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Motto (G. K. Chesterton): 

Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět. 
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Martin Molík, 4. ročník: ...Ve středu 27. 9. jsme se školou jeli na dravce.
Nejvíc  se  mi  líbil  sup  a  orel  bělohlavý.  A  kondor  –  on  srandovně
poskakoval.  A sup  měl  strašně  dlouhý  krk.  A strašně  dlouhá  křídla,
vypadal jakoby toho pána chtěl obejmout. Pán mi říkal Franto! A sovičky
jsme si mohli pohladit, ale jednu ne. Sovičky byly krásně hebké…
Julie  Záchová,  3.  ročník: ...Jeli  jsme  do  Morávky  a  přijel  tam  pan
sokolník.  Nejvíce se  mi  líbil  kulíšek a  výr  a  sova pálená,  a  ještě  sup.
A hrozně srandovní byl kondor. A lítal nám nad hlavou orel skalní. Moc se
mi to líbilo…
Ellen  Urbaníková,  2.  ročník: … Byli  jsme se  školou  a  se  školkou na
dravcích a viděla jsem kondora a spoustu jiných ptáků. Nejvíc se mi líbila
sova pálená a kondor…

Kateřina  Strápková,  4.  ročník: Dne
19.  září  přijela  do  školy  paní,  která
žíla v Americe a přichystala si pro nás
besedu  o  Americe.  Pracovala  tam,
cestovala  a viděla  hodně  krásných
věcí. A stalo se jí tam jedno neštěstí.
Byla  tam  se  třemi  kamarádkami
a jedna  kamarádka  spadla  z  velkého
útesu a odkutálela se ještě 15 metrů.
Všechno  ale  naštěstí  dobře  dopadlo.

Viděla tam kaktus, který byl asi 2x větší než ona. Taky šla do takové vody,
kde byli krokodýli. Pomáhala v rodině – byli to běloši a jednoho kluka si
adoptovali, a ten kluk byl černoušek. Beseda byla moc krásná.
Tomáš Urbaník,  5.  ročník:  ...Zažila  tři  písečné bouře a  dokonce držela
krokodýlí mládě. Jela i na Hawai…
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ZE SLOHOVÝCH PRACÍ



Na naši druhou cestu jsme pozvali spřátelené malotřídky z Malé Morávky,
Dolní Moravice a Karlovy Studánky. Děti opět objevovaly okolí našeho
domova, sledovaly, jak podzim vnáší teplé barvy do přírody, poznávaly
nové  kamarády  a  zároveň  cestou  plnily  úkoly,  které  pro  ně  vymysleli
a spolu s trasou přichystali paní, pan i děti Balášovi. S dětmi z ostatních
škol  jsme  se  setkali  na  Nové  Rudné,  odkud  se  děti  ve  smíšených
skupinách  s  vlastní  mapou  (pod  dohledem  dospělého)  vydaly  plnit
zábavné úkoly.  Zahřály se dřepy i  žabáky,  hledaly a poznávaly byliny,
hledaly, co není v přírodě původní a co do ní nepatří, trefovaly se do terče
nebo stavěly domečky pro lesní  skřítky. A kdo při  tom učení  i  zábavě
nedával pozor na cestu, mohl snadno zabloudit a ztratit tak cenné body za
zdržení.  Do  cíle  (tělocvična  školy  v  Malé  Morávce)  nakonec  došly
všechny  skupinky.  Každé  dítě  dostalo  drobné  občerstvení,  diplomy
a odměny, které nám věnovala Obec Rudná po Pradědem, která se takto
s námi na organizaci akce pro čtyři malotřídky také podílela. A myslíte, že
byly děti unavené a šly odpočívat? Kdepak…   -hv-

I  letos  jsme  si  v  družině
připomněli Františka z Assisi –
patrona  všech  zvířat.  Na  tento
den se  děti  těší  už  od začátku
školního  roku.  Mohou  si  totiž
přinést  do  školy  své  domácí
mazlíčky.  Jako  každý  rok
převládala  morčátka  všech
barev i velikostí. Tentokrát nás

navštívilo  i  koťátko,  králíčci,  činčila,  skupina  šneků a  dokonce  žabka.
Každé dítě představilo svého svěřence jménem a řeklo, ke kterému druhu
náleží, i jak se o něj doma stará. Většina dětí nemá problém předstoupit
před ostatní a mluvit o svém zvířátku. A komu to snad ještě nejde, časem
to okouká od svých starších spolužáků, jednou se osmělí a příště už to
půjde.  Tento  den  se  dětem velice  líbil  a  prosily,  abychom si  ho  ještě
jednou tento školní rok zopakovali. Tak uvidíme.   -hv-
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ODPOLEDNE S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY

ZA KRÁSAMI PODZIMU



… je celosvětový svátek a ve střední Evropě se slaví 20. října. S dětmi
jsme  vyšli  do  místního  parku  poznávat  stromy  a  vyzvednout  jejich
význam. Cestou jsme pozorovali stavbu jednotlivých stromů, jejich listy,
plody a technikou frotáže obtiskli na papír jejich kůru. U kostela upoutal
naší pozornost vzrostlý dub a pod ním velké množství listí. Než Kubík
obtisknul kůru a našel ten nejkrásnější a největší list, ostatní děti už kupily
hromady  listí  a  s  rozběhem  do  nich  skákaly.  Jiní  listí  vyhazovali  do
vzduchu a poté nechali dopadat na na své hlavy. Nikdo taky neodolal, aby
se  nenechal  zahrabat.  Do  parku  jsme  sice  nedošli,  ale  svou
bezprostředností a nadšením mě děti ujistily, že si ještě umí venku hrát
a vydovádět se. Další den jsme si ve škole udělali výstavu z větví a šišek
jehličnatých stromů, aby se nám už konečně nepletly.   -hv-

Dlouhodobý projekt Čtvero ročních období
jsme  letos  započali  podzimem.  Na  úvod
a pro  inspiraci  jsme  si  přečetli  legrační
příběh  o  Kvakovi  a Žbluňkovi,  jak  si
navzájem chtěli  pomoci  a  jeden druhému
šel  tajně  shrabat  listí.  I  letos  děti
vzpomínaly,  kdy  to  vlastně  ten  podzim

začíná? Do papírových zavařovacích sklenic zavařily myšlenkovou mapu
–  prvňáčci  v podobě  kreslených  obrázků,  ti  starší  už  museli  správně
a úhledně psát. V podzimním období máme i  několik svátků, které děti
podle popisu  pojmenovávaly a v kalendáři vyhledávaly správné datum. Ti
menší  zase  hádali  podzimní  hádanky  a  odpovědi  kreslili  na  výsledný
plakát. Všichni společně poznávali naše ptáky a třídili je podle toho, jestli
na zimu odlétají nebo u nás zůstávají a musíme je přikrmovat. A co patří
do krmítka? To už našim dětem problém nedělá. Vždyť ve škole i školce
máme 3 krmítka a děti každou zimu ptáky přikrmují (doma to určitě dělají
také). Mladší porovnávali a počítali  podzimní plody, starší měli  volnou
ruku a svými slovy se vyjadřovali písemnou formou k tématu. Celou dobu
děti  pracovaly  ve  skupinách  a  každá  skupina  vytvořila  svůj  originální
podzimní plakát.   -hv-
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DEN STROMŮ

PODZIM – PROJEKTOVÝ DEN



Jako každý rok k příležitosti oslav Dne seniorů, jsme
pozvali všechny babičky a dědečky do naší školy na
Podzimní  tvoření  a  posezení  nad  kávičkou.  Naši
prarodiče si s dětmi mohli vyrobit podzimní dekorace
a strávit příjemné chvilky s dětmi naší školy.  -bm-

Celý měsíc jsme se ve školce věnovali  podzimu, povídali  si  o znacích,
o počasí, zvířátkách a rostlinách, o práci na zahrádkách a polích. Přitom
jsme si zahráli různé pohybové hry, naučili se spoustu básniček a písniček,
vyrobili  spoustu  výrobků  a  v neposlední  řadě  uspořádali  Celodenní
vycházku  do  lesa,  projektové  dny  Den  stromů  a  Uspávání broučků.
Nejvíce se nám zalíbilo v lese, kde jsme namísto připraveného programu
sbírali hříbky. Děti byly tak nadšené z houbaření, že jsme si donesli každý
plno hříbků a připravené aktivity jsme si nechali na jindy.  -bm-
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PODZIMNÍ TVOŘENÍ PRO BABIČKY A DĚDEČKY

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. 

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLIČCE


