
Na začátku listopadu všichni  vzpomínali na naše zesnulé.  I  my s dětmi si  tento
významný den připomínáme v rámci projektového dne Památka zesnulých.
Citlivě jsme si vysvětlili podstatu tohoto dne a vzpomínali na naše blízké, kteří už
mezi námi nejsou. Povídali jsme si o tom, co všechno symbolizuje zapálená svíčka.
V rámci pobytu venku jsme se vycházkou vydali do urnového háje. Dětem jsme
vysvětlili společenské normy, které se pojí s návštěvou hřbitova či urnového háje
a společně jsme zapálili svíčku za všechny zemřelé.            -bm-

V půli  listopadu  jsme měli
naplánovaný výlet do  SVČ
v Bruntále,  kde  jsme  se
měli  zúčastnit  programu
Ježek  jablka  nežere.
Bohužel den před konáním
byla akce zrušena.
Protože  už  ale  bylo  vše
naplánováno a děti se těšily
na  výlet,  neváhali  jsme

a program výletu změnili.  I v Bruntále máme stále co objevovat, a tak jsme vyjeli
na prohlídku okresního města. Vždyť pro mnoho dětí to bude životní premiéra –
první  jízda  autobusem!  Zavítali  jsme  do  místního  parku,  kde  se  děti  vyběhaly
a v přírodních  úkrytech  si  dostatečně  vyhrály.  A  zážitků  snad  měly  dostatek.
Nabídka prolézaček nás tak zaměstnala,  že jsme si  zdaleka nestihli  prohlédnout
všechno. A tak se těšíme na další výjezd!   -bm-
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Motto: Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco,  co můžete dělat a uspět v tom.
(Stephen Hawking)

VÝLET DO OKRESNÍHO MĚSTA



Odpověď už by měly znát i naše školní děti.  Pozvali jsme jim totiž do školy ty
nejpovolanější, kteří by jim o tom skutečně mohli něco říct – zástupce Policie ČR.
V  rámci  jejich  preventivních  programů  nás  přišly  navštívit  dvě  krásné  paní
policistky, které nám vysvětlovaly, co vlastně šikana je, jak ji poznáme, na co si
máme dávat pozor, jak máme reagovat v případě, že šikanu provádí někdo na nás
nebo na našem spolužákovi. Děti se zapojovaly do debaty, přidávaly své poznatky
a postřehy. Následně nám dámy vyprávěly, co dělat v případě kyberšikany, čemu se
vyhnout,  a  na co si  přesně dávat  pozor.  Beseda byla  velmi přínosná,  děti  měly
možnost  poznat  jiný  pohled  a  jinou  stránku  této  problematiky.  Samotné  měly
možnost  si  uvědomit  rizika,  která  vyplývají  z  neuváženého používání  například
sociálních sítí.  -mn-

Celoroční školní  téma máme letos
o cestování.  Tento  měsíc  tedy  za
námi  do  Rudné  přijel  z  Ostravy
Odisbus, aby se děti dověděly nové
informace  o  různých  dopravních
prostředcích, o cestování i ekologii.
Beseda probíhala přímo v autobuse.
Na  závěr  děti  odpovídaly  na
kontrolní  otázky,  za  správné
odpovědi si potom vybraly drobné
dárky.  Vybaveni  novými  poznatky
a  znalostmi  můžeme  brzy  vyrazit
na další výlet!   -hv-

V souvislosti s počínajícím adventem jsme si ve školní družině uspořádali adventní
tvoření. Atmosféra byla moc fajn, pouštěli jsme si vánoční písničky a zase, jako
vždy,  děti  byly  skvělé!  Měly  za  úkol  vytvořit  skleněné  lucerničky.  Zdobilo  se
stužkami, větvičkami, oříšky a vším, co bylo k dispozici. Vznikly krásné výtvory,
které zdobí schodiště školy. Dalším výtvorem byl adventní věnec, který se také moc
povedl.  Je  decentní  a  přitom krásný.  Je  takový  nepřeplácaný,  jak  říkaly  holky,
protože přeplácaný se jim nelíbí. Každý týden si tak můžeme zapálit svíčku.   -mn-
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CO TO JE TA KYBERŠIKANA?

CESTOVÁNÍ SE ZÁBAVOU – ODISBUS 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ



Na tento  den  jsme  se  všichni  moc  těšili.
Minulý  rok  jsme  o  něj  totiž,  díky
protiepidemickým  opatřením,  přišli.  Celí
natěšení jsme se sešli po setmění ve škole
a vrhli  se  na  přípravu  večeře  a  snídaně.
Jedni  pekli  domácí  chleba,  jiní  míchali
pomazánku,  další  skupina  pracovala  na
těstovinovém salátu. Na něm jsme si potom
všichni  skvěle  pochutnali.  Když  si  děti
samy uvaří, mnohem víc jim potom chutná.
Po  společné  večeři  jsme  šli  na  večerní
procházku. Navštívili jsme urnový háj, kde
jsme zavzpomínali  na své blízké,  kteří  už

nejsou mezi námi. U kříže jsme zapálili svíčky. Po návratu do školy jsme si udělali
společnou noční prohlídku všech prostor školy. Při  prohlídce jsme zjistili,  že se
k nám nastěhovali  hodní  duchové,  kteří  se  tiše  vznášeli  nad schody a  sledovali
každý náš pohyb. Po prohlídce jsme si všichni nachystali své pelíšky. Před usnutím
nám ještě někteří spolužáci přečetli své „strašidelné“ příběhy. A potom už – dobrou
noc!  Ráno,  po společné  snídani,  jsme si  dali  na  rozcvičení  trochu  angličtiny  –
zpívali  jsme  a  tancovali.  Další  hodinu  jsme  trochu  cestovali  –  učili  jsme  se
vyhledávat spojení v jízdních řádech. Ona je to trošku šifra, ale téměř všichni ji
zvládli  rozluštit.  Poslední  vyučovací  hodinu  jsme  se  věnovali  netradičním
výtvarným technikám. Dušičkový dýchánek jsme si  všichni  opět  náramně užili!
Děkujeme všem rodičům, kteří k naší celkové spokojenosti přispěli vynikajícími
sladkými dezerty:-).    -hv-
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DUŠIČKOVÝ DÝCHÁNEK

Skvělé koláče od pana Kotrly



V listopadu  mladí  badatelé  objevovali,
co všechno dokáže světlo, nebo jak se dá
ošálit lidské oko. Poznali, jak se světlo
láme,  jak  funguje  skleněná  čočka,  co
může oko vidět nebo nevidět, i když „to“
tam není nebo naopak je. V další lekci
badatelé  zkoumali  a  testovali  svá  těla.
Měřili vše, co se změřit dá – svoji výšku,
velikost  dlaně,  otisk  nohy… Viděli,  že
ani nohy nemají stejné.  Měřili dechovou

a tepovou frekvenci v klidu i po zátěži. Vytvořili otisk prstu. V poslední lekci své
výsledky  mezi  sebou  porovnávali.  Poznali,  jak  jsou  lidé  odlišní  nejen  na  první
pohled, ale že se liší i v detailech, že každé tělo reaguje jinak. A jak prohlásili –
každý z nás je originál.    -hv-
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Zpravodaj vydává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, p. o. ve
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