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Jarda Konečný, 4. třída: 
V pondělí  16.  února  jsme  byli  na  Masopustě.  O  půl  deváté  jsme  se  nasvačili
a v devět jsme šli od školy do dolní části Rudné a potom na horní Rudnou. Školka
šla  do půlky,  a  potom už  museli  jít  na  oběd.  My jsme šli  dál.  Úplně  poslední
zastávku jsme měli u Klárčiny babičky, paní Kutilové. Ta nám upekla vdolky. Ty
vdolky  byly  moc  dobré!  Ještě  jsme  každý  dostali  jahodové  pitíčko.  Klárčina
babička nám přispěla 500 Kč. Škoda byla, že celý den byly na obloze černé mraky
a byla zima.
Klárka Kutilová, 4. třída: 
Masopust začal tím, že jsme normálně přišli do školy, ale s jednou výjimkou – přišli
jsme s maskami a oblečením. Já jsem byla za zdravotní sestru a Domča byl za
doktora, Marťa byl za rytíře. Zopakovali jsme si básničky a nasvačili se, a pak i se
školkou jsme šli do vesnice. U obchodu nám dali bonbony. Zpívali jsme, chodili
a říkali básničky. U kostela jsme se se školkou rozdělili – školáci šli ještě nahoru
a školkáčci na oběd. Nahoře u mojí babičky to bylo pro mě nejlepší. Dostali jsme
vdolečky, džus, ale taky hodně peněz. Potom jsme šli na oběd a do družiny. Protože
jsme byli unaveni, pustili jsme si pohádky a polehávali jsme. Moc se mi to líbilo,
ale byla zima a bolela mě noha. 

Děkujeme  všem,
kteří  s  námi
prožili  Maso-
pustní  den.  Dě-
kujeme  za  přiví-
tání,  sladkosti,
napečené dobrůt-
ky,  popovídání
a finanční  příspěvky.  Moc  si  vážíme  darů  od  našich  starších  spoluobčanů,  ale
i zastavujících aut, která projížděla vesnicí a cizí lidé obdarovávali naše děti.
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD

PODĚKOVÁNÍ



Ve středu 11. února děti z naší školy navštívily Slezské divadlo v Opavě. V rámci
školního  celoročního  projektu  shlédli  představení  Staré  pověsti  české  v podání
profesionálních herců. Jednalo se o originální dramatizaci s odlehčenou formou se
zpěvy.  Představení  bylo  velmi  působivé,  atmosféru  umocňovala  hra  na  bubny
a originální zpěv. Děti zaujala i samotná budova divadla, postaveného v roce 1804.
Interiér je v bílo-zlatém provedení s červenými koberci i pohodlnými sedačkami.
Nad  hlavami  nám  visel  obrovský  křišťálový  lustr.  Pro  všechny  byla  návštěva
divadla nádherný kulturní zážitek. O návštěvě Slezského divadla si můžete přečíst
ve vybrané slohové práci:    -hv-
Dominik Molík, 5. třída: 
11. února jsme jeli do Opavy do divadla na Staré pověsti české. Paní učitelka nám
dala lístky s programem a vlepila je do úkolníčku. Měli jsme se sejít na zastávce,
ale já, Marťa a David jsme nastoupili dole. Potom jsme vystoupili z autobusu a šli
jsme na nádraží. Tam jsme čekali asi 30 minut. Po chvíli přijel vlak a byla sranda,
ale hlavně byl nejlepší tunel. Jak jsme vystupovali z vlaku, tak jsme šli do divadla.
V divadle jsme si posedali, ale mě, Emu a Klárku štvali super otravní dva kluci. Ale
pak už začaly pověsti. Hráli stejnou část jako my při vánočním představení. A jak to
začalo? Herci měli v rukou tyče s ohněm a šli kolem diváků. A ten oheň měl Ríša
nad stehny, úplně se lekl! Praotce Čecha a jeho bratra Lecha hrála jedna osoba.
Nejlepší měli vymyšlené, když někdo umíral. To se řeklo, že vydechl poslední dech
Ach! Měli pěkné písně a na konci tam měli diskotéku. Když to skončilo, udělali
jsme si fotky a jelo se domů. I na zpáteční cestě byla veliká sranda. Moc se mi to
líbilo.

ANEB UČÍME SE PRACOVAT S LEGEM
Naše škola byla úspěšná v projektu Podpora
polytechnického  vzdělávání  v  MŠ.  Co  to
znamená?  Polytechnická  výchova  rozvíjí  u
dětí technickou gramotnost, rozvíjí kreativitu
při  konstrukčních  činnostech  a buduje  vztah
k manuální  činnosti.   Vše  probíhá  hravou
formou  za  pomocí  stavebnice  LEGO.
Učitelka MŠ se zúčastnila dvou víkendových

školení. Teď bude do školky dojíždět paní lektorka, která metodicky paní učitelku
povede  při  práci  s Legem.  K  tomu,  abychom  děti  mohli  touto  cestou  rozvíjet,
musíme mít i prostředky, tzn. startovací sadu stavebnic LEGO. Tu jsme obdrželi
v rámci projektu zdarma. Hodnota celé soustavy je 50 tisíc korun. Věříme, že se
nám povede splnit cíl tohoto projektu a přitom se budeme dobře bavit. 
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V OPAVSKÉM DIVADLE

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ



Měsíc  únor  uběhl,  díky  týdenním  jarním  prázdninám,  rychle  jako  voda.  Po
prázdninách se žáci seznámili s novou stolní hrou Cestování s Jiřím Kolbabou. Jiří
Kolbaba je známý český fotograf, cestovatel i spisovatel, který procestoval všech
6 kontinentů  –  navštívil  130  zemí  světa.  Při  hře  se  děti  nejen  pobaví,  díky
fotografiím poznají různá místa naší Země, ale netradičními otázkami se dovědí
i mnoho zajímavostí z celého světa. Pozn. řed.: Dodatečně takto děkujeme slečně
Míše Vršanové z Rudné pod Pradědem za vánoční dárek v hodnotě 2800 Kč –
ZAKOUPENÍ STOLNÍCH HER PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU.
Ve výtvarném kroužku si děti vyrobily krásná valentýnská přáníčka pro své milé.
V dalších dnech jsme si připomněli tradici Masopustu. Děti si vyrobily škrabošky
jako doplněk svých kostýmů i k výzdobě školy. V pondělí ráno vyšel  masopustní
průvod, kde  jste  mohli  vidět  nejrůznější  zvířátka,  kostlivce,  zdravotní  sestřičku
i pana doktora, paní uklízečku, veselé čertíky a další veselé masky. Požádali jsme
starostu obce o povolení projít obcí a tropit všelijaké taškařice. Protože máme letos
v mateřské  škole  mnoho  malých  dětí,  prošel  veselý  masopustní  průvod  nejprve
dolní část obce za doprovodu hudebních nástrojů, veselých písniček a básniček. Na
horní konec obce pak došli  z časových důvodů jen školáci.  I  letos se Masopust
vydařil – děkujeme všem, kteří děti za jejich výkony odměnili ovocem, sladkostmi
nebo finančním darem.
V družině jsme také besedovali  na téma  ochrany zdraví – co všechno můžeme
dělat, abychom  byli zdraví. Řekli jsme si o významu zdravého stravování, pohybu
i o  správném  režimu  dne.  Děti  se  dověděli  o  nepříznivých  účincích  kouření,
alkoholu, zmínka byla i o drogách. Opět jsme si připomněli  i důležitá telefonní
čísla. Zdraví máme jen jedno a je potřeba si ho chránit.    -hv-

Abychom  se  podívali  na  práci
zdravotníků, vydali jsme se se školkou na
jejich  základnu  do  Bruntálu.  Tam  nás
přivítal  záchranář  Libor a  jeho kolegové
a kolegyně,  kteří  nám  ukázali  sanitku
a vše  nám podrobně ukázali  a  vysvětlili.
Dokonce  nám  prakticky  ukázali,  jak  se
měří  srdíčko,  tlak  a  dechová  frekvence.
Odvážné děti si lehly na lehátko v sanitce
a záchranáři za asistence našich šikovných

dětí jim umístili senzory a „natočili“ EKG a tlak. Vše děti dostaly vytištěné s sebou
jako  památku.  Moc  bychom  chtěli  poděkovat  celému  týmu  záchranné
zdravotnické služby za jejich ochotu a popřát jim co nejméně výjezdů.   -bm-
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ÚNOR VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 NÁŠTĚVA ZÁCHRANNÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY



Ve  spolupráci  se  sborem  dobrovolných  hasičů  ze  Světlé  Hory,  jsme  v rámci
záchranářského týdne uspořádali cvičnou evakuaci osob ve škole i školce. Dětem
bylo dopředu vysvětleno, co dělat, když začne v budově hořet. A hle… ono se to
stalo (i když jenom jako). Paní učitelky i děti si vyzkoušely, jak se zachovat, zjistili
jsme,  jakou máme  zodpovědnost,  a  co  vše  je  potřeba  udělat  pro  to,  aby  zásah
proběhl úspěšně. Děti byly odvážné a nepanikařily, hasiči byli profesionální a vše
proběhlo, tak jak má. Po evakuaci se mohly děti podívat, jak vypadá hasičské auto,
co vše vozí a umí.  Velký dík patří hasičům ze Světlé Hory, kteří i přes to, že
chodí do zaměstnání,  si  udělali  v dopoledních hodinách čas a pomohli  nám
zorganizovat tuto akci.   -bm-

Miroslav Skoupil, 5, třída:
Ráno  20.  2.  po  svačině  přišla  paní  učitelka
Bára a  řekla,  že  hoří  škola.  Tak jsme všeho
nechali  a  utíkali  ven  ze  školy.  Venku  byli
hasiči ze Světlé Hory. Byla to jen sranda, že
hoří  škola.  Bylo  to  jen  poučení,  jak  se
zachovat,  když bude hořet.  Potom pan hasič
řekl, že si budeme povídat o věcech co mají
hasiči.  Hasiči  mají  například  plovoucí

čerpadlo,  hadice  a  nebo  takovou  věc,  co  vyrábí  pěnu.  Ve  Světlé  Hoře  mají  tři
hasičská auta. Mají Renolta, Avii a osobní auto. Potom jsme si mohli sednout do
hasičského auta. Mohli jsme si zapnout sirénu. Moc se mi to líbilo.

Na začátku měsíce měly naše děti prázdniny, které využily k zimním radovánkám.
Ve školičce jsme měli i přesto napilno. Stěny v herně už byly otlučené a nehezké,
proto  dostala  nový kabát  v podobě nové výmalby.  Letos  nás čeká  ještě  lehárna
a přední třída.
Po  příchodu  z  prázdnin  nelenily  ani  děti.  Dověděly  se  spoustu  věcí  o  různých
povolání. Zahrály si námětové hry, pantomimicky ztvárnily jednotlivá povolání, dle
hmatu třídily různé pomůcky potřebné pro výkon jednotlivých povolání a zazpívaly
si písničky s motivy povolání. Abychom se o povoláních nebavili jen teoreticky,
uspořádali jsme pár exkurzí. Navštívili jsme místní obchod, kde jsme se podívali,
jak pracuje paní prodavačka. Mohli jsme si i vyzkoušet, jak si posouvat zboží na
páse nebo jak se oceňuje zboží. V rámci exkurzí jsme navštívili ještě paní kuchařku,
paní učitelku a pana kotelníka.  Poznali jsme také práci záchranářů a hasičů. Moc
děkujeme všem, kteří si na nás udělali chviličku čas a provedli nás po svém
pracovišti.   -bm-
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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
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www.skola.rudnapodpradedem.cz. 

 A JAK JSME JEŠTĚ PŘOŽILI ÚNOR V MŠ...

 CO SE STALO VE ŠKOLE? BYLI TADY HASIČI!


