Plavba první – z Morávky do Studánky
Napsala: Jessica Vršanová, 5. třída
Plavba – protože jsme zahájili školní rok jako
námořníci na lodi. My páťáci jsme kormidelníci, paní
ředitelka je kapitán a ostatní jsou námořníci. Interiér
třídy je vyzdoben různými mušlemi, majákem
z květináčů, obrovskou kotvou a kormidlem, které je
umístěno na učitelském stole, coby kapitánském
můstku. Máme tu nástěnku a na ní je seznam
s námořnickými oslavami – to je takový přehled, kdy
má který námořník narozeniny. Potom tam jsou
námořnická pravidla a služba na palubě.
Při první výpravě po okolí jsme se vydali z Morávky
do Studánky. Zastavili jsme u kostela a fary v Malé
Morávce. Tam jsme udělali pár úkolů a potkali jsme
tam náhodou Evu, naši kamarádku z družinového kroužku, která se přidala k nám. Šli jsme
dál k milníku – také v Malé Morávce. U milníku jsme se zastavili a napsali, co označuje,
a jakou vzdálenost. O kousek dál jsme zastavili u Schindlerovy stodoly. Uvnitř je nějaké
muzeum se starými stroji. Naproti stodole byl domeček, a okolo byly smrky s panáčky ze
dřeva, a to byla nádhera! Vypadali jako živí. Šli jsme dál a dál, až jsme nakonec došli nad
nějakou starou školu, kde tekl potůček. Na něm byly různé mlýnky, například ze lžiček,
z plastu, ze dřeva i z kovu. Nejvíc se mi líbil ten ze lžiček, protože se točil nejrychleji
a byl srandovní. A ze kterého roku si myslíte, že pochází první zmínka o škole v Malé
Morávce? Nevíte? Tak já vám to řeknu – z roku 1621. Potom nastala prémiová otázka –
kdo uvidí dříve Uhlířský vrch, přijde za kapitánem pro sladkou odměnu. Jako první ho
zahlédl Daniel a dostal čokoládovou postavičku. Potom jsme se zastavili u zaniklé vesnice
Morgenland. Do dnešních dob se dochoval jen jeden dům, který jsme našli a zjistili, že
patřil Oskaru Köhlerovi. Bývalou osadu Morgenland tvořilo 13 domů. Český název obce
je Ranná. Potom jsme si přečetli pověst o kováři, který pomohl Permoníkovi a na oplátku
zase kováři pomohl Praděd.
Za dobré viditelnosti jdou z místa nad Morgenlandem vidět dřívější sopky. Uhlířský vrch,
Velký a Malý Roudný. Šli jsme dál, a tam byl památný strom – jasan, který měl 150-190
let. Museli jsme nakreslit strukturu jeho listu. Potom jsme se zastavili u lesní školky, ale
bohužel ty malé stromky byly zarostlé travou. Ale my jsme museli napsat, jaké stromy
jsou tam vysazené. Byly to Smrky ztepilé. Potom jsme se zastavili u odpočívadla
(zapomněla jsem napsat, že celou dobu pršelo) a stoupli jsme si na obrovské kořeny
jednoho stromu, a ty nás hřály do chodidel. Zde jsme se také dověděli, že v 18. století do
Rudné pod Pradědem vedla rudná cesta z Javorového vrchu přes Morgenland a Podlesí. Po
ní se převážela ruda s výrobky z největších dobývek. Šli jsme dál přes les a našli tolik
praváků, že jsme je pomalu neměli kam dávat. Došli jsme až na Hvězdu. Název Hvězda si
budeme pamatovat podle paprsčitého rozvětvení cest. Měli jsme dojít až do Karlovy
Studánky, ale už bychom nestihli autobus. Tak jsme tam počkali a zrovna když začalo
svítit sluníčko, přijel.
Na závěr chci říct, že by stálo za to se tam ještě jednou podívat, až bude hezky a zajet i do
Karlovy Studánky.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.
J. A. Komenský
Září 2013

Jsme zpátky…
… a přitom zase o kousek dál. I letošní školní rok začal v novém. Jistě jste si všimli
prázdninového cvrkotu. Zatímco děti odpočívaly, ve škole se pro ně budovalo. Tou
největší novinkou je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení pro školku. Dále jsme
v rámci možností obnovili nábytek a jiné vybavení prakticky ve všech učebnách. Opět
jsme přes léto sehnali spoustu darů – již zmiňovaný nábytek, spotřebiče, hračky,
kancelářské vybavení i drobné finance. Prázdninové dary jsme vyjmenovali v srpnovém
obecním zpravodaji, ale během září se nám zase dostalo dalších. Moc děkujeme
maminkám nových dětí v mateřské škole, které nám nanosily krásné a zánovní hračky
a knihy a dokonce také dvě mikrovlnné trouby. I pro ně jsme již našli uplatnění.
V minulém čísle jsme také psali o nových dispozicích družiny, a že mají děti nový
„obchod“ a „kancelář“. Že ale bude mít nový nábytek takový obrovský ohlas, jsme
nečekali. Každý den je obchod „otevřen“, děti si samy vyrobily zboží z různých krabiček
a obalů, vše si ocenily a vesele prodávají a nakupují. Vážně začínáme uvažovat o tom, že
jim přineseme i opravdovou pokladnu. Z kanceláře zase samovolně vznikla banka, takže
se razítkuje, vyplňují tiskopisy, počítá a točí na kolečkovém křesle .
Kéž by se nám letos podařilo udělat něco se školní zahradou! Prozatím musíme poděkovat
obci, která slyšela naše zoufalé volání a instalovala nám úplně nové pískoviště. Během
prázdnin jsme také pracovali na projektu výsadby dřevin na školní zahradě a požádali
o grant. Tento týden jsme se ale bohužel dověděli, že naše škola nebyla vybraná.
Co se týká programu na tento školní rok, čekaly děti také drobné změny. Přijali jsme
novou paní učitelku do základní školy, která je kvalifikovaná pro výuku angličtiny a jezdí
za námi každé pondělí. Nejprve vyučuje ve škole a v odpoledních hodinách se věnuje
dětem v mateřské škole. Děti ji znají z loňského roku, kdy u nás vedla kroužky angličtiny.
Její přítomnost nám pomáhá v tom, že můžeme ve výuce alespoň v některých hodinách
oddělit prvňáčky s druháky od ostatních
a věnovat se pouze jim. V letošním roce
bychom také chtěli obrátit pozornost dětí na
blízké okolí a prostředí, ve kterém vyrůstají.
Nový školní rok se ponese v námořnickém
duchu. První školní den jsme se vydali na
pomyslnou plavbu, na které nás budou čekat
další objevy a zastavení. Poplujeme krajinou
a historií okolí, ve kterém děti žijí, a snad se
nám podaří probádat další část Jeseníků.
-zk-
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Ze školní družiny

Zasaď strom pro mír

Zprávičky z mateřské školičky

I letos nás školní
družina
přivítala
v novém kabátku. Přes
prázdniny nám zde
vyrostla krásná kancelář, ve které momentálně sídlí Školní banka.
Pokud
potřebujete
poradit s financemi,
sličná bankovní úřednice nebo elegantní
bankéř vám ochotně vypomohou. V těsné
blízkosti Banky se nachází prodejna
Smíšeného zboží: je libo třeba Granko,
Veselá kráva nebo pěstící noční krém? Pro
ty sečtělejší je tu police s knihami. Přijďte,
poradíme, posloužíme.
Na začátku školního roku
jsme si také zavzpomínali
na
prázdniny,
trochu
pobrouzdali prstem po
mapě, globusu už nebylo
třeba…
Chodili
jsme
pěšky, jezdili nejrůznějšími auty, pluli lodí, letěli
letadlem. Nakonec jsme
stejně dorazili do naší školy, kterou jsme si
s těmi mladšími a nejmladšími školáky
„prošli“ ve vyprávění.
Nezapomněli jsme ani na pravidelné
pranostiky, každý si našel svou vlastní
a výtvarně ji zpracoval. Září uteklo jako
voda, a tak už chystáme nová překvapení
pro další měsíc.
-hv-

21. září proběhla ve 120
zemích celého světa akce
„Plant a tree for Peace“
(Zasaď strom pro mír), která je
součástí roční kampaně na
podporu životního prostředí a míru na celém
světě. I naše školní družina se do této akce
zaregistrovala. Po dohodě se starostou obce,
panem Tománkem, bylo vybráno místo před
Nízkoprahovým centrem. Strom – břízu –
také dodala „obec“, nářadí si donesly děti
samy. Po obědě jsme se sešli u Obecního
úřadu s panem Hanákem, naložili jsme
nářadí na kolečka a vyrazili do terénu. Za
hřištěm na louce jsme si vybrali jeden ze
stromků, které byly určeny k vyřezání. Za
pomoci pana Hanáka jsme stromek šetrně
vyryli i s kořenovým balem, přemístili na
kolečka a převezli k centru. Tam jsme
potom ryli rýčem i rycími vidlemi, kopali
krumpáčem i lopatovali novou díru na
stromek. Břízku jsme zasadili, zaházeli
hlínou, hlínu opatrně ušlapali a pečlivě
zalili. V teple a suchu družiny jsme si pak
popovídali o smyslu celé akce. Teď se
musíme o strom řádně starat, aby nám rostl
do krásy i do výšky.
Děkujeme starostovi za podporu akce i panu
Hanákovi za odborný dohled i cenné rady.
Fototechnika nám sice selhala, ale z celé
akce můžete zhlédnout krátká videa na
http://www.youtube.com/user/skolarudnapp/
videos
-hv-

Tento školní rok jsme přivítali do naší
školičky 19 dětí. Z toho 7 dětí přišlo za
námi úplně poprvé a nastalo pro ně období
výchovy a vzdělávání v kolektivu dětí.
Touto cestou jim přejeme úspěšné adaptační
období a spoustu krásných zážitků v naší
školce.
Začátky …
Jednou z největších
změn pro naše děti
bylo bez pochyby
vybudování nového sociálního zařízení. Všechny děti
byly nadšené z noBarunka
vých prostor.
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Jsme pilní hned od počátku …
Měsíc září je adaptačním
obdobím pro naše nejmenší
děti, ale ani v tomto období
jsme nezaháleli. Za pomoci
našeho nového průvodce
Kašpárka
jsme
se
seznamovali
s prostředím
školky, se sebou navzájem, bavili se
tématem Naše rodina a domov, a poslední
týden byl věnován českým pohádkám.
Společně jsme si hráli, malovali,
modelovali, tvořili, zpívali, tancovali,
sportovali a také jsme se od našeho
Kašpárka
dověděli
spoustu
nových
a potřebných informací, např. jak se k sobě
mají kamarádi chovat, jak si navzájem
pomáhat apod.

Narozeninová párty

V tomto školním roce jsme zavedli novou
tradici a to společnou oslavu narozenin dětí
ze školky i školy. V měsíci září jsme měli
mnoho
oslavenců,
uspořádali
jsme
narozeninovou párty dětí narozených
v měsíci srpnu a září. Nechyběly
blahopřání, dorty, malé dárečky, balónky,
narozeninové čepičky, což přineslo dětem
spoustu radosti.

Poděkování
Rádi bychom společně s dětmi poděkovali
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na úpravách a opravách prostředí
naší školky. Děkujeme
také těm, kteří nám
přispěli,
ať
už
finančně
nebo
materiálně na provoz
naší školky. Máme
radost z každé pomoci.
Ukazujeme tím svým
dětem, že si lidé mají
navzájem pomáhat.
-bm-
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