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V září jsme opět přivítali děti ve školních lavicích
i  v  mateřské  školce.  Nových  jedenáct  prvňáčků
přivítal také pan starosta,  který nejen jim popřál
dobrý start a přinesl pěkné dárky i něco dobrého
na  zub.  Letos  děti  čeká  nové  celoroční  téma,
kterým  se  budeme  několikrát  do  roka  bavit  –
Karel  IV. Vydáme  se  do  doby,  ve  které  žil
a zmíníme  se  o  něm  jako  o  osobnosti,  která

navždy  ovlivnila  naše  dějiny.  Kromě  toho  budeme  číst,  psát,  počítat,  zkoumat
a bádat. Věříme, že nám školní rok opět rychle uteče a posune naše dětí zase o kus
dál.        Zaměstnanci školy

Každoročně na začátku školního roku pořádáme adaptační  výlet  pro děti.  Letos
jsme v rámci dlouhodobého projektu Tady jsem doma vyjeli do Karlovy Studánky.
Vystoupili jsme na Hvězdě, kde děti začaly plnit úkoly. Zjišťovaly, kudy se vlastně
do lázeňské obce dostaneme (mnoho dětí by zřejmě zabloudilo). Poznávaly  stromy
a byliny, které zde rostou, hledaly názvy lázeňských domů, občerstvily se v pitném
pavilonu železitou minerální vodou – a přemýšlely, proč je tam všechno tak rezavé?
Cestou  ke  geologické  expozici  se  poměřily  se  sochou  vládce  našich  hor  Děda
Praděda,  přečetly  do  kamene  vytesanou  modlitbu  za  vodu.  Seznámily  se
s typickými horninami regionu a osahaly si některé z 350 exponátů z nejrůznějších
míst  Jeseníků.  Výlet  se  vydařil,  počasí  nám přálo a  všichni  se  dověděli  mnoho
nového i zajímavého z dalšího místa našeho blízkého okolí.
Vždyť tady jsme doma, tady to máme rádi.   -hv-
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Vážení rodiče, ve středu 19. října v 15:00 hod se budou konat 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro 1. a 2. ročník.

 Těšíme se na Vás.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ADAPTAČNÍ VÝLET DO KARLOVY STUDÁNKY



Tento projektový den přinesl dětem 3. až 5. třídy novinku. Seznámily se s novým
pojmem lapbook  a  jeho  tvorbou.  Lapbook  je  interaktivní  „sešit“,  který  podává
zajímavý  přehled  probíraného  učiva  a  děti  si  jej  tvoří  samy.  Vyhledávají
a zpracovávají  informace,  které  zapisují  nebo  lepí  do  různých  obálek,  kapsiček
nebo třeba kaskádově nalepených papírků. Výsledkem je ucelený přehled informací
k probíranému tématu. Děti si nejdříve připomněly, kdy vlastně podzim začíná, co
znamená  podzimní  rovnodennost,  zapsaly  podzimní  hádanky,  říkanky  nebo
pranostiky.  Další  část  byla  věnována  podzimním svátkům a  tradicím,  vysvětlili
jsme si jejich význam a poté si je děti zasunuly do vytvořených kapsiček. Třetí část
byla  věnovaná  změnám v  přírodě,  kde  děti  popisují,  jak  se  mění  počasí,  které
divoce rostoucí plody dozrávají a k čemu slouží, třídí hromádku portrétů ptáků na
tažné a stálé, přiřazují jim správná jména, popisují stavbu houby. Poslední oddíl je
věnován  našim polím, sadům i zahradám – pracím, plodinám a jejich zpracování.
Při tvorbě lapbooku děti vyhledávaly a zpracovávaly informace, měřily, rýsovaly,
stříhaly,  lepily,  dbaly  i  na  estetickou  stránku  svého  výtvoru  a  mnoho  slovíček
překládaly  do  angličtiny.  Tvorba  děti  velice  bavila,  užily  si  i  spoustu  legrace.
Pracovaly každý sám a přece společně. Práce bylo mnoho, a proto se nám lapbook
nepodařilo dokončit. Určitě se ale k jeho dokončení vrátíme.    -hv-

Dětem začala  škola  a  po  vyučování  se  zase  mohou  scházet  ve  školní  družině
k volnočasovým aktivitám. Letošní skupina je velmi hravá a jejich představivost
a vynalézavost je opravdu originální. Nové děti vnesly do her nové prvky i nové
nápady.  Přesto  jsme  si  našli  čas  pro  tradiční  vyhledávání  zářijových  pranostik,
říkanek  i  hádanek,  jejich  výklad,  sepsání  a  ozdobení.  Pod  vedením  nové  paní
učitelky Lucie vytvořily děti z otisků svých dlaní krásný podzimní strom. Dále jsme
besedovali na téma kamarádi. Děti popisovaly, jak jejich kamarádi vypadají, jaké
mají  vlastnosti,  proč si  s  nimi  rozumí,  co  se  jim na nich  líbí  popřípadě  nelíbí,
a nakonec se kamaráda snažily nakreslit. Ti starší a znalí učili mladší kamarády hrát
stolní a deskové hry, společně se bavili na školní zahradě nebo třeba  hráli fotbálek
na  hřišti.  I  tento  školní  rok  provádějí  naši  zodpovědní  „přírodovědci“  Ondra
a Kubík Balášovi pravidelné měření venkovní teploty. I když se to možná nezdá
(díky současným vysokým teplotám), průměrná zářijová teplota byla 15,6 °C.  Měli
jsme totiž dvě mrazivá rána. První měsíc uběhl neskutečně rychle a před sebou
máme další aktivity i zajímavé programy.   -hv-
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PROJEKTOVÝ DEN PODZIM

ZÁŘÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Kroužky pro letošní školní rok: Náboženství a etická výchova, Všeználek,
Veselá věda a možná i nějaký Sportovní...



Tak  tu  letos  máme  dva  Všeználky.  Ten  první  vznikl
náhodně při  plánování  všestranného kroužku pro děti
základní školy – název se sám nabízel, protože kroužek
bude mít širokou náplň – takový kousek od všeho…
Ten druhý Všeználek je nový SKŘÍTEK v mateřské
škole. Hned první den přivítal děti a oznámil jim, že je
bude provázet celým školním rokem. Společně s ním
budeme ve školce zpívat, tančit, hrát různé hry, vyrábět,
učit  se  novému a  v  neposlední  řadě  také  pozorovat,

bádat a experimentovat. -bm-

Hned v úvodu září jsme se s dětmi ze školky a školy vydali na společný
adaptační výlet do Karlovy Studánky. Cestou tam se děti prošly lesem po
dosti  nerovném terénu.  Někteří  po  nerovné cestě  klopýtali,  ale  všichni
těžký terén zvládli na jedničku. V Karlově Studánce nás provázel skřítek
Všeználek. Dovedl nás k vodopádu, a tady nás seznámil s tematikou vody
(odkud  teče,  kam teče,  jaká  voda  může  být,  proč  je  důležitá,  a  jak  jí
můžeme chránit). Dále nás cesta vedla na palouček, kde jsme si na vodu
zahráli a pomocí krepového papíru a našich těl jsme ji i ztvárnili. Skřítek
s námi  také  navštívil  Pitný  pavilon,  kde  nám  ukázal,  co  vše  v tomto
zdravém pramenu najdeme a společně jsme zdravou vodu plnou minerálů
ochutnali.  Experimentem  jsme  zjistili,  jak  se  tvoří  vodní  víry  a  na
obrázcích si ukázali, co vše voda dokáže. Unavení, ale plni dojmů jsme se
vrátili do školky. -bm-

V rámci  pohádkového  týdne  jsme  s dětmi  ze  školičky  navštívili
maňáskové divadlo v MŠ Malá Morávka. Herci s maňásky nám zahráli tři
pohádky – O červeném klubíčku,  O perníkové chaloupce a O slepičce
a kohoutkovi.  Všechny  pohádky  měly  poučení  pro  děti,  které  jsme  si
společně po představení řekli a vysvětlili. Děti celé představení pozorně
naslouchaly a společně s maňásky si i zazpívaly. Děkujeme touto cestou
MŠ Malá Morávka za to, že nám umožňují navštěvovat jejich představení.

3

HOLÁ, HOLÁ, SKŘÍTEK VŠEZNÁLEK VOLÁ!

S MATEŘSKOU ŠKOLOU DO KARLOVY STUDÁNKY

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MALÉ MORÁVCE



Letošní rok jsme se se skřítkem a dětmi domluvili,
že strávíme hodně času v přírodě a na naší zahradě.
Začali  jsme  hned  v úvodu  září,  a  to  projektovým
dnem –  Malý zahradník. Děti si ještě ve školce při
příchodu mohly  roztřídit  plody stromů,  vypracovat
děj příběhu Na zahrádce a složit puzzle s bylinkami.
Po  svačince  jsme  se  již  nachystali  na  venkovní
program. Se skřítkem jsme si povykládali o tom, co
se  pěstuje  na  zahradě,  a  co  vše  musí  zvládnout
zahradník. Společně jsme si zahráli různé pohybové

hry (Na kopřivu, Babky a bylinka) a poté se „pustili“ do našeho záhonu.
Pomocí encyklopedie jsme poznávali, co nám tam všechno roste. Zjistili
jsme, co tam růst nemá a to jsme vyplevelili. Plevel jsme pak odnesli do
našeho kompostu, kde jsme pak pozorováním a zkoumáním zjistili, jak se
tvoří  nová půda a co vše v kompostu může žít.  Nakonec jsme pomocí
malých konviček vše pozalévali.
Děkujeme také mamince a babičce naší Jasmínky, které nám s pletím
záhonu po prázdninovém zpustnutí pomohly. Takový plevelný prales by
děti samy určitě nezvládly. -bm-

Poslední zářijový den jsme v naší škole uspořádali Podzimní tvoření pro
babičky a dědečky k příležitosti oslav  Dne seniorů. Společně se svými
vnuky a vnučkami si  babičky vytvořily podzimní dekorace – venkovní
svícen  z velké  zavařovací  sklenice  a  přírodnin  a  závěs  na  dveře
z přírodnin  a  papírových dýní.  Babičkám a  jejich  vnoučatům se  dařilo
a práce jim šla od ruky. Netušili jsme, jak nádherné výtvory mohou z tak
obyčejných  pomůcek  vzniknout.  Všichni  jsme  si  tvoření  užili,  strávili
jsme chvíli se svými blízkými a navíc si odnesli krásné dekorace. Moc
děkujeme všem babičkám za jejich účast a budeme se těšit zase na přes
rok . -bm-
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MALÝ ZAHRADNÍK – PROJEKTOVÝ DEN V MŠ

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. 


