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Pozvánka na tradiční

Vynášení morany
do Rudného potoka
se zimou se rozloučíme 21. 3. 2016
průvod odchází v 9 hod od budovy školy
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KARNEVAL
I letos, již tradičně, naše
škola uspořádala Maškarní
bál, tentokrát v místním
kulturním domě. Zábava
byla ohromná, účast byla
také pěkná (v maskách
přišlo 36 dětí a 5
dospělých). Děti přivítali
klauni, kteří se starali jak
o jejich bříška v bufetu, tak
i o zábavu. Byly připraveny
soutěže, různé úkoly, hudba a plno zábavy. Všichni pak byli odměněni
malou sladkou odměnou a pozorností na památku. Ke konci programu pak
přišlo překvapení – navštívil nás pomocník Děda Praděda. Pozdravil
všechny přítomné děti a přinesl jim košík s různými drobnostmi. Bylo to
velmi milé a nečekané, a proto touto cestou chceme moc poděkovat.
Věříme, že se program všem líbil a že nás navštívíte zase příští rok. -bm1

ZIMNÍ RADOVÁNKY?
Ani tuto zimu jsme se s dětmi příliš nemohli radovat. Jen konec ledna nám
dopřál párkrát vyrazit na boby. Za kotelnou se děti vydováděly a přitom se
i něco naučily – bezpečnost a ohleduplnost při zimních sportech. Jeden
z lednových pátků se ke školce přidali také školáci a společně si na kopci
užili zábavu. Zima už není to, co bývala.

ZA KULTUROU
Ke konci února jsme se opět vypravili s mateřskou školou za kulturou.
Navštívili jsme maňáskové představení pod názvem „Zimní pohádka“.
Děti se seznámily se zimní přírodou v lese, se zvířátky, která v zimě v lese
žijí. Zjistili jsme, co jedí a jak si hrají. Pohádka měla i poučení – za každé
situace poslouchej své rodiče, protože tě mají rádi a chtějí pro tebe jen to
dobré.
-bm-

VÍLA VODĚNKA
Na konci února jsme i v malém počtu otevřeli studánky a tím pomohli
Víle Voděnce. Celý den jsme se věnovali vodě. Společně jsme si o vodě
povídali, přišli jsme na spoustu vlastností a skupenství vody. Ve své
fantazii jsme si vílu Voděnku vytvořili a povídali si o tom, co vše má na
starosti. V pohybových hrách jsme se stalI kapkami vody i vodní bouří,
zatančili jsme si se stuhami na skladbu Bedřicha Smetany – Vltava.
Vyrobili jsme si klíče, které jsme poté venku pustili po potůčku
a symbolicky jsme tak otevřeli všechny studánky, potůčky, potoky a řeky.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
I letos nám ve škole zkraje roku děti
zmodraly. Už potřetí totiž necháváme zápis
nových prvňáčků na našich školácích. Děti si
pro své budoucí spolužáky připraví svá
šmoulí stanoviště, na kterých si s nováčky
povídají a hrají. Zápis je tak pro předškoláky
jen zábavným odpolednem, při kterém plní
úkoly a do svého šmoulího deníku jim
školáci zapisují jejich úspěchy.
-zk2

MATEMATIKA Z FINSKA
Jelikož nám v měsíci únoru mnoho žáků stonalo (neštovice a chřipky se
rozjely naplno), se zbytkem dětí jsme trénovali počítání a slovní úlohy
s Matematikou z Finska. Jedná se o projekt, který pomáhá školám dostat
se bezplatně ke kvalitnímu výukovému materiálu. Na naší škole probíhá
již třetím rokem. Tento vzdělávací online portál dětem nabízí nové
a moderní způsoby vyučování matematiky ve formě videí, animací,
simulací a interaktivních cvičení. Prvňáčci mohou prostřednictvím
veselých cvičení opakovat poznávání čísel, skládat číselnou řadu,
rozkládat či porovnávat čísla, sčítat i odčítat, pro chytré hlavičky jsou zde
i nejrůznější matematické hlavolamy. Starší děti pak také řeší matematické
problémy nebo slovní úlohy. Taková matematika je pro nás příjemným
zpestřením.
-ez-

ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V měsíci únoru jsme se s dětmi mimo jiné zabývali i povoláním. Zjistili
jsme, co to povolání je, jaké máme druhy povolání, děti si uvědomily, jaké
povolání vykonávají rodiče. Zjistili jsme i přání některých dětí, čím se
v budoucnu chtějí stát. Hráli jsme si hry s danou tématikou, třídili jsme
pomůcky, které se užívají v jednotlivých zaměstnáních. Zpívali jsme písně
s pracovním tématem, v pohybových hrách jsme jednotlivá povolání
napodobovali, zahráli jsme si i pantomimu a hlavně jsme v průběhu týdne
uspořádali dvě exkurze. První v naší kuchyni – děti si mohly prohlédnout,
jak to v kuchyni vypadá, co vše paní kuchařka potřebuje, jak velké má
hrnce (to byl hned první postřeh našich dětí). Děti se také podívaly do
skladů a mohly si vyzkoušet míchání vařečkou v největším hrnci, který
paní kuchařka má. Druhá exkurze se uskutečnila v místní prodejně, kde
jsme se zblízka podívali na povolání prodavač. Prošli jsme si celou
prodejnou, včetně skladů a velké lednice. Děti nahlédly pod šikovné ruce
paní prodavačky, která zrovna krájela salámy a ochotně jim vysvětlila, jak
krájecí stroj funguje. Mohly si vyzkoušet ocenit zboží pomocí
značkovacích kleští, a jako dárek dostaly malou sladkost. Moc děkujeme
pracovníkům, kteří se věnovali našim dětem a přiblížili jim svou profesi.
Miniexkurzi jsme také s dětmi podnikli v rámci školy. Navštívili jsme
paní učitelku a paní ředitelku, aby i ony dětem řekly něco o své práci.-bm3

MASOPUST 2016
Tydli, fidli, bumtarata, otevřete kmotra vrata,
maškary k vám přišly, hej!, začal masopustní rej.
Letos k nám přišel Masopust už na začátku února. Přesto, že na zemi ležel
sníh, na cestu nám svítilo sluníčko a bylo jako na jaře. I letošní obchůzku
jsme začali na obecním úřadu, kde jsme požádali o povolení projít obcí,
tancovat, veselit se a všelijaké šprýmy a taškařice tropiti. Na cestu se
vydali spolu se zdravotními sestřičkami například sněhulák se zajíčkem,
krásná zebra, několik čarodějů a černokněžníků, pan král, kočička, žabka,
kohoutek i předčasně probuzený pestrobarevný motýl. Na pořádek
a dodržování předpisů dohlížely sličné slečny policistky. Z důvodu časové
úspory nás autobus vyvezl na horní konec obce, kde si děti písničkami
a básničkami vykoledovaly vynikající vdolečky paní Kutilové, sklenici
pravého včelího medu, nějaké korunky i sladkosti. Z kopce dolů se vesele
šlapalo i našim nejmenším. Svými básničkami a písničkami děti potěšily
ještě mnoho obyvatel obce. Děkujeme všem obyvatelům i náhodným
projíždějícím, kteří děti odměnili za jejich snahu, výkony i masky sladkou
dobrotou, ovocem nebo peněžní částkou. Ceníme si vašeho zájmu i přízně.

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Únorovou družinu jsme začali zajímavou besedou o ochraně našeho
zdraví. A protože máme mnoho prvňáčků, začali jsme zcela od začátku –
a to jsou části těla. Hlava – ramena – kolena – palce – kolena – palce –
kolena – palce... známá hra na rozehřátí a potom už jen údiv, kde všude
můžeme mít i úplně nové, neznámé části těla. Připomněli jsme si zásady
správného stravování, pitného režimu i režimu dne. Zopakovali jsme si,
jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem, i jak jim předcházet. Dotkli jsme se
problematiky kouření, alkoholu, drog nebo zneužívání léků. V dalších
dnech si některé děti vyráběly masky, kostýmy nebo jednoduché rekvizity
na Masopust. V posledním týdnu probíhal turnaj o nejlepšího farmáře.
Kdo se stal rudenským superfarmářem se dozvíte v našich březnových
zprávičkách. Měli jsme i spoustu času na hry a hraní, kreslení
i omalovánky, napsaní domácích úkolů nebo doučení učiva.
-hvZpravodaj 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.
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