořili
jsme  si  takový  malý  hřbitov  odpadků.
Někteří  kopali  díru,  jiní  na  prkno
přitloukali  odpad  –  papírový  tácek,
hliníkový  kelímek,  slupku  od  banánu,
plastové  víčko,  igelitový  sáček,  šňůrku
z umělého  materiálu,  ubrousek,  samotné
prkno  i  hřebíky  jsou  součástí  našeho
pokusu. Vše jsme obřadně vložili do jámy,
pro úplnost ještě přidali sklenici a potom si
už  každý  sýpnul  svoji  hromádku  hlíny.
První  kontrola  by  měla  proběhnout  před

prázdninami. Uvidíme, co se s různým typem odpadu stalo a hrobeček
opět  zasypeme,  abychom  ho  na  začátku  nového  školního  roku  opět
zkontrolovali.

Během celého roku se děti dovídaly informace, týkající se českého krále
Karla IV. Na poslední projektový den se připravovaly již doma – ti mladší
kreslili postavu krále v královském oděvu a starší si vybrali libovolnou
stavbu,  kterou  dal  král  postavit,  nakreslili  ji  a  napsali  pár  vět.  Stavbu
potom  představili  ostatním.  Přečetli  jsme  pověst  Proroctví  slepého
mládence, vyluštili křížovky, na interaktivní tabuli potom děti přiřazovaly
Karlovy  úrazy  na  patřičná  místa  lidského  těla,  a  virtuálně  si  prošly
a prohlédly jeho nejznámější stavby. V závěru nám zbylo ještě dostatek
času na  zhodnocení  celoročního projektu.  Krásným výstupem z  celého
roku a zároveň vzpomínkou na toto téma budou pro děti lapbooky, které si
v  rámci  své  celoroční  práce  všichni  vyrobili.  V  tuto  chvíli  je  máme
vystaveny ve škole, můžete se přijít podívat.    -hv-
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VŠEZNÁLKOV HLÁSÍ

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. 

NAPOSLEDY S KARLEM IV.


