ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto (G. K. Chesterton):
Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět.
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Z LEDNOVÉ VESELÉ VĚDY
V lednu lekce Veselé vědy pokračovaly zkoumáním lidského těla. Začali
jsme hmatem a zrakem. Děti se seznámily s teorií hmatu a zraku.
Zjišťovaly, jak citlivý je hmat na různých částech těla, jak důležitý je
hmat, když nic nevidíme. Vyrobily si pravěké brýle, zkoumaly jak funguje
oko, co je lom světla či jak se cítí slepý člověk. S pomocí pracovního listu
objevily slepou skvrnu. Nakonec se podívaly na několik optických klamů.
V další lekci testovaly svá těla. Měřily, porovnávaly, otiskovaly chodidla,
prsty, počítaly tep i dech v klidu a po zátěži. Další lekce byla velmi
voňavá. Zkoumali jsme čich. Podívali jsme se na stavbu nosu, zjistili jsme
jak vlastně čich funguje. Zahráli jsme si hru Na nos (který je nejcitlivější).
Z této hodiny si děti odnesly domů vlastnoručně namíchanou voňavou
koupelovou sůl. V poslední lednové lekci jsme zkoumali pH látek
a připomněli si, co už víme o kyselinách a zásadách. Měřili jsme také pH
různých vzorků. Nakonec si děti zapsaly pH vzorků do tabulky a řadily od
nejkyselejšího k nejzásaditějšímu.
-hv-

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
I v družině jsme se kromě hraní a sportování také trošku vzdělávali. Děti
se podívaly na lidské tělo zase z jiného úhlu. Využili jsme propojení témat
s kroužkem veselé vědy. Už víme k čemu lidem slouží mozek, a co
zjišťujeme pomocí našich smyslů. Dále jsme se dozvěděli proč máme
zuby moudrosti, proč máme srdce na levé straně, proč se třeseme, když
jsme nemocní a spoustu jiných, pro nás, záhad lidského těla. V pátek žáci
4. a 5. třídy vždy pracují na otázkách soutěže Evropa okolo nás, čímž si
rozšiřují své znalosti nejen o naší vlasti, ale i o celé Evropě. V rámci
soutěže vyrobily i krmítka pro veverky. Materiál poskytli rodiče, za což
jim děkujeme.
-hv1

NÁVŠTĚVA OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU
Slohová práce, napsala Kateřina Strápková, 4. ročník

Museli jsme být ve škole už za 5 minut sedm, takže to pro nás byla velká
obtíž, protože jsme museli vstávat v 6 hodin. A teď k věci. 14. února jsme
jeli do Ostravy do Ostravar Arény. Cesta trvala asi 1,5 hod. Seděla jsem se
ségrou a cestou jsme si zpívaly. Když jsme dojeli, tak nás rozdělili do
skupin. To hlavní jsem zapomněla říct – na ten výlet nás pozvala Malá
Morávka. Když nás teda rozdělili, tak jsme šli na longboardy. Byly tam
takové kopečky a my jsme po nich měli jet, ale nejdříve nás to naučili
instruktoři. Potom jsme šli na snowboardy, ale nejezdili jsme na nich.
Potom jsme se šli podívat na curling. Mohli jsme si to vyzkoušet a bylo to
zábavné. Pak jsme si šli vyzkoušet boby. Nejdřív jsme to jen zkoušeli,
a pak jsme jeli na ledu. V budově vedle byla virtuální realita, houpačky
a ovládací autíčka. Také tam bylo plátno, před kterým
se dalo fotit. Potom jsme si mohli vyzkoušet hokej,
byly tam takové gumičky a od nich se to odráželo. Po
hokeji jsme se šli najíst, a pak byly konečně ty brusle.
Já umím bruslit, ale nejsem zase takový expert. Pak
jsme hráli velký hokej, dala jsem tři góly. Po
vyhlášení jsme jeli domů. Na zpáteční cestě jsem jela
s Elou a povídaly jsme si. Bára cestou spala, asi jsme
byli všichni unavení. Pro mě to byl hezký zážitek.
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MASOPUST
Masopustní počasí nám opět přálo. Bylo krásně bílo a teplota tak akorát.
Veselý průvod masek se nejprve vydal na Obecní úřad požádat o povolení
projít obcí. Pan starosta nám vydal povolení a na cestu dětem přidal ještě
pár sladkostí. Průvod masek pokračoval za zpívání písniček a veselých
říkadel na horní konec, kde byly maškary odměněny bonbóny a tradičními
výbornými vdolky u Kutilů. A z horního konce jsme si to mašírovali na
konec dolní. Cestou maškary obveselovaly občany Rudné, za což je tito
odměňovali sladkými bonbóny, zdravým ovocem i financemi. Všem, kteří
děti obdarovali, děkujeme. Peněžité dary byly předány do fondu SRRP
a budou použity na poznávací nebo vzdělávací akce pro děti. Kromě
místních občanů, kteří dobrovolně vylézali ze svých domů, zastavovala
také auta. Pro některé jsme byli raritou, jiný pán (žijící v Německu) nám
zase vyslovil poklonu za to, že držíme tradice, obzvláště s dětmi.
-hv-

KARNEVAL
Na letošním maškarním bále uvítaly návštěvníky školní čarodějky. Svým
tanečkem navodily veselou náladu a potom se představily všechny masky
– přišla např. víla Zvonilka, Anonymous, beruška, zebra, Spiderman,
motýlek, volské oko a mnoho dalších. Velký úspěch slavila naše domácí
olympionička, která přišla rovnou z plaveckého bazénu. Pro zábavu byly
připraveny soutěže pro děti, rodiče s dětmi i rodiče samotné. Přestávky
byly vyplněny hudbou a děti si tak užily i tancování. Maminky se
postaraly i o zásobení bufetu, a tak komu vyhládlo, mohl se posilnit
a dodat energii třeba jednohubkami, česnekáčky, tyčinkami nebo sladkými
buchtami a vše zapít například dětským punčem. Všem, kdo pomohli
s organizací, zásobením i těm, co se přišli jen poveselit, děkujeme
a těšíme se na další spolupráci. Za rok jsme zde znova!
-hv-

VESELÉ ZOUBKY
Každoročně se žáci naší školy účastní projektu Veselé zoubky. Shlédnou pohádku,
kde se zábavnou formou dovědí všechno o zubech, o jejich ošetřování i o péči o ně.
Na interaktivní tabuli si pomocí úkolů ověří své znalosti, vypracují si pracovní list
a za odměnu dostanou dárkovou tašku s potřebami pro ústní hygienu, kartáčkem,
pastou, nálepkou s návodem, jak správně zuby čistit a přesýpacími hodinami, aby
dodrželi správnou dobu čištění.
-hv3

BYLI JSME V PLANETÁRIU
Zvykli jsme si na vánoce dostávat dárky. Ve škole
se snažíme už několikátý rok povýšit tento zvyk na
něco s trvalejší hodnotou. Hračky, které děti dříve
dostávaly, osloví jen na chvilku. Proto jsme značně
omezili jejich množství a vydali se cestou nabídky
něčeho, co děti prožijí na vlastní kůži a snad v nich zachová nějakou
pozitivní stopu. A tak jsme letos vyrazili do ostravského Planetária. Vždy
se snažíme domluvit program na míru a je velmi potěšující, že se nám to
vždy u těchto organizací daří… stačí se jen domluvit. Díky tomu si
přijdou na své školáci i školkáčci. V Experimentáriu se děti mnohé
dověděly a navíc si vyzkoušely i některé fyzikální zákony v praxi. Velký
úspěch měly skoky na Měsíci. Každý si mohl vyzkoušet, do jaké výšky by
dokázal na Měsíci vyskočit.
Největším zážitkem pro všechny asi bylo cestování vesmírem. Když se
v sále pod kopulí setmělo, děti nastartovaly své pomyslné vesmírné rakety
a pluly kolem hvězd, podívaly se na souhvězdí z jiných úhlů, přistály na
Měsíci a viděly planetu Zemi. Krásný dárek, krásný zážitek.
Doporučujeme všem podívat se na program Planetária a některý z nich
s rodinou navštívit.
-zk-

KUDY TUDY CESTIČKA III.
V dalším pokračování projektového vyučování jsme se nejprve podívali
na skok do Pyeong-Changu na olympijské hry. Děti se seznámily se
sportovními disciplínami zimních her. Poté se orientovaly na mapě světa,
opakovaly si světadíly, vyhledaly Korejský poloostrov a společně
vyhledávaly potřebné informace. Letadlem se poté přenesly přes 8000 km
zpět do Evropy. Vyhledávaly v mapách, atlasech nebo na globuse
informace o Evropě, Evropské unii a o našich nejbližších sousedech.
Zjištěné informace si vepisovaly do svých pracovních listů. Během této
projektové výuky žáci spolupracovali na plnění jednotlivých úkolů, starší
pomáhali mladším a učili je číst v mapách. Děti práce s mapami bavila.
Zjistily, že v mapách se dá vyčíst ohromné množství informací, a když
mapa nestačí, pomůže encyklopedie, v krajním případě internet.
-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
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