
I přes nepřízeň doby, která je plná omezení, jsme
se pokusili  o krátké vánoční,  a hlavně venkovní
setkání.  V tuto  chvíli  bylo  náhradou za  tradiční
Vánoční  jarmark,  který  bývá  spojený
s vystoupením dětí tak, jak jsme zvyklí. 

Z těchto důvodů jsme chtěli rodičům, prarodičům a blízkým předvést něco málo
z toho, co se děti ve škole a školičce naučily. Alespoň na malou chvíli se zastavit
a načerpat vánoční atmosféru. Předvánoční setkání se uskutečnilo na zahradě školy,
kde jsme se i přes nepřízeň počasí sešli v hojném počtu. Všichni jsme se nechali
potěšit hudebním vystoupením dětí ze školy a pohádkou O stromečku v podání dětí
ze školky. Pro zahřátí byl připraven dětský ovocný punč a dobroty, které přinesly
maminky  dětí.  A že  byl  velký  výběr!  Mockrát  děkujeme!  Rádi  bychom  také
poděkovali MAS Hrubý Jeseník za finanční podporu této akce.   -bm-

1

         Zprávičky ze školy  
 prosinec 2021

www.skolarudna.cz

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Motto: Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco,  co můžete dělat a uspět v tom.
(Stephen Hawking)



V listopadu  k  nám každoročně  přijíždí  Svatý
Martin na bílém koni. I v naší školičce jsme ho
společně  přivítali.  S  dětmi  jsme  si  o  něm
povídali, zjistili, kdo to byl a jaké činy vykonal.
Dozvěděli jsme se o zvycích  i  o pranostikách,
které  se  k  tomuto  dni  vážou.  Zahráli  jsme  si
i různé pohybové hry,  kde hlavní  úlohou byla
jízda  na  koni  a slalom.  Na  svačinku  jsme  se
přesunuli  do  jídelny,  kde  jsme  poté  s  paní
kuchařkou  upekli  svatomartinské  rohlíčky

plněné tvarohem, povidly a čokoládou. Ještě ten den se v odpoledních hodinách
uskutečnil  Svatomartinským  lampiónový  průvod.  Tento  průvod  vedl  Martin  na
bílém koni v podání paní Lesákové (ještě jednou moc děkujeme za spolupráci). Po
lampionovém průvodu děti čekaly jednoduché úkoly, zábavné hry, ale i projížďka
na koni.  Na závěr  nás čekala sladká tečka za celým dnem, a to svatomartinské
rohlíčky, které jsme dopoledne upekli. Nechyběl ani teplý čaj, který nás po průvodu
hezky zahřál. Díky tomu jsme si dobře popovídali a trávili tak společné chvíle. -kv-

Dnešní doba, která je plná počítačů a informatiky, si stále více žádá, abychom těmto
přístrojům rozuměli a uměli je ovládat. Proto i my v naší školičce nemůžeme zůstat
pozadu a pozvali jsme si externího lektora, který nám ukázal něco málo ze světa
robotiky a programování. Představil nám stavebnici Lego WEDO, kterou jsme pro
tyto  účely  do  školy  zakoupili,  a  která  umožňuje  dětem,  aby  si  sestavily  svého
vlastního  robota  a  dokázaly  ho  pomocí  počítače  ovládat.  Děti  byly  z nové
stavebnice  nadšené,  postavily  si  podle  plánku  svého  robota  a  pak  mu  pomocí
programování dávaly různé příkazy. Děkujeme za spolupráci panu Wágnerovi. -bm-

Tentokrát si pro nás Hup a Hop připravil známou pohádku O třech prasátkách. Nejen že jsme si
pohádku  přečetli,  ale  plnili  jsme  i  několik  různých  aktivit.  Předškolní  děti  si  vyzkoušely
techniku origami  a skládaly  prasátko z pohádky a samy si vybraly. Střední děti se pustily do
výroby domečku z cihel a nejmenší děti vyráběly domeček z dřevěných kostek. Dobře jsme se
pobavili u písničky Tři čuníci.  Tuto píseň si děti oblíbily a užily si spoustu legrace u tance.
Díky této pohádce jsme se naučili,  že  pracovitost  a  podnikavost  je  přínosem, a  že naopak
pohodlnost a lenost mají své nepříznivé důsledky.   -kv-
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SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

ROBOTIKA S LEGEM

S HUPEM A HOPEM ZA POHÁDKOU



I  v letošním roce  na  děti  ze  školy  i  školky  Mikuláš
nezapomněl.  Bohužel se ale nemohl dostavit osobně,
protože  jak  sám  napsal  v dopise,  řádí  tady  spousta
bacilů  a  nechtěl,  aby  dětem  tyto  potvůrky  přinesl.
Připravil  jim  ale  překvapení  ve  formě  voňavého
vánočního  stromečku  a  dvou  velkých  košů  plných
mikulášských  balíčků.  Připojil  i  dva  krásné  dopisy,
jeden  pro  školu  a  druhý  pro  školku.  V dopisech

vyzdvihl  některé  děti  a  pochválil  je  za  jejich  svědomitost,  samostatnost,
kamarádství i píli. I přesto, že se letos děti s Mikulášem nesetkaly osobně, měly
velkou radost, že si na ně vzpomněl a přinesl jim nadílku. Děkujeme.  -bm-

K adventu už dnes neodmyslitelně patří adventní
kalendář.  A proč?  Protože  se  všichni  těšíme  na
překvapení,  které  se  skrývá  pod  každičkým
číslem,  v každém  chlívečku.  Ve  škole  je  nás
hodně, malý kalendář by nám tedy nestačil. Jeden
centrální  máme  na  chodbě  –  je  to  dřevěný
stromeček, který nám vyrobil jeden z tatínků, a na
který  každý  den  před  Vánoci  věšíme  jednu
opravdovou  skleněnou  baňku.  Ten  je  ale  bez

sladkostí… Proto jsme si  v pracovkách vyrobili  ještě  jeden skleničkový.  Každé
dítko dostalo menší skleničku s víčkem a mělo za úkol ji co nejlépe ozdobit – jak
jinak než vánočně. Poté jsme skleničky naplnili bonbóny. Výtvory to byly přímo
skvostné  a  děti  se  při  jejich  tvorbě  bavily.  Nejlepší  ale  samozřejmě  bylo
předvánoční otvírání skleniček a ochutnávání těch
dobrých  bonbónů,  které  byly  uvnitř.  Tak  příští
advent zase, už se těšíme! -mn-

I letos se děti pustily do společného pečení perníčků a nepečeného cukroví. Paní
kuchařka nám perníčky upekla dozlatova a za chvíli nás omámila kouzelná vůně
perníčků.  Další  dny  jsme  trávili  zdobením a  ochutnáváním sladké  polevy.  Na
závěr jsme si společně vyzkoušeli i nepečené cukroví. Kokosové kuličky vyhrály,
a tak jsme se opět pustili do práce. Každý přiložil ruku k dílu, i ti nejmenší.    -kv-
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MIKULÁŠ

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

CUKROVÍČKOVÉ NADĚLENÍ



V první prosincové lekci jsme se podívali na naši krev. Děti se
dověděly  k  čemu  je  důležitá  krev,  jaké  má  složení,  kolik  jí
vlastně v těle máme, poznaly krevní skupiny i to, proč je důležité
o krevních skupinách vědět.  Pokusem hledaly vhodného dárce
pro zraněného imaginárního kamaráda,  který  nutně potřeboval
transfuzi. Po opakovaných pokusech nakonec našly dva vhodné
dárce. Kamarád je zachráněn! 

V další  lekci  měli  badatelé  možnost  zkoumat  lidské  tělo  na
nových  modelech.  S velkou  zvědavostí  a  napětím  otvírali
krabice a jednotlivé modely sestavovali. Nakoukli tak do nitra
lidského  těla,  prozkoumali,  jak  a  kde  jsou uloženy  jednotlivé
orgány v těle, co je uvnitř hlavy, oka, ucha, jak vypadá srdce,
ledviny nebo obří zkažený zub. Mnoho času věnovali pohyblivé
kostře. S novými modely bude výuka zase zajímavější a dětem
mnohem blíž. V poslední letošní lekci jsme pekli nepekli vánoční cukroví. Na tuto
lekci  se  všichni  vždy  těšíme.  Předem  jsme  si  vybrali  nové  recepty,  nakoupili
suroviny a potom už se jen vážilo, měřilo,  strouhalo, rozpouštělo, krájelo, drtilo
a míchalo.  A taky  vznikly  čokoládové  košíčky  s  brusinkami,  kakaové  kuličky
s mandlemi a čokoládové švestky plněné mandličkami. Všichni jsme se nemohli
dočkat  ochutnávky.  To  vám byla  dobrota!  Pro  velký  úspěch  si  někteří  recepty
přepsali a obohatili tak rodinnou klasiku o nové druhy cukroví. -hv-

V posledním předvánočním týdnu  si  děti  v  družině
rozbalovaly další vánoční nadílku (první nadílka byly
modely). Děti opět dostaly mnoho her, knih i hravých
pomůcek  pro  výuku.  Nejvíce  je  zaujaly  interaktivní
robotické  včelky.  Při  hře  se  děti  naučí  jednoduché
programování.  Velký  úspěch  sklidila  i  jedinečná
vzdělávací  hra  Rami  Code,  která  odráží  princip,  na
němž  je  založen  počítač.  Ani  nástěnná  obří  mapa
republiky nezahálela. Děti si vyhledávaly města, řeky,
hledaly cesty i místa, kde se třeba vykoupat. Někteří

se hned začetli do zajímavých knih, jiní si stavěli dominovou dráhu Stick Boom,
počítali dřevěnou násobilku nebo vážili na novém (dosud neznámém) mincíři třeba
židle. Letošní nadílku si můžete prohlídnout na fotkách: skolarudna.cz.  -hv-
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PŘEDVÁNOČNÍ DRUŽINOVÉ NADĚLOVÁNÍ


