ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Děti se stávají tím, za koho je považujeme.

www.skola.rudnapodpradedem.cz

Leden 2019
ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem a SRRP, z.s. Vás srdečně zvou na

Maškarní bál

kdy: 22. února 2019 od 16:30 hod
Kde: v sále místního kulturního domu
Těšit se můžete na soutěže, hry a spoustu legrace.
Občerstvení zajištěno.

V pondělí 25. února 2019 budou během dopoledních
hodin procházet děti ze ZŠ a MŠ vesnicí při příležitosti
MASOPUSTU. Budeme rádi, když nám zamáváte nebo
nás přivítáte u svých dveří. Děkujeme.
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HRAVÁ JÓGA V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Tento rok jsme ve školce připravili pro děti příjemnou
novinku. Zahájili jsme s nimi pohybové hry a aktivity
inspirované jógou pro předškolní děti. Tato jóga pro děti je
jiná, klade si za úkol být hravá, lehká, zábavná, rytmická
a taky vtipná. Často je toto cvičení doprovázené příběhem,
pohádkou, hudbou, obrázkovou motivací, názornými
předměty, nebo relaxací. Děti se naučily klasickou sestavu –
Pozdrav slunci, ale také různé jiné pozice, jako Strom,
Labuť, Kočka, Zajíc, Housenka, Motýlek a mnoho dalších.
Také jsme si vyzkoušeli relaxační cvičení a krátký příběh –
Na širém moři. Při cvičení si děti protahují celé tělo a učí se
koncentraci. Moc se těšíme, že se v průběhu roku naučíme další sestavy,
pozice a poslechneme si nové příběhy.
-km-

MY SE ZIMY NEBOJÍME...
... naopak vidíme mnoho možností, jak si užít toto kouzelné
období. Milujeme hrátky se sněhem, ale také různé zimní
radovánky na sněhu, chodíme s dětmi na boby, stavíme různé
bunkry, sněhuláky, děláme ve sněhu andělíčky. Přitom se ale učíme
zvládat bezpečnost a ohleduplnost při zimních sportech. Ve školce
také proběhla akce na zahradě – Malý sněhulák. Sníh sice nebyl
moc lepivý, ale i tak jsme se s tím společně poprali a sněhuláky
vytvořili. V neposlední řadě jsme s dětmi ve sněhu hledali zvířecí
stopy a poznávali různá zvířátka, která v zimě nespí. K tomu
patřila i návštěva krmelce pro zvířátka. Jen se sami podívejte. -km-
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NA ZÁMKU V BRUNTÁLE
Na začátku ledna jsme se společně vydali i se školáky
navštívit Zámek v Bruntále, kde nás čekala dílnička
a prohlídka zámecké expozice.
Školáci šli na prohlídku první, a tak jsme se školkou
byli nejprve v dílničce, kde se nás ujala jedna milá
paní, která měla pro menší děti připravené
omalovánky sněhuláků a pro větší děti tvoření. V této
místnosti jsme si mohli dát teplý čaj, který nás zahřál
a také se trochu občerstvit jablíčky. Po dílničce jsme
měli prohlídku zámku, která byla velmi pěkná
a překvapivě všechny velmi zajímala. Děti celou prohlídku zvládly
parádně! Moc se jim to líbilo a dokonce měly mnoho otázek.
-km-

Z LEDNOVÉ DRUŽINY
V lednu jsme si s dětmi
povídali o lidském těle.
Na velký arch papíru si
děti nakreslily Amálku,
a do nákresu potom
umísťovaly jednotlivé
orgány. Na jiný papír
potom nakreslily kosti,
ze
kterých
složily
Kosťu. Povídali jsme si,
k čemu slouží jednotlivé
orgány,
proč
jsou
důležité, a jak s tím vším
souvisí i zdravý životní styl (včetně zdravého stravování). Připomněli
jsme si i lednové svátky, výročí, a děti se tak seznámily se zajímavými
nebo důležitými osobnostmi i událostmi. A jak je každoročním zvykem,
nezapomněli jsme na lednové pranostiky a zamysleli nad tím, jestlipak
stále platí. V rámci školní družiny se také začínáme připravovat na náš
autorský zámecký projekt Děti provázejí bruntálským zámkem – roztřídili
jsme staré kostýmy a přemýšlíme, co všechno bude možné použít.
-hv3

ZPRÁVY Z VŠEZNÁLKOVA

Zima je jak se patří, a tak se Všeználci pustili do pokusů se sněhem.
Zkoumali pomocí lupy tvary vloček, ochlazovali sníh za pomocí soli, nad
plamenem nahřívali sněhovou kouli a zjišťovali, jestli se rozpustí. A víte,
že vypálili do té koule díru? Sledovali množství vody, které zůstane po
určitém množství sněhu, tuto vodu potom filtrovali a zjistili, že sníh vůbec
není tak čistý, jak vypadá. A taky zjistili, jestli taje rychleji sníh nebo led.
Co myslíte? Zkuste si to s dětmi a budete se divit. Dále jsme se zabývali
barvami a pomocí vyrobené papírové káči jsme tvořili nové odstíny.
Vyráběli jsme oxid uhličitý a přesvědčovali se o jeho přítomnosti,
zkoumali jsme jeho vlastnosti a také jsme roztančili sušené rozinky.
Zvesela si stoupaly k hladině a zase klesaly ke dnu. V poslední lekci děti
zjistily, že stlačený vzduch dokáže rozjet i autíčko. Badatelka Eliška
vyrobila Badatelský deník, do kterého budeme zaznamenávat jednotlivé
lekce našeho bádání.
-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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