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Druhé  říjnové  pondělí  se  sešli  všichni
zvídaví Všeználkové na první schůzce. Co
asi  budeme  dělat?  Protože  přišlo  mnoho
prvňáčků,  zopakovali  jsme  si  význam
fenologického kalendáře a přečetli  příběh
o Zemi, proč je pro ni důležitý měsíc říjen.
Než jsme šli pozorovat na školní zahradu,
připravili  jsme pokus – část rozkrájených

jablíček jsme  potřeli citronovou šťávou. Školní zahrada už je připravená
k zimnímu spánku. Bylinky jsou ostříhané a suší se na půdě, listí usychá
a pomalu opadává,  měsíční  jahody ještě bojují  s  nepřízní  počasí  a  pod
zažloutlými  listy  se  schovávají  zelené  jahůdky.  Po  návratu  do
Všeználkova jsme zkontrolovali, co se stalo s jablíčky. Jedny zůstaly na
řezu krásně žlutobílé a jiné nepěkně zhnědly. Poučení: chraňte povrchy
předmětů před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Nakonec zbyl čas
i na  Kimovu  hru  na  procvičení  zrakové  paměti.  Na  dalším  pobytu  ve
Všeználkově si děti napsaly zprávu „neviditelným inkoustem“ (citronovou
šťávou) – takové znalosti se vždycky mohou hodit. Než inkoust zaschnul,
šli jsme na školní zahradu zasadit 2 ptačí jeřáby a 2 černé bezy – budoucí
potravu  pro  živočichy  navštěvující  naši  zahradu.  Po  návratu  jsme  nad
hořícími svíčkami zviditelňovali, více či méně úspěšně, tajné písmo. Opět
zbylo i trochu času na hru procvičující obrazotvornost, pohotovost i slovní
zásobu. Poslední říjnový Všeználkov nám přiblížil tajemný svět pavouků.
Víte, že  jich existuje asi 40 000 druhů? Žijí s námi, ať chceme nebo ne.
Tkají  sítě  nejrůznějších  tvarů,  plachetku,  nálevku  nebo  na  svých
pavučinkách  létají.  Děti  si  svého  pavouka  vymodelovaly  ze
samotvrdnoucí hmoty a příště jim dokončí pavučinu.   -hv-

1

ZPRÁVIČKY Z VŠEZNÁLKOVA



V říjnové družině jsme si s dětmi
navzájem představili svá domácí
zvířátka.  Kdo  mohl,  donesl  si
zvířátko  do  družiny  a  kdo  ne,
přinesl  nám ukázat  mazlíčka  na
fotce.  V družině  se  objevil
kanárek,  želvička,  králíčci,
morčátka a dokonce živé koťátko
a  kobylky.  S dětmi  jsme  si
společně  povídali  o významu
Mezinárodního  dne  zvířat,
přečetli  a  vymalovali  si  komiks
o patronu  zvířat  Františku
z Assisi.  A protože se už těšíme
na  dušičky,  vytvořili  jsme
papírové  dýně,  které  nám zdobí
parapety  v družině. Společně
s dětmi  jsme  si  naplánovali
Světový den úrazů. Povídali jsme
si  o  tom,  co  by  se  nám mohlo

doma nebo ve škole stát,  co dělat  v případě nehody či  úrazu,  a  jak se
ošetřit.  Seznámili  jsme  se  s lékárničkou,  co  v ní  najdeme,  a  jak  to
v případě potřeby použijeme. Díky programu záchranného kruhu jsme na
interaktivní  tabuli  hráli  různé  hry  a procvičovali  první  pomoc.  Během
volné chvilky jsme četli  pohádky,  kreslili  a zkoušeli  jsme vymalovávat
i těžké obrázky mandal, které se nám moc povedly. Ve školní družině jsme
si  připomněli  také  Den  stromů  (20.  10.).  Děti  si  nejdříve  vyzvedly
důležitost stromů pro lidi  i  pro zvířata i hmyz, zopakovaly si  rozdělení
stromů,  jejich  jednotlivé  části,  jakou  funkci  plní  kořeny  nebo  plody.
Popsali  jsme si,  jakým způsobem se  stromy vyživují,  a tím jak vzniká
kyslík. Ti mladší se seznámili s lesy jehličnatými, listnatými i smíšenými
a na obrázku se podívali na statné staré baobaby. Řekli jsme si, co všechno
se  ze  dřeva  vyrábí.  Na závěr  děti  poznávaly  listy,  plody  nebo semena
stromů, ke kterým se snažily přiřadit správný název.   -lb-
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ŘÍJNOVÁ DRUŽINA



V loňském  roce  jsme
vyzkoušeli  na  naší
škole  kroužek  Veselé
vědy. Tento kroužek je
nyní  nabízen  v  333

školách v celé ČR. Děti úspěšně bádají pod vedením lektorů a rozvíjejí si
své obzory v oblasti přírodních věd. Jsme rádi, že i v tomto roce se nám
podařilo kroužek znovu dětem nabídnout, a to díky pomoci paní Zuzany
Balášové,  maminky  našich  dvou  žáků.  Ta  se  na  každou  hodinu  musí
pečlivě  připravit  a  vybrat  dětem z  řady  pokusů,  které  jsou  metodicky
zpracovány  obecně  prospěšnou  společností  Veselá  věda.  Děkujeme  za
pomoc a věříme, že i letos budou pokusy děti bavit.     -zk-

Hned v prvním týdnu října jsme s dětmi z mateřské školy oslavili Světový
den zvířat. Vypravili jsme se do přírodovědné stanice při SVČ v Bruntále.
Tam jsme se setkali se spoustou zvířátek, která jsme si mohli nakrmit a
některá z nich i pohladit. Dověděli jsme se plno zajímavých věcí z jejich
života – kde žijí, jak dlouho, co jedí, jak se rozmnožují apod. Největším
zážitkem pro nás bylo vidět velikánskou krajtu a různé druhy pavouků.
Některé děti byly tak odvážné, že si hada pohladily a některé si ho nechaly
dát dokonce kolem krku. Byl to pro nás velký zážitek a moc děkujeme
paní  Rozprýmové  z přírodovědné  stanice,  že  nám  tento  program
zorganizovala.  -bm-

I přes nepřízeň počasí jsme i letošní rok s dětmi uspávali broučky. Celý
den byl  „broučkový“,  dověděli  jsme se plno kuriozit  ze života hmyzu,
o hmyzu jsme si  zazpívali,  zacvičili  a  každý  si  vyrobil  svého  broučka
z přírodních  materiálů.  Broučci  se  dětem  moc  povedli,  někteří  je
i pojmenovali,  a  hlavně  si  i  přes  vytrvalý  déšť  dali  záležet  na  tvorbě
domečku k přezimování. Když jsme broučky uložili do svých domečků,
nezapomněli jsme jim zazpívat také ukolébavku, aby se jim dobře usínalo.
Tak dobrou noc.  -bm-
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KROUŽEK VESELÉ VĚDY  (www.veselaveda.cz)

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ



Naši  školu  navštívil  známý
ornitolog  Otakar  Závalský  –
autor  publikace  o dravcích
a sovách,  místopř.  záchranné
stanice v Bartošovicích, který
se  podílí  například  na
projektu Návrat orla skalního
do  české  přírody.  Přivezl
s sebou  materiál  pro  výrobu
budky a krmítka – a to vše ve
dvojím vydání  –  jednou  pro
mateřskou školu a jednou pro
základní  školu.  Všechny děti
si  vyzkoušely  přibít  hřebík,
starší  dokonce  pracovaly
s akumulační vrtačkou.
Kromě  toho  se  dověděly
základní  informace  o využití
svých  výrobků  a ujasnily  si,
v jakém období jsou budka, či
krmítko důležité. Beseda byla
zakončena umístěním krmítek

na okna a zavěšením budky na strom školní zahrady. Ve školce děti s paní
učitelkou požádaly o zavěšení budky jednoho z tatínků.   -zk-

Vážení rodiče, v letošním školním roce se nám podařilo zajistit finance,
kterými můžeme zaplatit pedagoga pro doučování Vašich dětí. Doučování
čtení,  matematiky,  stejně  jako  individuální  práce  s  nadanými  dětmi
probíhá každé ráno od 7:30 do 7:50 hod, a také každý den v odpoledních
hodinách v rámci školní družiny.  -zk-
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BUDKA NEBO KRMÍTKO?

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ pro děti ZŠ

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. 


