
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto (G. K. Chesterton): 

Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět. 
www.skola.rudnapodpradedem.cz

Prosinec 2017

Celý prosinec ve školičce byl provoněn nadcházejícími Vánočními svátky. S dětmi
jsme si užívali vánoční atmosféru nad vyráběním, zpíváním, tančením i pečením
cukroví. Hlavním bodem našeho programu byl také Vánoční jarmark, na který jsme
si  letos  s dětmi  připravili  pásmo  pod  názvem  Čertíci.  Dětem  se  nacvičování
v podobě čertů moc líbilo, užívaly si herecké improvizace a těšily se, až svůj um
předvedou  svým  rodičům  a blízkým.  Letošní  přípravy  i  celý  vánoční  jarmark
probíhal  v krásné  atmosféře  plné  pohody.  Děti  zvládly  vystoupení  na  jedničku
s hvězdičkou a už se těší na další Vánoce.
Chtěli  bychom  poděkovat  všem  rodičům  a  přátelům  školy,  kteří  jakýmkoliv
způsobem pomohli  při  organizaci  Vánočního  jarmarku.  Přispěli  tak  k vytvoření
kouzelné atmosféry nejen pro naše děti. Vážíme si toho a děkujeme.  -bm-
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VÁNOČNÍ ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY



Vánoční  čas  nám ve školičce vždy
otevírá Mikuláš s čertem a andělem.
I letos  nás  navštívili  a  přinesli
spoustu radosti, ale i malinko obav,
zda jsme byli celý rok hodní. Děti se
na příchod vzácné návštěvy poctivě
připravovaly  a naučily  se  spoustu
nových  básniček  a písniček.  Před
samým  Mikulášem,  nezbednými
čertíky  a  krásným  andělem
vystoupily  všechny  děti  bez  obav
a všechny  pověděly  básničky.  Za
jejich  odvahu  i  za  to,  jak  byly
hodné,  dostaly  od  Mikuláše
a andílka  nádherné  balíčky  plné
sladkostí,  ovoce  a  jedno  malé
překvapení.  -bm-

V prosincové Veselé vědě si děti připomněly hustotu a mísivost látek –
vody, oleje a soli a octa. Vyráběly lávovou lampu a šampaňské. V další
lekci začaly zkoumat lidské tělo. První přišel na řadu sluch. Jak je vlastně
možné, že slyšíme? Seznámily se se stavbou lidského ucha a zjistily, že
vzniku zvuku musí předcházet pohyb. Pokračovali jsme zkoumáním chuti,
jak  to  vlastně funguje  na  jazyku a  v  závěru  lekce  ochutnávaly  vzorky
sladké,  slané,  kyselé,  hořké  i  jejich  kombinace.  Před Vánocemi  máme
jedinečnou možnost nakoupit i ochutnat nejrůznější exotické ovoce, které
mnohdy ani  neznáme. A tak jsme chutnali:  karambolu,  mango, papáju,
pitáyu (dračí ovoce), physalis, kumquat, tamarilo, čerstvý fík, granátové
jablko. Chutnali jsme i ořechy. Děti sice ořechy znají ale my jsme je měli
ve  skořápce  a  tak  vypadaly  trošku  jinak,  než  jak  jsme  na  ně  zvyklí.
Chutnali jsme mandle, pistácie i „obyčejné“ vlašské ořechy. Touto skvělou
ochutnávkou  jsme  ukončili  starý  rok  a  budeme  se  těšit,  co  nového
a zajímavého nám přinesou nové lekce.  -hv-
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NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ

VESELÁ VĚDA V PROSINCI



I přes velkou zimu jsme se s dětmi vydali za kulturou a navštívili jsme
představení maňáskového divadla ve školičce v Malé Morávce. Herci nám
zahráli tři pohádky –  O veliké řepě, Proč si s prasátkem nikdo nechtěl
hrát a Kůzlátka a vlk. Pohádky byly zajímavé a poučné. Děti si mohly
během představení i zazpívat známé písničky.  -bm-

Blíží se konec roku (toho kalendářního) a my tak máme za sebou akci ze
všech největší – divadelní vystoupení s vánočním jarmarkem. Letos děti
zahrály asi nejslavnější pohádku  Mrazík.  Zkoušet začaly již na začátku
listopadu. Nejprve se seznámily s originálem. Přestože pohádka je velmi
známá, některé děti ji  nikdy neviděly. Potom se seznamovaly s textem.
A textu  je  v  Mrazíkovi  opravdu  mnoho  a  vůbec  není  jednoduchý.  Při
zkouškách  jsme  však  zažívali  spoustu  legrace  a  tak  nacvičování  šlo
skvěle.  S  výrobou  kostýmů  pomohla  šikovná  paní  asistentka  Libuška,
s výrobou kulis paní asistentka Janička. 

Každý rok se objeví nějaká herecká hvězda. Vloni to
byl Tom Urbaník  (Noc na Karlštejně – Pešek), a tak
bylo jasné, kdo bude hrát Ivana. Svůj um a pevnost
v kramflecích předvedl Tomáš i letos. Ale jak se říká
– není malých rolí – obdivuhodné výkony předvedly
všechny  děti.  Nutno  podotknout,  že  se  nám  zatím
každý rok podařilo do vystoupení zapojit všechny děti
ze  školy,  které  zpočátku  mají  trému,  nechtějí
vystupovat a docela mají strach postavit se na jeviště
před tolik lidí. Kéž by se nám to dařilo i nadále!
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VÁNOČNÍ JARMARK

ZA KULTUROU



Rozloučili jsme se již klasickou písničkou Bim-bam. Na jarmarku bylo
nejen  skvělé  občerstvení  v  podobě  guláše,  chlebíčků,  jednohubek,
perníčků nebo tyčinek…, ale i vánoční zboží, které vyráběli a věnovali
rodiče i přátelé školy. Tak jsme se krásně pobavili, nakoupili si a v klidu
poseděli a popovídali se známými, přáteli, kolegy.     -hv+zk-
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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. 

Krásné svátky!


