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Jak už to kolem vánoc ve škole chodí, na hodně věcí nám nezbývá čas...
A tak jsme ani nebyli schopní dát dohromady prosincový zpravodaj. Proto
se k závěru roku vracíme nyní:
Letošní školní rok procházíme pravěkem, a tak jsme na Vánoční akademii
přichystali Cestu Macha a Šebestové do pravěku. V prosincové družině
se  tedy  vše  točilo  kolem  ní  –  trénovaly  se  písně,  chystaly  se  kulisy,
vyráběly kostýmy pro pralidi i pravěká zvířata. 
Ve  školce  se  děti  také  věnovaly  vánočním svátkům.  Vyráběly  andílky,
čerty i Mikuláše, vánoční svícny a stromečky, vánoční přání, zpívaly si
koledy a hlavně všichni připravovali program na letošní vystoupení.
Již tradičně upekli perníčky a letos nově i linecké cukroví. V naší jídelně
vytvořili obrovskou pekařskou dílnu. Děti zpracovávaly těsto, válely ho,
vykrajovaly vánoční vzory a naše paní kuchařka nám cukroví upekla. Moc
jí za to děkujeme. Druhý den pak děti cukroví slepovaly a zdobily. Naše
výtvory jste si mohli zakoupit na jarmarku a určitě jste si pochutnali. 
Hned za začátku prosince naší školku navštívil  Mikuláš, čert a anděl.
Děti byly napjaté, zda dostanou balíček sladkostí nebo uhlí. Někteří se báli
více, někteří méně (můžu říci, že více se bály větší děti a malí se se ctí
poprali i s básničkou). Nakonec vše dopadlo dobře, nikdo uhlí nedostal
a čerta – toho jsme básničkou vyhnali za vrata. 
I ve škole, ač by si to některé děti přály, na nás obecní čert s Mikulášem
a andělem nezapomněli.  Přišli  nás  navštívit  s nadílkou,  kterou  po  řadě
slibů  nakonec  všem dětem rozdělili.  Všichni  žáci  asi  byli  moc  hodní,
protože  v balíčcích  byly  samé  dobroty.  Mockrát  děkujeme  Mikuláši,
čertu a andělovi, že si na nás udělali čas a pomohli nám v dodržování této
tradice.   -bm-hv-ez-zk-
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OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDCHOZÍM OBDOBÍ



Dva dny před Štědrým dnem už nikdo neměl myšlenky na učení, takže
jsme  začali  s  postupným obdarováváním.  Stejně  jako  v  loňském roce
dostaly děti z mateřské školy i školáci vánoční dárek v podobě výletu.
V roce  minulém  to  bylo  tvoření  s  prohlídkou  vánočního  zámku  ve
Šternberku, letos jsme vyjeli na farmu do Stránského. (Velmi nákladný
autobus  spolu  se  vstupenkou  Ježíšek  uhradil  z  minulého  Masopustu
a jarmarku.)  Stránské  je  malá  vesnice  nacházející  se  asi  5  km  od
Rýmařova.  Na  farmě  nás  přivítali  manželé  Křenkovi.  Nejprve  nám
představili svá zvířátka – koníky a poníky, stádo původních Valašských
ovcí, ochočená prasátka i krávu s telátkem. Potom jsme shlédli maketu
technických  staveb  poháněných  vodou.  Počasí  nám moc  nepřálo,  byla
zima a pršelo a tak jsme se s radostí přesunuli do vnitřních vytopených
prostor Nedělní školy. Uvnitř jsme si mohli prohlédnout výstavu Betlémů
– každý byl vyroben jinou technikou, např. z papíru, z kukuřičného šustí,
ovčí  vlny, keramiky.  Kam jsme se podívali,  všude bylo něco k vidění,
krásná pec, kolovrátek, tkalcovský stav, ukázka bydlení našich předků –
kde  každý  kus  měl  svůj  vlastní  příběh.  Na  to  vše  dohlížela  krásná
černostříbrná  plstěná  kočka.  Po  prohlídce   si  děti  z  mateřské  školy
vyrobily ovečku z papíru, kterou „oblékly“ do vlněného kožíšku. Školáci
si uplstili z ovčí vlny krásné  originální podložky pod hrnečky. Všem se na

farmě ve Stránském velice líbilo, mnoho jsme
toho viděli a děti si vyzkoušely práci s novým
přírodním materiálem – ovčí vlnou a naučily
se novou techniku – suché plstění. Děkujeme
manželům Křenkovým za krásný den.
Ve škole jsme si pak poslední předvánoční den

navodili  sváteční  atmosféru  vánočním  dopolednem.  S  programem
Poselství  křesťanských  vánoc k  nám  zavítala  pastorační  asistentka
Anežka, která nám vždy do školy přinese klid a pohodu. Popovídali jsme
si  o  tom, jak probíhají  vánoce u každého z nás,  připomněli  si  vánoční
zvyky a tradice, zazpívali si několik známých koled. Zahráli jsme si různé
hry, ochutnali a pochválili navzájem cukroví, vypili vánoční čaj. A pod
stromečkem se nakonec kromě výletu našlo i pár dalších dárků, se kterými
si děti nejen pohrají, ale také se s nimi něčemu přiučí.              -hv-ez-
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A JAKÝ DÁREK DĚTI DOSTALY?



V lednu jsme se ve školní družině ohlédli za starým rokem. S dětmi jsme si řekli, co
se nám podařilo, co naopak nevyšlo, a také jsme si sdělili jaké plány a přání máme
do roku letošního, a jak nejlépe toho dosáhnout. Nic nepřijde samo, musíme pro to
něco udělat...  Připomněli  jsme si  zimní pranostiky,  vysvětlili  jejich význam, ale
také jsme si řekli, že některá rčení už neplatí. Inu – svět se mění. V lednu také děti
dostaly opožděný vánoční dárek – magnetickou stavebnici Magformers, ze které
stavějí úžasné věci. Trénují tak svoji představivost a rozvíjejí technické myšlení.
A tradičně trénujeme také na každoroční turnaj o superfarmáře.   -hv-

Jako každoročně nás i letos navštívili Tři králové. Děti si pozorně vyslechly příběh
Tří králů a plnily úkoly k tématu. Po třídě si každé dítě našlo svou hvězdičku, na
kterou jsem jim napsala jejich přání, které by věnovaly Ježíškovi a ostatním lidem.
Všechny přání jsme pak vlepili na velkou kometu, která vede k Betlému. Děti si
zahrály na hvězdičky, které padají z nebe, vyrobily si korunky tří králů a zhlédly
animovanou píseň Tři králové. Společně jsme se pak písničku naučili. Děti se dále
dověděly, kam tři králové šli, jak se při cestě orientovali, co nesli, jak se jmenovali,
proč se píší na dveře tři písmenka a proč byl jeden z králů černý.  -bm-

Protože je venku bílo, tak i my jsme se ve školce nechtěli zůstat pozadu a udělali
jsme  si  Bílý  den.  Většina  dětí  přišla  oblečena  v  bílé  barvě  a  přinesla  si  svou
oblíbenou bílou hračku. Povídali jsme si o tom, co vše je bílé, zahráli jsme si hru
s bílou  čepičkou.  Zazpívali  jsme  si  písničku  Bílá,  bílá,  bílá  a  vyrobili  bílé
sněhuláčky z vatových tamponů.   -bm-

Děti i tento školní rok čeká několik návštěv městské knihovny
v Bruntále.  Nové prostory,  ve  kterých  se  knihovna  nachází
nyní někteří navštívili poprvé. První část s názvem Povídání
o Pepiášovi  byla určena pro žáky první a druhé třídy. Paní
knihovnice  děti  seznámila  nejen  s čertíkem Pepiáškem,  ale
také s dalšími pohádkovými čerty, přečetla nám úryvky z knih
a v závěru si děti svého malého čertíka mohly vyrobit. Druhá
část – Pátrání s knihou, byla určena pro třetí až pátý ročník.
Zde se děti seznámily s detektivní literaturou, vyřešily několik
záhad a vyzkoušely si sestavit portrét popisovaného člověka.
Návštěvy v knihovně nás vždycky moc baví!    -ez-
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LEDNOVÁ DRUŽINA

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM... projektový den v MŠ

BÍLÝ DEN

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
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Po  dvou  letech  přijal  opět  naše  pozvání  pan  magistr  Miroslav  Piňos,  ředitel
pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále na Besedu o školní zralosti. Rodiče
se dověděli, co vše by mělo dítě umět než nastoupí do školy, co dělat v případě
odkladu školní docházky a zbyl i prostor na individuální dotazy. I přesto, že jsme
pozvali všechny rodiče předškolních dětí a dětí, kteří půjdou do školy až za rok,
besedy se zúčastnily jen dvě maminky. Přesto bych chtěla moc poděkovat panu
Piňosovi, že si udělal čas i na tak malou školičku.   -bm-

Máme za sebou druhou část celoročního projektu
Pravěk. Tentokrát jsme se podívali na zoubek době
bronzové. Porovnali jsme vývoj a život tehdejších
lidí  oproti  době  kamenné,  prohlédli  jsme  si
nejrůznější  zbraně  a  pomůcky,  které  byly
využívány. Zahráli jsme si také na pravěkou tlupu
a vyzkoušeli si, jak těžké muselo být použití  zbraní
v různých  situacích.  Vytvořili  jsme  časovou  osu,
pomocí které si děti dokázaly lépe představit nejen
dobové  zařazení,  ale  také  proměnu  a použití

materiálů v podobě konkrétních výrobků.     -ez-
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PRAVĚK – DOBA BRONZOVÁ

BESEDA S PSYCHOLOGEM O ŠKOLNÍ ZRALOSTI

V pátek 5. února 2016 budou během dopoledních hodin
procházet děti ze ZŠ a MŠ vesnicí při příležitosti

Masopustu. Budeme rádi, když nás jakkoliv
podpoříte. Díky Vašim příspěvkům pak budeme moci vyrazit

se všemi dětmi na další poznávací výlet. Děkujeme.

Maškarní bál
základní a mateřské školy se uskuteční 

v pátek 19. února 2016 v sále místního kulturního domu. 
Jste srdečně zváni, přijďte v maskách nebo bez (malí i velcí).

Těšíme se na vás.

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. 


