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V měsíci prosinci jsme se s dětmi věnovali Vánočním svátkům, tradicím
a zvykům. Přivítali jsme společně Mikuláše, upekli jsme linecké cukroví
na vánoční jarmark, vyrobili jsme si vánoční přání, děti nakreslily dopis
Ježíškovi, odlévali jsme svíčky z vosku, hráli jsme spoustu her na téma
Vánoce, postavili jsme si několik sněhuláků, zpívali jsme vánoční koledy
a  v neposlední  řadě  jsme  nacvičovali  na  vystoupení  k příležitosti
Vánočního jarmarku. Rádi bychom tímto poděkovali Obecnímu úřadu za
krásné mikulášské balíčky a zaměstnancům obce za dárečky pro děti.
Poslední den před svátky nás navštívil Ježíšek, děti si rozbalily dárky, se
kterými si budou příští rok hrát. Ale hlavním dárkem nebyly hračky, ani
stavebnice.  Už  potřetí  se  nám podařilo  poprosit  Ježíška  o  zážitek  pro
celou školu – letos to bude výlet do interaktivního muzea v Olomouci,
který se uskuteční po Vánocích.    -bm-

V prosinci  si  Všeználci  vyrobili  krmení  pro  venkovní  ptáky,  které  je
potřeba v tomto období přikrmovat.  Seznámili  se s tím, co do krmítek
v žádném případě nepatří, co by ptáčkům spíše ublížilo. Poradili jsme se
s ornitologem, na čem si ptactvo pochutná, a jaký tuk můžeme použít. Ten
jsme pak rozehřáli a zamíchali do něj různá semena a ořechy, mák, proso,
slunečnici,  pšeničný  šrot,  vlašské  ořechy.  Směs  jsme  nalili  do  předem
připravených  květináčků  a  natlačili  mezi  lupínky  borovicových  šišek.
Stačí zavěsit a pozorovat, kteří ptáci si přiletí pochutnat. A jak se blížily
Vánoce, bylo třeba i něco napéct, a tak se Všeználci seznámili s přípravou
nepečeného  cukroví  :-),  připravili  čokoládové  hrudky  s  kukuřičnými
lupínky, ořechové včelí úly a kokosové bounty koule. To vám byla dobrota
a zároveň sladké rozloučení se starým rokem.  -hv-
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VŠEZNÁLKOV HLÁSÍ

VÁNOCE VE ŠKOLCE JSOU MINULOST...



V závěru roku jsme ve školce nezapomněli ani na kulturu. Navštívili jsme
výstavu výtvarných prací dětí ze ZUŠ v Bruntále a divadelní představení
Putování ztracené kapky. Děti se za kulturou moc těšily, přišly do školičky
krásně oblečeny a  všichni  se  v divadle  chovaly  tak,  jak se  to  sluší  na
návštěvu divadla. -bm-

Letošní přípravy na akademii začaly již v říjnu, protože školáky čekalo
zvládnutí náročného textu. Tématem letošního školního roku je Karel IV.
a tak se přímo nabízelo zpracování hry Noc na Karlštejně. I letos stály na
jevišti  všechny  děti  ze  školy.  Dvorní  dámy  tančily  v  krásných  bílých
šatech, zbrojnoši si v drobných soubojích změřili své síly, pážata obětavě
posluhovala  a  šlechta  vedla  intelektuální  rozhovory.  Děkujeme  všem
maminkám a babičkám, které dětem koupily, ušily či jinak vyrobily jejich
kostýmy  a  rekvizity.  Školáci  pak  předvedli  krásný  tanec  z  pohádky
Ledové království. Děti ze školičky vystoupily s písničkovým pásmem,
krátkou  anglickou  písničkou  a  veselým  tanečkem  Skřítci.  Vánočními
písněmi děti uzavřely svá vystoupení a zahájily tak vánoční jarmark, který
stejně  jako  v  loňském roce  zorganizovali  rodiče.  A tak  jsme  si  mohli
všichni  nakoupit  poslední  drobné dárky  nebo se  občerstvit  ve  výborně
zásobeném bufetu,  a  tím přispět  dětem na  další  výlety,  divadla  a  jiné
zážitky, které děti obohatí.  -hv-
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AKADEMIE 2016

SE ŠKOLKOU ZA KULTUROU



V sobotu  14.  ledna  proběhlo  na  Zimním  stadionu  v Bruntále  setkání
malých  sportovců  z Bruntálu  a  Rudné  pod  Pradědem.  Krásnou  akci
připravil  kroužek  tenistů  z Bruntálu  pod  vedením  zkušené  tenisové
trenérky  Ing.  Zlámalové.  Děti  z kroužku  rudenských  fotbalistů  pod
vedením trenéra pana Baláše i ostatní děti ze školy si tak mohly vyzkoušet
bruslení,  jako  výborný doplňkový zimní  sport.  Po krátkém rozbruslení
následoval  nácvik  prvků  rychlobruslení,  krasobruslení,   jízda  slalomem
mezi kužely, střelba hokejkou do brány, pirueta a volná jízda. Závěrem
každý předvedl, co ho nejvíce zaujalo a co se naučil. Za krásný sportovní
den s novými sportovními zážitky děkujeme paní trenérce, pracovníkům
zimního stadionu za přípravu ledu a všem dalším pomocníkům.  -bm-

Na druhý projektový den o Karlu IV.  se  děti  připravovaly  doma.  2.-5.
ročník vypracovával pracovní listy,  týkající se Karlova života, prvňáčci
vyráběli korunovační korunu. Úkoly pak děti odprezentovaly před svými
spolužáky,  což není  vůbec jednoduché.  A protože středověk byl  dobou
rytířských turnajů, zahrály si děti v tělocvičně na rytíře a měřily si své síly
ve střelbě na terč, v přetahování i přetlačování ve dvojicích, v přetahování
ve  skupině  pomocí  lana.  I  chudina  měla  své  kratochvíle,  a  tak  jízda
zručnosti  s  lidským  trakařem  byla  správnou  volbou.  Při  sestavování
rodokmenu děti pracovaly ve skupinách. Jelikož měl Karel 4 manželky
a s nimi mnoho dětí,  práce se nám docela protáhla.  V březnu nás čeká
ještě jeden Karlův projektový den a tak to, co jsme dosud nestihli, budeme
mít šanci dokončit.  -hv-
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PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ MALÝCH SPORTOVCŮ

PODRUHÉ S KARLEM IV.



Děti dostaly od Ježíška pod stromeček dáreček ve formě zážitku. Jednalo
se o výlet do Pevnosti poznání v Olomouci. Výlet se uskutečnil v lednu
a i přes  zimní  počasí,  jsme si  ho  náležitě  užili.  Pro  děti  ze  školky  byl
připravený interaktivní program Tvrdá doba kamenná, kde se dozvěděly,
jak žili lidé v pravěku, jak se oblékali, co jedli, kde bydleli. Na památku si
odnesly  zub  šavlozubého  tygra.  Ve  vědecké  výtvarce  si  vyzkoušely
jeskynní malby a výrobu oštěpu. Navštívili jsme i Mobilní planetárium, ve
kterém  jsme  shlédli  film  o  naší  sluneční  soustavě.  Žáci  školy  měli
nachystanou  práci  a  pokusy  v  laboratoři  a  kromě  prohlídky  expozice
Rozum v hrsti si  ve  vědecké  výtvarce názorně představili,  jak  vznikala
moře i  jezera.  Na konci  výletu jsme se  ještě  podívali  do centra  města
Olomouce.  -bm-

V měsíci  lednu  jsme  si  uspořádali  větší  vycházku  za  zvířátky.  Děti
přinesly staré pečivo a mrkve a mohli jsme vyrazit. Sledovali jsme stopy
zvířátek a doufali,  že se nám podaří  nějaké uvidět.  Věděli  jsme, že na
místě,  kde  jsme  byli,  přebývají  zvířátka.  O jejich  přítomnosti  jsme na
každém kroku našli přesvědčivý důkaz – trus. Nakonec jsme jednu srnku
přece jenom potkali, neboť jsme jí vyplašili. Do krmelce jsme nasypali
jídlo a s dobrým pocitem, zmrzlí  a  uťapkaní jsme se vrátili  do školky.
Rozhodně to ale stálo za to.  -bm-

I letos jsme si ve školičce uspořádali Bílý den. Zabývali jsme se bílou
barvou, dokonce jsme přišli i bíle oblečeni. Hned ráno jsme si ve školce
vytvořili  sníh  a  hráli  si  v něm  s  autíčky,  modelovali  jsme  sněhuláky
a vytvořili  jsme  si  pomocí  krupice  zasněženou  krajinu.  V komunitním
kroužku  jsme  si  přečetli  Pastelkovou  pohádku,  kde  jsme  se  dozvěděli
o důležitosti všech barev. Zacvičili jsme si na zasněžené cestičce, a každý
po svém jsme si namalovali, jak sněží.  -bm-
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PEVNOST POZNÁNÍ

ZIMNÍ VÝLET DO PŘÍRODY

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. 

BÍLÝ DEN


