ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Co vložíš do jiných životů, vrátí se ti do toho tvého.
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Leden 2015
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM...
Na začátku ledna většinu z nás navštívili Tři králové. U nás v mateřské školce byli
zprostředkovaně také. V komunitním kroužku jsme si o nich popovídali, dověděli
jsme se, jak se králové jmenují, a proč byl jeden z nich černé pleti. Zjistili jsme,
proč píší nad dveře značku K+M+B. Poslechli jsme si také příběh o kometě, která
krále přivedla do Betléma a zazpívali si píseň Tří králů. Děti si vyrobily
z hvězdiček novoroční přání a přitom se dověděly, že není důležité si přát plno
hraček, ale důležitější je v životě zdraví, láska a dobří kamarádi.
-bm-

LEDEN – MĚSÍC HRÁTEK NA SNĚHU
V měsíci lednu jsme se s dětmi věnovali tématům, souvisejícím se zimou: sníh,
sněhuláci, sportování v zimě, zvířátka v zimě, a protože v zimních měsících
probíhají také zápisy do školy, nezapomněli jsme se ani vzorně připravovat.
Sníh a sněhuláky jsme probrali ze všech stran. Nejen, že jsme si sněhuláky vyrobili,
také jsme si na ně zahráli a zazpívali si o nich. Uspořádali jsme si i bílý den, podle
barvy sněhu. Všechny děti přišly oblečeny v bílé barvě, přinesly si bílou hračku
a naučili jsme se píseň Bílá, bílá, bílá. Poslední lednový den jsme pak dětem
přichystali velké překvapení. Nadělili jsme jim patery dětské lyže, a tak si první
odvážlivci mohli vyzkoušet chůzi po zahradě a drobné sjezdy z kopečka.
-bm-
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NÁVŠTĚVA DIVADLA
V měsíci lednu jsme s dětmi mateřské školky navštívili Městské divadlo v Bruntále,
a to představení O koblížkovi. Děti seděly hned v první řadě a díky tomu si mohly
zahrát na „prknech, co znamenají svět“. To štěstí měla Tánička se Sofinkou, které si
zahrály malá kůzlátka, a Ivánek ztvárnil malou želvičku. Pro děti to byl velký
zážitek.
-bm-

LEDNOVÁ DRUŽINA
Nový rok v družině začal školním kolem soutěže o nejlepšího farmáře – Super
farmáře. Do této soutěže se naše škola přihlásila již podruhé. Soutěž je
organizována za podpory jedné společnosti, vyrábějící společenské hry. Ta nám
věnuje hodnotné ceny pro děti. Velkou výhodou však je, že účastí v soutěži každý
rok získáváme také hry pro naši družinu. Do finále se probojovali David, Mirek,
Klárka, Emička, Ríša a Dominik. Finálový souboj nikoho nešetřil. Mnohdy si už
farmáři mysleli, že mají vyhráno, ale ouha – liška nebo vlk nakonec zvrátili
výsledky a vše bylo jinak. Chtělo to pevné nervy. Superfarmářkou se nakonec stala
Emička Malíková, hned za ní se umístil Dominik Molík, 3. místo obsadil David
Lesák a čestné 4. místo Ríša Tomaščák. Všem vítězům gratulujeme!
Radostnou novinou ale pro nás byl výsledek
výtvarné soutěže Namaluj, jak se bavíš.
A jak dopadla? No, stejně jako vloni!
Vyhráli jsme opět 1. místo. A protože to
bylo již podruhé, nemohli jsme nechat děti
bez zážitku – osobně si jet letos cenu
vyzvednout. Za odměnu jsme tedy místo
vyučování vyrazili vlakem do Krnova do
Střediska volného času a byl to vskutku
kulturní zážitek. Potvrzují to slohové práce
dětí i fotografie na webových stránkách školy. Pro některé děti byla zážitkem už
jenom samotná cesta vlakem – byla jejich úplně první v životě.
V družině také pokračoval projektový den Zima navazující na výukový blok Čtvero
ročních období. V tělocvičně jsme trénovali na Zimní hry – první disciplínou bylo
rychlobruslení. Poté následoval hokej s nájezdy na soupeřovu branku a skoky na
lyžích. Nejvíce legrace si sportovci užili na bobové dráze. Protože jsme neměli
kopec, bylo nutno bobům pomoci a zapřáhnout spolusoutěžící. Poslední disciplína
byla velká koulovaná. A kdo vlastně vyhrál? No přece ti, kteří drželi pospolu,
pomáhali si a navzájem se povzbuzovali.
Nakonec stejně vyhráli všichni: výtvarně tvořili Paní Zimu. Každý do ní dal svou
fantazii a představy – všechny jsou krásné a každá má své kouzlo Snad nám přinese
i trochu sněhu, abychom se mohli vydovádět, jak se na správnou zimu patří. -hv2

PŘEBÍRÁNÍ PRVNÍ CENY V KRNOVĚ – slohové práce
Ríša Tomaščák, 4. třída:
My, Škola Rudná pod Pradědem jsme vyhráli opět 1. místo ve výtvarné soutěži –
a ne jednou, ale už podruhé. Byli jsme moc rádi, celá škola jásala radostí! Byli jsme
překvapení a toto vyhlášení jsme nemohli prošvihnout, tak jsme vlakem jeli až do
Krnova. Když jsme tam přijeli a viděli jsme Cvilín a velkou budovu, kde se
vyhlašovaly ceny, a my jsme vyhráli 1. místo. Jako ceny jsme dostali pastelky,
voskovky a společenskou hru pro družinu, ale důležitou cenou bylo také vystoupení
pro nás, kde byl mim a podobně. Poté jsme šli do různých sálů s různými programy.
Mě nejvíce zaujal program s hudbou a nový nástroj jménem Boomwhackers –
pochází z Ameriky. A to už byl smutný konec výstavy, šli jsme zpět na nádraží a jeli
domů.
Klárka Kutilová, 4. třída:

V pátek 16. 1. jsme jeli do Krnova na přebírání 1. ceny ve II. kategorii výtvarné
soutěže. V 7 hodin jsme měli být na zastávce. Jeli jsme autobusem na nádraží
v Bruntále a čekali jsme 35 minut. Na nádraží mi Marťa půjčil peníze na kuličku,
ve které byla slizká ruka. Potom jsme nastoupili do vlaku. Vlakem jsme jeli půl
hodiny, ale to vám říkám – tam smrděly záchody – brrr! Jak jsme dojeli na nádraží,
tak jsme asi 15 minut šli do Střediska volného času. Navlékli jsme si návleky a šli
do sálu, kde jsme si povídali o umělcích, např. kdo je dirigent, tanečník, klavírista,
hudebník. A za první cenu jsme dostali 100 her v 1 balení a diplom. Potom jsme se
šli podívat do hudebního sálu. Povídali jsme si tam o hudebních nástrojích.
V hudebním sále mě zaujalo Boomwhackers – americký nástroj. Jsou to plastové
trubky. A taky když jsou menší nebo větší, je to hlubší nebo vyšší tón. A nakonec
jsme šli do kina – dívali jsme se tam např. na Pojďte pane, budeme si hrát. A taky
jsme navštívili dílnu, kde jsme si z papíru a špejle udělali Berušku. Pak už jsme šli
na nádraží. Moc se mi to líbilo!

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
Na své první vysvědčení se moc těšili
prvňáčci. Všichni bez výjimky z něj byli
nadšení, protože jejich prospěch a aktivní
přístup k práci byly po celou dobu výborné,
a tak si odnesli samé jedničky – Barunka,
Kačka, Martínek, Eliška a Verunka. I Tomášek
s Filípkem ve druhé třídě a Alenka ve třetí byli
se svými jedničkami spokojeni. Ředitelské
pochvaly pak byly uděleny našim starším
nejlepším – Dominikovi, Klárce a Jardovi – ti totiž mají nejen samé jedničky, ale
pracují zodpovědně a aktivně i ve chvílích, kdy se na ně paní učitelky nedívají :-).
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PROJEKTOVÝ DEN ZIMA
Miroslav Skoupil, 5. třída:

Dne 23. 1. 2015 paní učitelka řekla, že si budeme povídat o zimě. Rozdělila nás do
dvou skupinek, kapitáni byli Domča a Klárka. Byl jsem v Domčovém týmu. Psali
jsme si na tabuli zimní věci, např. krmení zvířat nebo zimní sporty. Potom jsme
malovali, jak vypadá zima. Paní učitelka nám dala obrázky s lesními zvířaty a různé
další úkoly. Ty jsme zpracovávali a zároveň lepili na balicí papír a vytvářeli
společné zimní dílo. Potom jsme měli tělesnou výchovu, tam jsme hráli např. na
hokej, skákání na lyžích, bobování atd. Zase byly dva týmy – kapitáni byli
Stanislav a Jarda. Byl jsme ve Standově týmu. Nakonec jsme prohráli, ale to
nevadí. Ukončili jsme to pozdravem Zdar! Převlékli jsme se a šli do zadní družiny.
Paní učitelka nám zadala výtvarnou práci. Projektový den trval až do konce
družiny. Moc se mi to líbilo!

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
V letošním školním roce přišlo k zápisu do 1.
třídy 8 dětí. Všichni naši školáci se na zápisu
podíleli plnou měrou. Pro děti si jako Šmoulí
pomocníci připravili jednotlivá stanoviště –
Šmoulí „domečky“, ve kterých každého
budoucího prvňáčka přivítali a dávali mu
různé úkoly. Všechny děti tak prošly
obtížnou zkouškou, kdy musely Šmoulům
předvést, co všechno už dovedou. A tak nám
ukázaly, že vědí, co je menší – větší, nahoře –
dole, vlevo – vpravo, dokázaly najít různé
rozdíly, poznat barvy, navlékat koule na
provázky, zavazovat si botky, spočítat
jahůdky nebo borůvky, poznat pár základních
písmenek, anebo například popovídat
pohádku a zazpívat písničku. Každý budoucí
prvňáček dostal velký pracovní sešit plný
Šmoulů a úkolů, který jsme pro ně také
připravili s velkými školáky ve výtvarné
výchově. Během zápisu si do sešitů budoucí
prvňáčci sbírali razítka za každý splněný úkol. Zápis se všem novým dětem tak
líbil, že ani nechtěly odcházet domů a chtěly si projít stezku vědomostí znovu.
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.
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