
Maškarní bál 
 

V sobotu 9. února proběhl v místním kulturním 

domě Maškarní bál pro děti pořádaný naší 

mateřskou a základní školou. Pro děti byl 

připraven bohatý program: tanec s balónky, 

soutěže v družstvech (kde se zapojila i paní 

ředitelka a pan starosta), hra s písmenky 

a obrázky, a nesměla chybět ani malá dětská 

diskotéka. Účast byla hojná, přivítali jsme 22 

masek, např. vodníka, piráta, mušketýra, šmoulu, 

spidermana, čarodějnice, meluzínu, pipi 

punčochatou, zloděje v popelnici, kouzelníka, 

pata a mata a spoustu dalších. Děti byly 

obdarovány sladkostmi a malým dárečkem. Na 

závěr mi nezbývá než říct, že všechny masky byly 

krásné, všem to moc slušelo a za jejich účast moc 

děkujeme.                                                      –bm– 

Masopustní průvod 
 

V úterý 12. února se děti z mateřské 

i základní školy vydaly na masopustní 

obchůzku obcí. V družině si vyrobily 

a namalovaly masky, s převleky pak 

pomohli doma rodiče. 

Vybaveni masopustními říkankami 

a básničkami jsme se v průvodu vydali 

nejdříve na obecní úřad, kde nám pan 

místostarosta vydal povolení 

k obchůzce. 

Prošli jsme od školy až po horní konec obce, okály, paneláky i obchod. Na cestu nám 

krásně sněžilo, ale chůze v tomto počasí byla velmi namáhavá, hlavně pro ty nejmenší. Od 

obchodu pak šli unavení školkáčci 

na oběd a školáci pokračovali dále 

popřát veselý masopust i dolnímu 

konci Rudné.   

Děti si vykoledovaly nejen koláčky, 

buchty, koblížky, plný košík 

nejrůznějších dobrot, sladkostí 

i ovoce, ale někteří občané přidali 

i peníze. Mockrát děkujeme všem, 

kteří přispěli dětem do 

masopustního košíku pamlsky 

i finanční částkou.                     –hv- 

 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

I v malém počtu se dají dělat velké věci… 

 

 Únor 2013 

Objevujeme svět kolem nás 
 
V únoru jsme s dětmi v mateřské školce „objevovali svět kolem nás“, tak znělo 

téma tohoto měsíce. Seznamovali jsme se s různými řemesly a povoláními, zahráli jsme si 

hry Na řemesla, Na švadlenu, Na doktora, pantomimicky děti předvedly různá povolání, 

malovaly, modelovaly, doplňovaly, spojovaly a zpívaly na téma povolání. V tělocvičně 

jsme si zahráli na kominíky. 

„Co děláme celý den a rok“ znělo podtéma dalšího týdne. Naučili jsme se roční 

období, dny v týdnu, rozdíl mezi dnem a nocí, a to vše za pomocí omalovánek 

a didaktických her. Děti se seznámily s kalendářem a předškoláci se pokusili malý 

kalendář vyrobit (teď ho ve školce používáme jako další pomůcku). 

Další týden jsme se učili o dopravě a dopravních prostředcích. Děti se naučily 

rozpoznávat dopravní prostředky, základy pravidel silničního provozu, včetně dopravních 

značek a prakticky jsme si ukázali bezpečnost na silnicích. Společně jsme si vyrobili 

autíčka z krabiček a dopravní značky, se kterými jsme si pak hráli. V tělocvičně jsme si 

zahráli na autíčka, vláčky a letadla. 

Posledním podtématem tohoto měsíce bylo „Moře a řeky“. Děti se seznámily 

s mapou a globusem, s tím, co žije ve vodě, s bezpečností u vody, s plody moře, které se 

jedí, a společně jsme provedli pár pokusů s vodou. Vyrobili jsme si rybičky, udičky 

a rybníček. S tímto jsme si pak hráli na rybáře. 

V tomto měsíci jsme také zorganizovali oslavu narozenin dvou dětí. Všichni 

dohromady jsme vyráběli nepečený dort, na kterém si pochutnali i školáci. Také se nám 

podařilo uspořádat Maškarní bál a Masopustní průvod.                                                –bm– 

 

Stopy ve sněhu 

 

Ve čtvrtek 14. února nás 

navštívila paní Evička Křupalová 

s krásným programem nazvaným 

„Stopy ve sněhu“.  Děti si vyzkoušely 

chodit ve stopách druhého, poslechly si 

povídku o holčičce Ivance a zvířátkách, 

která za sebou nechávala různé stopy, 

a potom si vyrobily zasněžený 

domeček. Děti pozorně naslouchaly 

a program se jim moc líbil. Paní Evičce 

děkujeme.                                      –bm– 
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Na skládce 

Jednoho dne se v naší škole objevila 

podivná zvířátka. Běhala po chodbách, 

záchodcích ve škole i ve školce a třídu si 

oblíbilo zvířátko ze všech největší 

a nejtlustější. Co jsou zač? A co tady dělají? 

Jsou to naštěstí jen papírová zvířátka. Paní 

učitelka totiž vystavila 

na nástěnku naše 

nejnovější díla 

s názvem Na skládce. 

No – a kde je skládka, 

jsou i tato zvířátka – 

myši, krysy i potkani. 

Jak naši „skládku“ objevili? To nevíme. Ale 

jisté je, že jsou to průzkumníci, hledají pro 

ostatní kamarády, kde je něco dobrého 

k snědku a kde se můžou ukrývat. 

My ve škole jsme však čistotní, odpad 

třídíme nebo dáváme do košů k tomu 

určených. Zkrátka si udržujeme čisté 

a pěkné prostředí. To krysy nemají rády. 

Věříme, že až „průzkumníci“ prohledají 

celou školu, zjistí, že tady pro ně není nic 

dobrého a zase půjdou svou cestou. 

Takže, když budeme dávat vše kam patří, 

budeme mít ve škole, ve vesnici i na celém 

světě krásně čisto … a bez bobků. 

V družině napsali: J. Vršanová, D. Dvořák, 

R. Tomaščák, D. Lesák, T. Wiltschová, M. 

Skoupil  

A je uklizeno… 

 

I letos jsme lyžovali… 
Autorka: Jessica Vršanová (4. třída) 

 

Budu psát o tom, jak probíhalo lyžování 

prvňáčků, druháčků, třeťáčků, čtvrťáků 

a páťáků.  

Lyžovali jsme ve dnech od 4. do 7. 2. 2013.  

Byl tam s námi i pan instruktor Procházka 

z Nové Rudné, který nás učil techniku 

lyžování. Někteří od něho měli půjčené 

přilby a někteří měli své vlastní. Jezdili 

jsme na sjezdovce Avalanche, kde byla 

čtyřsedačka. Sjezdovka je dlouhá asi 1 km 

a není moc prudká. Trénovali jsme jak dělat 

obloučky, jezdit bez hůlek a učili jsme se 

také přenášet váhu. Někteří už jezdili sami, 

ale ostatní třeba s panem instruktorem 

Procházkou, paní ředitelkou Zdenkou nebo 

paní učitelkou Helenkou. Ti, co jezdili sami, 

vždycky čekali dole u lanovky, kde stála 

teta Marcela a hlídala nás. Byl tam i manžel 

od paní ředitelky, se kterým jsme my dobří 

jezdili na lanovce i na svahu.  

Počasí nebylo moc příjemné, protože foukal 

vítr a jeden den padaly krupky, které štípaly 

v obličeji. Svah byl nahoře prudký a dole už 

tolik ne. Někteří si tam našli i kamarády 

lyžaře nebo snowboardisty. Odvoz byl 

každý den jiný. Autem nás vozili: pan 

Procházka, paní ředitelka, pan Kutil, pan 

starosta, pan Kadláček, pan Hanák, pan 

Molík a pan Maňásek s tetou Marcelou. 

V autech byla velká sranda, a ti co jeli 

s paní ředitelkou, málem ohluchli , 

protože jsme si pouštěli oblíbené písničky 

velice nahlas. 

Moc se nám to všem líbilo tak, že se nám 

odtud ani nechtělo. A nakonec bych chtěla 

říct, že se paní ředitelce moc dobře povedla 

videa, která jsou na www.youtube.com 

(vyhledejte si skolarudnapp).  

 

Fotky z našeho zimního sportování, 

Masopustu i maškarního bálu jsou na 

www.skola.rudnapodpradedem.cz.  

 

Povím vám o lyžáku… 

Autorka: Klárka Kutilová (2. třída) 

 

První den jsem se bála, ale ty tři další dny 

už ne. V pondělí a ve čtvrtek jsme jezdili 

s panem Procházkou a v úterý a ve čtvrtek 

s panem Kadláčkem. A já jsem jezdila na 

lanovce právě s ním, protože ještě neumím 

nastupovat ani vystupovat. A ve čtvrtek tam 

byl pan Hanák. Jak jsme jeli na lanovce, tak 

mi byla zima a pan Hanák mně a Emičce 

koupil horkou čokoládu. Lyžák se mi moc 

líbil! 
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http://www.youtube.com/

