
 Vánoční besídka 
Poslední školní den jsme ve škole trávili u vánočního stromečku. 

Letošní nadílka byla opravdu bohatá. Děti dostaly nové hračky do 

školky, do družiny i do třídy. Ježíškovi totiž pomohli hodní lidé, 

kteří našim dětem věnovali spoustu knížek, společenských her 

a hraček, které hned našly své příznivce. Ve školce tak po novém 

roce můžou holky vařit v nové 

minikuchyňce, ohřívat jídlo v růžové 

mikrovlnce, žehlit panenkám šatičky 

nebo mixovat lahodné nápoje v novém 

mixéru. Panenek a skládaček také nebylo 

málo, takže si určitě každý najde svou novou oblíbenou hračku.  

Klukům zazářily oči nad červeným Ferrari, traktorem, diabolem 

anebo třeba nad karetní hrou ve stříbrném kufříku. Po besídce 

se hned našli stavitelé obrovského lega, hráči naučné hry Česko 

– otázky a odpovědi a také čtenáři nových knížek, kterých bylo 

kolem čtyřiceti. Kromě nových hraček a knih jsme také dostali 

od Ježíška knížky použité, protože už je jiné děti nepotřebovaly, 

a tak se stalo, že se ocitly u nás. Mockrát děkujeme! 
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Poděkování 
 

 V závěru roku se sluší poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem angažují 

v životě zdejší školy. Velké díky od našich dětí putují směrem k panu starostovi 

i místostarostovi. Oba se velkou měrou podílejí na tom, že bezpečnost a životní podmínky 

dětí ve škole se neustále zlepšují. Pomineme-li velkou letní úpravu školy (zde nelze opět 

nepoděkovat spoustě ochotných lidí – od obecních zaměstnankyň, přes rodiče až po 

„bezejmennou“ starší paní, která tiše přišla, poklekla s hadrem k zemi, vstala až po šesti 

hodinách drhnutí podlah po malířích a zase tiše odešla), pak musíme zmínit i drobné 

úpravy, které neustále probíhají.  

 Pro naše děti bylo zvednuto zábradlí před školou tak, aby vyhovovalo normám, 

naopak bylo přidáno snížené zábradlí k venkovnímu schodišti, aby se i naši malí školkáčci 

měli čeho zachytit, když tudy procházejí. V jednání je díky obci umístění dopravního 

značení ke škole, nalinkování ochranných pruhů na cestu před školou, aby bylo zřetelně 

vidět, kde končí cesta a začíná chodník. Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti je 

zhotovení nové školní brány a opravení plotu kolem školního pozemku. V tělocvičně nám 

revizní kontrola vytkla spoustu nebezpečných závad na tělocvičném nářadí. Žebřinám 

hrozilo upadnutí, sportovní nářadí bylo uvolněné a nebezpečné. I tady nám okamžitě pan 

Tománek s panem Maňáskem vyšli vstříc a zajistili uvedení do bezpečného stavu. Na půdě 

jsme měli rozbitá okna, takže tudy profukovalo a občas nás navštívil nezvaný zvířecí host. 

Už jsme s dětmi pochopili, že máme hodného školního skřítka, který nám vždycky 

všechny drobnosti opraví a my si ho ani nevšimneme. Tak tiše se naší školou totiž 

pohybuje pan Hanák, o kterém mnohdy ani nevíme, až si po pár dnech všimneme hotové 

práce. Uvolněné kliky, kapající kohoutky, nefungující vypínač, nesvítící světlo,… to 

všechno jeden den je a druhý den není . Stačí jen pěkně poprosit. 

 Závěrem bychom chtěli poděkovat za dárky, které jsme od prázdnin dostali 

a stále dostáváme. Místní ženy nám věnovaly výtěžek z burzy, kterou pořádaly, takže jsme 

díky tomu naplánovali pro děti na květen divadelní představení, na které jim ženy takto 

přispěly. Dostáváme knížky a společenské hry ve velmi dobrém stavu od našich známých, 

dostali jsme funkční šicí stroj, na němž se i děti naučily šít a díky kterému jsme vyráběli 

dárky na jarmark, dostali jsme také finanční dar od bruntálské firmy Alcom Alval, s.r.o. 

a také od paní Byrtusové. Věřte, že každé koruny i věci, kterou dostaneme, si velmi 

vážíme a hledáme nejlepší možnost, jak dary využít.  

 

 Děkujeme všem, kteří nás mají rádi a kteří nám pomáhají. 

 

Za všechny děti a zaměstnance naší školy Zdenka Kadláčková 
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Pomáháme s fondem Sidus 
Děti i pedagogové naší 

základní a mateřské 

školy se zapojili do 

charitativního projektu 

Fondu Sidus. Zakou-

pením placek nebo 

omalovánek tak přispěli 

na nákup potřebných 

přístrojů a pomůcek pro 

dětské pacienty Fakultní nemocnice 

v Motole a Dětské kliniky Fakultní 

nemocnice v Olomouci.  

 

Balónky s přáním pro Ježíška 
Dne 14. 12. v 15:15 hod děti v celé 

republice vypouštěly balónky s přáními 

Ježíškovi. Vypouštění odstartoval 

prostřednictvím rádia Impuls Václav Vydra. 

Přihlášeno bylo 

330 obcí nebo 

měst, mezi nimi 

i Rudná pod 

Pradědem. Naše 

děti se tak 

pokusily přispět 

k překonání rekordu z roku 2008, kdy bylo 

vypuštěno přes sto tisíc balónků.  

 
Byl u nás čert… 
Ale protože máme 

hodné děti, přišel s ním 

i Mikuláš s Andělem. 

Dětem přinesli balíčky 

sladkostí a kromě dvou 

vánočních stromků také 

dobrou náladu. Čert sice 

trošku zlobil, ale když 

zjistil, že u nás mu 

pšenka nepokvete, 

umazal nám alespoň 

písmenka z tabule. 

Zlobivé děti u nás 

nenašel, a tak musel 

odejít s prázdnou.   

 

Vánoční jarmark 
Poslední předvánoční týden ve škole se 

mohlo zdát, že jsme se s dětmi moc neučili. 

Nepoužívali jsme učebnice ani sešity, na 

které jsme denně zvyklí. Písanky jsme 

vyměnili za kousky lepenky, papírové sáčky 

nebo jen obyčejné papíry. Nadepisovali 

jsme cedulky k výrobkům, které jsme od 

září připravovali na jarmark. I prvňáčci, 

kteří teprve zkoušejí psát, nadepisovali 

tiskacími písmeny visačky k ovocným 

a bylinkovým čajům, nebo aspoň razítkovali 

a vybarvovali sáčky, do kterých jsme 

čajíčky chystali. Sušenou náplň jsme měli 

připravenou z podzimu, kdy jsme s družinou 

sbírali a sušili šípky, jablíčka a bylinky, 

které jsme našli v okolí.  

Starší děti nadepisovaly ceduličky 

k voňavým polštářkům. A protože se letošní 

jarmark nesl v duchu voňavých a hřejivých 

materiálů, bylo toho opravdu hodně, co je 

potřeba nachystat. Získali jsme 

sponzorským darem šicí stroj, který opravdu 

nezahálel. Všechny děti si v družině 

vyzkoušely ušít vlastní dárkový pytlíček 

nebo povláček na polštářek. Dobře nám 

posloužily zbytky látek, které nám věnovala 

další spřízněná firma. 

Nechyběla ani matematika. Početní sešity 

jsme sice z tašek nevytáhli, ale počítalo se 

neustále. Bylo potřeba udělat inventuru 

výrobků, které se budou na jarmarku 

prodávat. A tak jsme zapisovali, kolik 

máme polštářků, kolik pytlíků s jablíčky, 

kolik ovocných čajů, jaké množství bylinek 

navážíme do sáčků nebo kolik židlí jsme 

nachystali pro rodiče ve školní tělocvičně. 

Seznámili jsme se s cenami, vyrobili 

cenovky, spočítali papírové peníze, 

abychom byli připraveni jako správní 

prodavači, až přijde ten správný čas.  

Vánoční jarmark ale nabízí mnohem víc, 

než jen výrobky našich dětí. Největší práci 

všem dal nácvik pohádky Princové jsou na 

draka. Takže se poslední týden ještě četlo, 

zkoušelo a zpívalo. Naše dětské herecké 

hvězdy pohádku zvládly fantasticky 

a u rodičů i ostatních diváků měly velký 

ohlas. Všichni jsme se zasmáli a dobře 

pobavili. Několik 

měsíců práce bylo 

zúročeno a nejen, 

že děti výborně 

zvládly divadlo, ale 

dokázaly si vydělat příspěvek na školní 

výlet, který je na konci školního roku čeká. 

Byli jsme velmi mile překvapeni, jaká 

částka nakonec byla vybrána, a už se těšíme, 

jak si to v létě užijeme.  
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