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V měsíci  říjnu  jsme  měli  ve  školce  návštěvu.  Přišla  za  námi  Anežka
(pastorační  asistentka,  která  se  zabývá  také  etickou  výchovou)
s programem  Pozor,  abys  mi  neublížil.  S dětmi  si  pěkně  na  toto  téma
popovídala a zazpívala si s nimi písničku o medvídkovi, jeho zoubcích,
tlapkách, drápcích apod. Touto písní dětem nastínila, že i velký medvěd se
chová k ostatním ohleduplně a vždy má na paměti větu: „Pozor, abys mi
neublížil“. Program byl obrovským přínosem pro naše školkové děti, byl
velmi pěkně zpracovaný a my jsme tuto větu od té doby začali používat.
Moc jí touto cestou děkujeme.  -bm-

Ve  škole  jsme  zase  pro  změnu  měli
hosta z úplně jiného soudku. Navštívil
nás odborník z finanční poradny HELP-
IN,  o.p.s.  Bruntál  –  lektor  finanční
gramotnosti, který s dětmi besedoval na
toto téma. Děti  se dověděly,  odkud se
peníze  berou,  k  čemu  slouží,  a  že  je

třeba vzdělávat  se  a  chodit  do  práce,  pokud chceme vést  pěkný život.
Překvapením bylo, že děti nemají představu o hodnotě věcí, a tak jsme se
od nich třeba dověděli, že nová televize stojí 200 Kč. Pan lektor vše uvedl
na pravou míru a prodiskutoval s dětmi i otázku šetření. Dluhová poradna
Help-in umí pomáhat zadluženým lidem s jejich problémem, sepsat různé
žádosti, orientovat se v dokumentech apod. My jsme moc rádi, že si na
nás udělali čas a přijeli s dětmi pobesedovat. A našim dětem nezbývá než
popřát, aby se nikdy do takové situace nedostaly.  -zk-
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POZOR, ABYS MI NEUBLÍŽIL

FINANČNÍ GRAMOTNOST NA 1. STUPNI



Stejně jako jsme s dětmi využili  evropských dotací  k návštěvě Anglie,
využili  jsme  také  možnosti  zúčastnit  se  jazykového  pobytu  pedagogů.
Vyrazila jsem tedy na Maltu do jazykové školy Inlingua a absolvovala tam
40 hodin výuky angličtiny s rodilým mluvčím. Výuka byla velmi náročná,
i já jsem musela plnit domácí úkoly :-), a tak mi mnoho času na rozptýlení
nezbývalo. Protože jsem na ostrově nebyla poprvé, tak mě to ani příliš
nemrzelo.  Bylo  ale  velmi  příjemné  si  v listopadu  užívat  teplých
slunečných dní a kochat se pohledem na večerní moře. Zjistila jsem také,
že kdo chce mluvit dobře anglicky, musí do světa (alespoň na tři měsíce).
V hotelu dokonce pracovali
mladí  Češi,  kteří  odjeli  na
Maltu  za  prací  právě  kvůli
jazyku. -zk-

Poslední  říjnový  den  před  podzimními
prázdninami  jsme  věnovali  dušičkám
a Halloweenu.  Navázali  jsme na dušičkový
dýchánek a společně si ukázali rozdíl mezi
námi slavenými dušičkami a Halloweenem,
který se slaví v anglicky mluvených zemích,
přestože  jeho  původ  spadá  pod  Kelty.
Vysvětlili jsme si také průběh tohoto svátku,

význam světýlek, svíček, masek, dýní i ohně. Zopakovali jsme se koledu
„trick  or  treat“,  vypočítali  jsme několik  příkladů,  nad  kterými  kroužili
duchové, vyluštili jsme si křížovku, která byla plná anglických slovíček,
splnili jsme ještě mnoho dalších úkolů. Na dušičky už máme tradici spaní
ve škole – projdeme si školu po tmě, navštívíme hřbitov a projdeme se
večerní obcí. Letos jsme si opět společně upekli chléb na ranní snídani,
připravili  večeři  a  vydlabali  velkou  dýni.  Na  klavír  nám přišla  zahrát
Jessica,  takže  jsme si  ve  zhasnuté  třídě  při  svíčkách připadali  jako na
koncertě. Přišli se podívat i naši bývalí žáci. Před spaním jsme si zahráli
pár her a pak už jsme se jen těšili, až uteče další den a my budeme mít pár
dnů volna.   -ez-
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DUŠIČKOVÝ DÝCHÁNEK – PROJEKTOVÝ DEN

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ



Už tady máme listopad. Konec roku se kvapem blíží
a s ním se blíží i Vánoční jarmark a akademie. Děti
se seznámily s novou hrou na vystoupení, učí se nový
text  i  nové  písničky.  Jde  to  pomalu,  ale  děti  jsou
šikovné a jako vždy to určitě zvládnou na výbornou.
Tento  měsíc  jsme  si  připomněli  i  Den  stromů

(20.10.). V Nízkoprahovém centru si paní Tománková připravila pro děti ukázky
listů,  plodů  i  obrázky  našich  nejznámějších  stromů.  Děti  si  vyluštily  křížovky
a vyplnily  různé  pracovní  listy.  Největší  úspěch  měly  „tajemné  pytlíčky“,  ve
kterých děti podle hmatu určovaly, co je v nich vlastně ukryto. V pytlíčcích byly
například šištice z olše, smrková šiška, píchavá slupka z kaštanů, bukvice, hlemýždí
ulity nebo lišejník na kůře a mnoho dalšího. Děkujeme paní Tománkové za krásné
a poučné  odpoledne.  Tento  měsíc  také  proběhla  beseda  na  téma  Mimořádné
události. Děti se dověděly, které události se za tímto názvem ukrývají a co mohou
udělat nebo jak se mají zachovat  v určitých situacích.  Slušně pozdravit je důležitá
věc. S dětmi jsme si připomněli  Světový den pozdravů  (21.11.), povídali jsme si
o zásadách společenského chování, o slušnosti i o tom, jak se zdraví lidé v různých
koutech světa.    -hv-

V měsíci listopadu jsme poprosili maminku Lesákovou, jestli by nás nepovozila na
svém koni.  Maminka Lesáková byla ochotná a  přijela  nám jedno dopoledne na
hřiště.  Postupně  povozila  na  svém krásném koníkovi  všechny  děti  včetně  paní
učitelky .   Moc jí děkujeme a věříme, že nám zachová přízeň .   -bm-

I v naší školičce jsme se zabývali Svátkem všech zesnulých a Halloweenem. Děti
mohly přijít v masce, hráli jsme si na strašidla, na strašidelnou honěnou, vyrobili
jsme si duchy z lízátek a papírové dýně. Na procházce jsme navštívili nás urnový
háj a zapálením svíčky jsme si vzpomněli na naše blízké, kteří už nejsou mezi námi.
V kroužku angličtiny jsme se naučili Halloweenskou píseň.   -bm-

Na svatého Martina jsme si ve školce povídali o svatém Martinovi. S dětmi jsme
přečetli pověst a vysvětlili si ji, vymalovali si obrázek svatého Martina a zahráli
jsme  si  na  koně  svatého  Martina.  O  koně  jsme  se  také  naučili  postarat.  Ve
spolupráci  s nízkoprahovým centrem jsme upekli  Svatomartinské  rohlíčky,  které
sloužily jako malé občerstvení na Svatomartinském lampionovém průvodu.     -bm-
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DRUŽINA V LISTOPADU

BABOŠEK V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

DUŠIČKY VE ŠKOLCE

SVATÝ MARTIN – PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLCE



Je čtvrtek 12. listopadu. V 16.30 hod se
pomalu  scházíme  u  školy.  Začíná  se
stmívat a  svítící  lampiony, které nesou
děti,  tak září  stále  jasněji.  Přichází  kůň
oděný v bílé plachtě a na něm? ...  Kdo
jiný,  než  svatý  Martin.  Všichni  jej
radostně  vítají  a  krmí  jablíčky,  která
přinesla  a  dětem  rozdala  paní  učitelka
Bára. Když se koník občerství a děti  si
ho  pohladí,  vypráví  Bára  pověst
o svatém  Martinovi.  Poté  se  průvod
v čele  s koněm  nesoucím  svatého
Martina  vydává  do  tmy  cestičkou

ozářenou lampiony. Na poli děláme 1. zastavení. Muži zapalují lampiony štěstí... je
to ale zapeklitá práce, lampiony se nechtějí rozhořet, některé zase hoří, ale neletí.
Ouha,  chybička  se  vloudila  –  v  lampionu  je  dírka.  Letí,  letí...  a  padá  k  zemi.
Nakonec se daří vypustit alespoň jeden,  který se od nás rychle vzdaluje až splývá
s hvězdami na nebi. Průvod se vydává dále – k okálům, kde paní Lucka Wágnerová
přichystala osvětlené místo, na kterém děti kreslí křídami bílé koně. Za chvíli máme
nejen jednoho, ale celé stádo krásných bílých koní. Průvod pokračuje dále k lípám
u hřiště. Svatý Martin těší nejedno dětské srdce a vozí všechny, kdo se touží na koni
projet.  Na zahradě školy  je  zapálen oheň,  rozdávají  se  svatomartinské  rohlíčky,
které pekly samy děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Báry, rozdává se
teplý čaj a dospělí se mohou ohřát svařáčkem, který věnoval spolek Aktivní Rudná,
za což jim děkujeme. Kdo chce, má letos asi poslední možnost přinést si páreček
nebo klobásku a opéct si  je na svatomartinském ohníčku. 
Pověstný Svatý Martin letos na bílém koni sice nepřijel, ale u nás v Rudné jsme si
ho díky paní Lesákové užili. Moc jí děkujeme za jeho ztvárnění a za to, že nám se
svým  koníkem  věnovala  svůj  čas.  Děkujeme  všem,  kteří  se  přišli  projít  pod
hvězdami s rozzářenými lampiony i očima dětí. Tak zase za rok!    -hv-

V měsíci  listopadu  jsme  se  s dětmi  vypravili  za  kulturou.  Navštívili  jsme  dvě
divadelní představení. Pohádku o Krtečkovi nám zahráli herci s maňásky ve školce
v Malé Morávce. Na druhé představení, Zimní příběhy včelích medvídků, jsme si
zajeli do Městského divadla v Bruntále. Pohádky byly hezky zpracované a dětem se
moc líbily.   -bm-
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SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

SE ŠKOLKOU ZA KULTUROU

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. 


