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V listopadu  jsme  rozjeli  nový
projekt  Šablony  II  z  Operačního
programu  MŠMT  Výzkum,  vývoj

a vzdělávání.  V  rámci  podpory  projektového  vyučování  a  zapojování
externistů  do  výuky  jsme  se  vydali  5.  listopadu  na  2  exkurze.  První
exkurze  byla  ve  sklárnách  Jakub  ve  vesnici  spadající  pod  Vrbno  pod
Pradědem,  v Mnichově.  Druhá  exkurze  probíhala  v Karlovicích,
v místním muzeu Kosárna. Protože nás bylo hodně, rozdělili jsme se na
dvě  skupiny.  Zatímco  jedni  byli  v  muzeu,  druzí  si  užívali  skvělou
přednášku  ve  sklárnách  a  naopak.  Sklárna  Jakub  je  malý  podnik,  ale
vyrábí krásné a historické sklo. Děti se seznámily s tím, jak se taví sklo,
při  jaké  teplotě,  a  dověděly  se  také  něco z historie.  Zatímco pan sklář
přednášel,  ukazoval  nám,  jak  se  vyrábí  sklenička  nebo  dekorativní
kytička.  Zodpověděl  také  množství  dotazů  a  někteří  si  mohli  sami
vyzkoušet,  jaké  to  je  foukat  sklo.  Uznali  jsme,  že  je  to  velká  dřina.
V Karlovicích  v Kosárně  jsme  se  také  dozvěděli  mnoho  nových
a zajímavých  informací.  Mimo  přednášky  o  lesní  výrobě  v minulých
letech  nebo  škůdců  lesa,  je  tam  také  výstava  historického  vybavení
domácností  a  řemesel.  Procházeli  jsme  neobyčejnými  místnostmi  -

ukázkami  světnic,  ve
kterých kdysi žili naši
prapředkové.  Nejvíc
děti zaujala vana, která
se  přes  den  používala
jako  stůl.  Děti
odjížděly plny zážitků.

  -kv-
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ŠKOLNÍ ROK VE ZNAMENÍ EXKURZÍ



 

Se školičkou proběhl výlet do muzea v Bruntále, kde
jsme mohli nahlédnout do světa včeliček a poznat je tak
lépe. Dozvěděli jsme se, jak včelička roste, co má na
práci  a jaký  je  to  hmyz  s dokonalou  proměnou.  Děti
viděly  mnoho  obrázků,  ale  také  různé  náčiní,  které
používá  včelař.  Nakonec  si  děti  mohly  vyzkoušet
oblečení, které včelař používá, z toho měly obrovskou
radost.  -km-

Školáci stejně jako děti ze školky navštívili výstavu pořádanou muzeem
v Bruntále  –  Dotni  se  přírody.  Na  rozdíl  od  školky  ale  téma  pojali
obšírněji a věnovali se mu i před a po návštěvě v rámci projektové výuky.
V expozici věnované včelám a včelaření se dověděli mnoho zajímavých
informací  o  životě  včel,  historii  i  současnosti  včelaření,  seznámili  se
s pomůckami, které každý včelař ke své práci potřebuje i všemi produkty,
které mám pilné včelky poskytují. Děti si mohly vše osahat i vyzkoušet.
Poznaly i naše nejznámější včelařské byliny, které potom v poslední části
expozice poznávaly podle čichu. Po návratu do školy projekt pokračoval
vypracováním pracovních listů a dalším povídáním o včelách. Téma bylo
velmi zajímavé a poučné. Taková organizovanost a píle se jen tak nevidí.
Navíc  se  všichni  přesvědčili  o  tom,  že  včela  není  jen  opylovačka
voňavých květů.  -hv-

Hrátky  se  zdravou  pětkou  –  to  je  vzdělávací
program  s paní  lektorkou,  která  dětem  hravou
formou ukazuje, jak je zelenina důležitá pro naše
zdraví. Děti si zopakovaly jakou zeleninu máme,
co je  zdravé  a nezdravé,  zda  je  důležitý  pohyb,
nebo zjistily, že se zeleninou dokáže být i zábava.
Nakonec  zeleninu  ochutnávaly  a vyráběly  si
zeleninové panáčky.      -km-

2

DOTKNI SE PŘÍRODY – VČELIČKY VE ŠKOLCE ...

… A VČELIČKY VE ŠKOLE

ZDRAVÁ PĚTKA VE ŠKOLIČCE



V listopadu se Všeználci vydali bádat ven,
do parčíku za kostelem.  V průběhu dvou
lekcí zmapovali dřeviny rostoucí v parku,
nakreslili  plánek  parčíku  s  umístěním
jednotlivých dřevin, změřili obvod kmenů
vybraných stromů a naučili  se odhadnout
výšku stromu. I práce s metrem je někdy
oříšek a vše nejde vždy tak, jak bychom si
představovali. V další lekci děti zkoumaly,
jak  v  minulosti  vznikaly  zkameněliny.
Několik vzorků prehistorických živočichů
si  odlily  ze  sádry  do  forem.  V  lekci

následující si pak děti odlitky kolorovaly podle svých představ.
A když už byla na programu práce se sádrou, tak si pomocí sádrových
obvazů všichni vytvořili sádrové masky na vlastních obličejích.   -hv-

Nastal  podzim  a  s  ním  konečně
dlouho  očekávaný  Dušičkový
dýchánek  se  spaním  ve  škole.
Sešli  jsme se už za tmy a začali
s přípravou  večeře  i snídaně  –
bylo  totiž  potřeba  upéct  chleba.
Děti  se  rozdělily  do  skupin
a každá  skupina  připravila  svoji
část i pro ostatní děti. Jedni hnětli

těsto na chleba, druzí připravovali tradiční tvarohovou pomazánku a další
krájeli a strouhali zeleninu a připravovali těstovinový salát. Po společné
večeři jsme šli jako každý rok na hřbitov, kde jsme tiše zavzpomínali na
své blízké, kteří už nejsou mezi námi. Po návratu do školy si děti mohly
projít samy nebo ve skupinkách temnou stezku odvahy od tělocvičny po
půdu a splnit cestou jednoduché úkoly. Závěr večera patřil diskotéce, kde
ze sebe děti dostaly poslední zbytky energie, potom umýt, vyčistit zuby
a dobrou noc. Dýchánek jsme zakončili ráno společnou snídaní.   -hv-
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VŠEZNÁLKOV HLÁSÍ...

DUŠIČKOVÝ DÝCHÁNEK



Po  společné  snídani  v  rámci  dušičkového  dýchánku  pokračoval  den
projektovým vyučováním na téma 100 let republiky. V úvodu  děti dostaly
dopis,  kde  se  dověděly,  že  se  zúčastní  školení,  aby  potom  mohly
přednášet a pořádat besedy na školách na dané téma. Dopis byl plný chyb
a tak nezbylo, než ho opravit. Poté se děti seznámily s nejdůležitějšími
událostmi,  přelomovými  roky  i  osobnostmi  stoleté  historie.  Na
interaktivní tabuli si hravou formou vše ještě procvičily, přidaly římské
číslice,  osvojily  si  nová  tématická  anglická  slovíčka.  Jako  výstup  ze
školení měly za úkol sestavit ve skupinách svůj výukový a prezentační
materiál, podle kterého budou přednášet jiným dětem. K dispozici měly
stojan  s  různými  informacemi,  tématické  nástěnky,  portréty  osobností
i zajímavé  knihy  ze  školní  knihovny.  Práce  děti  velmi  bavila  a  každá
skupina dokázala vytvořit velmi zajímavý a originální plakát, který se stal
součástí  školní  výstavy.  Tu si  mohou návštěvníci  školy prohlédnout na
chodbách školy.  -hv-
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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. 

JAK TO BYLO, JAK TO JE – STOLETÉ VÝROČÍ


