
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto (G. K. Chesterton): 

Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět. 
www.skola.rudnapodpradedem.cz

Květen 2018

22.  5.  jsme se  vydali  na  předem plánovaný
orientační  běh.  Hned  z  rána  se  celá  škola
vydala  na  autobus  směr  Karlova  Studánka.
Závodily  4  školy.  Hned  po  příjezdu  se
všechny školy seskupily v malinké tělocvičně
a hlavní  organizátoři  dětem vysvětlovali  vše
potřebné  pro  závod.  Popsali  jim  trasu,
vysvětlili  důležité  značky  na  mapě.  První
a druhá  třída  běžela  ve  skupinkách
v doprovodu s některou paní učitelkou. Děti
ze třetí, čtvrté a páté třídy běžely samostatně.
Trasa  byla  výborně  naplánovaná  a  skvěle
značená,  takže  děti  se  neměly  kde  zatoulat.

Překvapila nás zapálenost  k závodění,  ale i  tradiční zastávka pro napití
v altánku – bez ohledu na to, že si naši závodníci zhoršili čas. Zatímco
organizátoři v cíli zapisovali, rozhodovali a chystali vyhlášení vítězů, děti
si pohrály na místním obecním hřišti. V každé kategorii byly vyhlášeny
první  3  místa.  Z  naší  školy  jsme  měli  hned  2  vítězství.  Moc  šikovný
prvňáček Matěj, který skončil na 2. místě a páťák Tom, který se vyšvihnul
až na první místo ve své kategorii. Jako škola jsme se umístili na krásném
3. místě. Při vyhlášení výsledků děti dostaly plno cen. Dokonce i ti, kteří
se neumístili na výherních místech. Po vyhlášení jsme dostali oběd, který
byl výborný a docela nám sedl, po takovém namáhavém běhu.
Jsme rádi,  že můžeme s dětmi vyrazit i  na sportovní závody, a že děti
poznávají  i  jiná  místa,  než je  škola  v Rudné.  Gratulujeme a  děkujeme
všem dětem, které s nadšením závodily a už se těšíme na další rok, až se
zase proběhneme.    -kv-
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ORIENTAČNÍ BĚH



Hned z počátku měsíce jsme si popovídali o pranostikách, a hádankách na
tento  měsíc.  Říká  se,  že  měsíc  květen  je  měsíc  lásky,  proto  jsme  si
vytvořili různá srdíčka.  Popovídali jsme si o Dni Slunce. Jak je sluníčko
důležité,  ale  i  nebezpečné.  Využili  jsme  extrémně  výborného  počasí
a každou volnou chvíli jsme byli na školní zahradě nebo obecním hřišti.
Na hřišti jsme si trénovali na blížící se atletiku, dali jsme si také běžecký
závod  na  vodárku.  Když  nebylo  hezké  počasí,  vyráběli  jsme  různé
výrobky a zdobili školu motýlky nebo pampeliškami. Dokonce jsme stihli
nově vymalovanou družinu i krásně uklidit a roztřídit si hry.  -kv-

Tento  měsíc  děti  zkoumaly  ve  dvou  lekcích  vzduch  a  jeho  vlastnosti.
Zopakovaly  si,  kde  všude  se  vzduch  nachází,  zkoušely,  jak  se  teplem
zvětšuje  a  ochlazením  zmenšuje  jeho  objem.  Největším  překvapením
bylo, když vypočítaly, že vzduch, nacházející se ve třídě, váží přibližně
500 kg. Pokusem zjistily, jak vzduch umí zvednout vodu, že tlačí na tělesa
ze všech stran a v pokusu se stříkačkou viděly, že ho dokážeme i stlačit.
Pomocí nafouknutého balónku si vyzkoušely princip raketového pohonu,
kdy proud stlačeného vzduchu vytvořil reaktivní sílu, která potom uvedla
balónek do pohybu. A v poslední květnové hodině si užily spoustu zábavy
s obřími bublinami.   -hv-

V posledním projektovém dnu jsme završili  cestování  po světě  –  a  to
doma, v naší obci. Z toulek po Evropě jsme zamířili do České republiky.
Na Řípu nás přivítal Praotec Čech a v křížovce děti vyluštily, jaký název
dal  krásné  zemi,  kterou  z  hory  spatřil.  V  matematickém  rébusu  si
zopakovaly  názvy  3  historických  zemí,  státní  symboly,  národnosti
i národnostní menšiny, žijící na našem území. Poznaly kraje ČR i jejich
krajská města. Orientaci na mapě si procvičily vyhledáváním nížin, pohoří
i řek. Déle jsme se toulali po našem kraji, doputovali do Jeseníků, CHKO,
na Praděd a z Pradědu domů, do naší Rudné pod Pradědem. Na skok jsme
se podívali  do dávné historie obce a potom už děti  popisovaly, co zde
máme zajímavého, a čím by se dal život v obci ještě vylepšit.   -hv-
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ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZPRÁVY Z VESELÉ VĚDY

KUDY TUDY CESTIČKA – 5. PROJEKTOVÝ DEN



Děti  z  mateřské  školy,  1.  a  2.  třídy  navštívily  divadelní  představení
Povídejme si  děti.  Hudební  divadlo přivezlo dětem 3 minimuzikály  na
náměty  pohádek  Karla  Čapka  O pejskovi  a  kočičce.  Byly  to  pohádky
s veselými  písničkami,  které  se  děti  během  představení  také  naučily.
A opravdu  zpívaly  téměř  všechny.  I  ty,  co  už  se  považují  za  „velké“,
odhodily své zábrany a nechaly se vtáhnout do děje.   -hv-

Druhou květnovou neděli jsme oslavili Den matek. Ani škola nezapomíná
na  maminky  a  připravila  spolu  s  dětmi  kulturní  program s  posezením
u kávičky  a  drobného  občerstvení,  které  připravily  děti  z  mateřské
i základní  školy.  Vystoupení  zahájili  školáci  písní  Sladké  mámení
a krátkými básničkami. Následovalo pásmo tanečků, básniček i písniček
v podání dětí z mateřské školky. Návštěvou nás poctil i mistr Karel Gott
v zastoupení a zazpíval našim maminkám hit  Kávu si osladím. Potom už
scéna patřila pohádkovým bytostem ve scénce  Sněhurka.  Na závěr děti
poděkovaly  maminkám písničkou  Mámo,  ty  jsi  vážně  senzační.  Každá
maminka byla obdarována voňavou koupelovou solí, aby zregenerovala
své tělo i mysl.   -hv-

Děti si připravily pro naše
maminky  sváteční
odpoledne  v  kulturním
domě.  Během  tohoto
setkání  děti  přítomné
maminky  obdarovaly
vystoupením,  v  jehož
průběhu  zazněly  známé
i méně  známé  básničky,

písně,  ale  i  tanečky.  Po  úplném  skončení,  děti  předaly  své  mamince
vyrobená přáníčka a dárečky. Touto cestou jsme chtěli poděkovat každé
mamince, jak je pro nás důležitá, jak se o nás stará, kolik času nám věnuje
a hlavně kolik nám dává lásky.  -km-
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NÁVŠTĚVA DIVADLA

DEN MATEK

DEN MAMINEK V NAŠÍ ŠKOLIČCE



Společně  s  dětmi  jsme  se  vydali  do  Mysliveckého
spolku v Bruntále. Pro děti byl připravený program
uvnitř,  ale  i  venku  na  zahradě.  Nejprve  byly  děti
seznámeny  se  zvěří,  kterou  můžeme potkat  v  lese.
Dozvěděli  jsme sem co zvířátka mají  rády na zub,
a jak  se  k  nim  máme  chovat.  Poté  děti  poznávaly
různé  paroží,  mohly  si  je  osahat  a  poznávat  jeho
vlastnosti. Děti se naučily základní mysliveckou řeč
v  podobě básničky. Děti to bavilo a měly radost, že
se  naučily  něco  nového.  Poté  na  nás  čekaly  různé
pohybové  aktivity  venku,  dověděli  jsme  se,  jak
daleko skáče jelen a zkoušeli jsme napodobit různé
skoky zvířátek. Nakonec děti dostaly malý dáreček.
Poděkovali  jsme  za  krásné  dopoledne,  a  s  radostí
jsme se vydali na zpáteční cestu.  -km-

Ve  slohu  občas  s  dětmi  píšeme  smyšlený  příběh.  Tentokrát  si  každý
vylosoval  čtyři  podmínky,  které  musí  jeho  příběh  splňovat.  Posuďte
dětskou fantazii z jedné práce ze 4. ročníku. 
Vylosované zadání: potrhlá chůva, v tmavé garáži, o půlnoci, divné stopy.
Bylo za dvě minuty půlnoc, kdy rodiče vyjeli na diskotéku. Zatím na večer nám
objednali chůvu. Rodiče odjeli  a za deset minut přijela chůva. Měla rozcuchané
vlasy, špinavou roztrhanou sukni a triko, na kterém byla namalovaná Lady Gaga,
která místo nosu měla shnilou mrkev. Tak moc jsme se jí báli. Když byla půlnoc
a osmnáct minut, tak nám udělala jídlo. Byl to toust s marmeládou, ale báli jsme se
to jíst, protože jsme si mysleli, že nás chce otrávit. Za to, že jsme to nejedli nás
zavřela do garáže, kde byla tma. Trochu jsme hmatali po zemi. Zatím se ta posedlá
chůva  cpala  nutelou  a  pila  pepsi  colu.  Hmatáním  po  zemi  jsme  našli  baterku
Naštěstí fungovala a díky baterce jsme našli aspoň špinavý papír a štětec s barvou
na plot a udělali jsme si plán. Museli jsme ještě najít páčidlo, kterým jsme vypáčili
dveře. Pak jsme šli domů a posedlou chůvu jsme omráčili páčidlem a zavřeli ji do
sklepa na 50 minut. Ráno jsme zjistili, že to byla normální chůva, jen my jsme se jí
v  noci  báli  a  viděli  ji  jako  nebezpečnou  a  potrhlou  osobu.  Chůva  skončila
v nemocnici a my jsme museli zaplatit odškodné :-). 
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MYSLIVECKÉ DOPOLEDNE MŠ – POZNEJ A CHRAŇ

SMYŠLENÝ PŘÍBĚH O POTRHLÉ CHŮVĚ

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. 


