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Jen ten, kdo měl šťastné dětství vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět. 
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Začal nám nový školní rok. V posledních letech se snažíme vždy dětem
připravit nějaké celoroční téma. To letošní by mělo být Cestování, a tak se
naše roční projektové dny budou jmenovat  Kudy, tudy cestička. V plánu
máme přichystat dětem 3-4 tematicky zaměřené  dny, případně vyhledávat
pro  ně  besedy,  akce  a  zajímavosti  související  s  poznáváním  světa
a cestováním.  Začali  jsme  tradičně  adaptačním  turistickým  výletem
a propojili  dlouhodobý  záměr  (projekt  Tady  jsem  doma)  s  novým
cestovatelským tématem. 
I  letos  jsme  se  tedy  společně  s  mateřskou  školou  vydali  prozkoumat
blízké  okolí.  Zvolili  jsme  trasu,  kterou  jsme  absolvovali  s  dětmi  před
několika  lety,  takže  byla  pro  většinu  letošních  dětí  úplnou  novinkou.
Skutečně  trasu  z Malé  Morávky  přes  Morgenland  na  rozcestí  Hvězda
absolvovala většina poprvé. V Malé Morávce jsme se zastavili u milníku
z 18. století, který oznamoval pocestným, že do Vrbna jim zbývá ujít ještě
2 slezské míle. Děti se dozvěděly, že 1 slezská míle je 6,45 km. Dále jsme
pokračovali  po  červené  značce  a  plnili  úkoly  z pracovního  listu.  Na
přítoku Bělokamenného potoka měly děti spočítat mlýnky. Před lety jsme
napočítali  mlýnků 9, letos jsme našli  pouze jediný rezavý a nefunkční.
V zaniklé  vesnici  Morgenland,  v  nadmořské  výšce  760  m.n.m.,  jsme
zjistili,  že  se  dochoval  pouze  jeden  dům ze  třinácti.  Obdivovali  jsme
památeční jasan starý okolo 130 let. V lesní školce děti poznávaly mladé
semenáčky smrků, buků i javorů. Na polní cestě děti objevily stopy psa
nebo lišky, ptáka, otisky kopýtek srnky i stopy traktoru. V lese děti sbíraly
a poznávaly houby. Asi po 6 km naše putování skončilo na Hvězdě. Když
jsme čekali na autobus, projelo kolem nás auto s kamerami a z parkoviště
na  Hvězdě  nasnímalo  i  naši  skupinu.  Takže  sledujte  mapy.cz  (režim
Panorama), určitě se tam za pár měsíců objevíme.   -hv-
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PRVNÍ PUTOVÁNÍ – KUDY TUDY CESTIČKA



Ani jsme se nenadáli a je tady nový školní rok. V naší mateřské školičce
je vše nachystané a můžeme začít. Letošní rok bude děti provázet skřítek
Všeználek,  se  kterým  budeme  objevovat,  bádat,  experimentovat
a zažijeme spoustu  legrace.  Našim nejmenším přejeme spoustu  nových
zážitků.

První týden v novém školním roce jsme uspořádali opět adaptační výlet.
Jedná se o společný výlet školičky a školy, jehož cílem je nejen se něco
nového dozvědět, ale také se seznámit, sblížit  a poznat nové kamarády
v krásném  prostředí.  Letos  jsme  se  vydali  na  turistickou  procházku
a navštívili jsme přírodní památku Morgenland. Došli jsme až na Hvězdu
a děti se nejenom dozvěděly spoustu informací o místní krajině, ale mohly
si  poběhat  po  loukách  a  lesních  cestách,  přeskakovat  potůčky
a vychutnávat si vůni lesa, a to je v dnešní době velmi cenné. Chtěla bych
ocenit péči starších školáků, kteří rozhodně nenechali naše nejmenší bez
povšimnutí a byli jim nápomocni během celé cesty. Výlet se nám vydařil,
počasí nám přálo a děti se unavené, ale spokojené a plné zážitků vrátily
domů.  -bm-
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HOLA HOLA, SKŘÍTEK VŠEZNÁLEK VOLÁ!



V měsíci  září  jsme s dětmi v mateřské škole uspořádali  projektový den
pod názvem Malý zahradník. Jelikož se v tomto období věnujeme sklizni
na našich zahrádkách a přípravou na zimní období, nemohli jsme zůstat
pozadu.  Projektový  den  probíhal  na  naší  zahradě,  kde  si  děti  mohly
přiřazovat a poznávat různé druhy bylinek nejen podle toho, jak vypadají,
ale i  podle chuti a vůně. Věnovali jsme pozornost i  našemu kompostu,
který jsme zblízka prozkoumávali – kdo v něm žije, co se stane s listím
a plevelem a  k čemu je  kompost  vlastně  dobrý.  Společně  jsme uklidili
a připravili zahradu k zimnímu spánku. -bm-

I v letošním roce budeme pořádat  barevné dny.  Teď v období  podzimu
jsme si uspořádali Červený den. Děti přišly oblečené do červené barvy
a přinesly si s sebou červenou hračku. Celý den jsme se věnovali červené
barvě  a  jejím  odstínům.  Využili  jsme  pohádku  o  Červené  Karkulce
k motivaci celého tématu – pracovali jsme s pohádkou v komunikačním
kruhu, zahráli si pohybovou hru s názvem Červená Karkulka, naučili se
písničku o Červené Karkulce a také jsme Červenou Karkulku tvořili. -bm-
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ČERVENÝ DEN

MALÝ ZAHRADNÍK



Na  konci  měsíce  se  celá
škola  zúčastnila  programu
Dravci v Malé  Morávce.
Děti se dozvěděly, kdo je to
ornitolog  a  co  vlastně  dělá.
Jeden z takových ornitologů
v komentovaném  programu
všem  společně  s jeho
„družinou“  ptáků  prozradil
plno  nových  a  zajímavých
informací  o dravcích,  kteří

u nás žijí. Děti byly tak unesené z programu, že celou dobu ani nedutaly
a pozorovaly krásu okřídlených zvířat. Byla to pro nás všechny opravdu
ohromující (a díky ornitologovi i veselá a vtipná) podívaná.  -bm-

V posledním týdnu v měsíci  září  jsme
se  ve  školce  zabývali  záchranným
systémem.  V rámci  tohoto  týdne  nás
přijela  navštívit  i  paní  policistka
z Bruntálu  s programem  pro  děti.
Přiblížila  nám  bezpečnost  nejen
chodců,  ale  i  cyklistů,  vyprávěla  nám
různé příhody, na kterých ukazovala, co
je  správné,  a  jak  bychom  se  chovat
neměli.  V neposlední  řadě  jsme  si
mohli  vyzkoušet  veškeré  vybavení
policistů a také jejich auto.  -bm-

Díky spolupráci s rodiči budeme letos nabízet dětem tyto kroužky: florbal
(pod  střídavým  vedením  dvou  tatínků),  tenis  a  flétna  (pod  vedením
zkušených  lektorek,  které  nám domluvily  maminky)  a  v  nabídce  bude
i tradiční Veselá věda.
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POLICIE V MŠ

PRÁCE ORNITOLOGŮ

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. 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK


