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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Třetího září jsme slavnostně
zahájili další školní rok. Ve
škole jsme se sešli v počtu 27
dětí, ve školce pak 17 dětí.
Tradičně na nás nezapomněl
pan starosta, který přinesl dárky
pro
děti
i květiny
pro
zaměstnance.
Přivítal
nás
všechny ve škole a popřál nám
hodně sil do dalšího roku.
Letošní celoroční téma budeme věnovat výročí 100 let vzniku republiky,
a tak chodby školy zdobily artefakty připomínající historii. Některé staré
předměty děti okamžitě zaujaly, s jinými jsme se seznamovali v průběhu
září. Nejvíce pozornosti bylo věnováno starým fotoaparátům, žehličkám,
gramofonu na kliku nebo třeba kukátku na diapozitivy. Někteří rodiče nám
dodatečně výstavku oživili a přinesli valchu, historický vysavač či staré
brusle kačenky.
Během roku bychom chtěli děti seznamovat také se starými řemesly, už
máme naplánovány exkurze do skláren, rybárny nebo třeba do muzea
Kosárna v Karlovicích. Pustili jsme se také do společného projektu
s bruntálským zámkem, který by měl vyvrcholit v jarních měsících. Dále
bychom chtěli dětem ukázat, jak se vyrábí mýdlo či třeba voňavý balzám
na rty z včelích produktů. Stoleté výročí se bude objevovat také při
různých besedách a projektových dnech.
A určitě toho bude daleko víc. Snad se nám podaří všechny naše plány
naplnit a ukážeme dětem zase něco nového.
-zk1

ZAČALI JSME ZÁBAVOU
Začátek nového školního roku byl
pojat hravě, a to turnajem
spřátelených malotřídních škol ve
finské hře Mölkky. Tuto hru nás
naučili kluci Balášovi s jejich
maminkou.
Nejprve
pozvali
pedagogy ze všech okolních
malotřídních škol, aby je seznámili
s pravidly a nechali je hru mezi
sebou zahrát. Všechny hra zaujala a bavila, a tak se ředitelky škol
dohodly, že letošní první setkání malotřídek zahájíme v Rudné pod
Pradědem turnajem v Mölkky.
Turnaj se odehrál 6. září za účasti škol z Dolní Moravice, Malé Morávky,
Karlovy Studánky a Rudné pod Pradědem. Turnaje se zúčastnilo 81 dětí,
které se rozlosovaly do 14 skupin. A jak probíhá hra samotná? Každá
skupina má 12 kolíků s určitou hodnotou. Dalším kolíkem se těchto
dvanáct kolíků shazuje podle určitých pravidel. Rozhodčí body sčítá,
odčítá a cílem každého hráče je, aby nahrál přesně 50 bodů. Hrálo se na
4 kola. Děti z různých škol byly promíchány, aby se navzájem poznaly
a navazovaly nová přátelství. Po skočení všech kol jsme se po skupinách
vydali do školní jídelny na výborný segedínský guláš.
V soutěži jednotlivců se z naší školy umístily dvě děti na prvním a druhém
místě. Jako škola jsme vyhráli krásné třetí místo, ale
v podstatě vyhráli úplně všichni. Každý dostal
drobný dárek a odnesl si skvělý pocit ze hry i krásně
prožitého slunečného dne. Hlavní cena hra Mölkky
putovala do školy v Malé Morávce. Gratulujeme.
Turnaj malotřídek byl podpořen společností Albi,
která věnovala prvních deset cen v podobě
společenské hry, drobné ceny pro všechny
zúčastněné děti a hlavní cenu – kuželky Mölkky pro
vítěznou školu. O podporu jsme společně se spolkem
rodičů (SRRP) požádali také podaným projektem
v rámci výzvy MAS Hrubý Jeseník. Děkujeme. -hv2

JAK TO BYLO, JAK TO JE
Téma letošního roku. Tento školní rok budeme poznávat život lidí v minulosti.
V úvodním projektíku jsme se tedy podívali na ten čas trošku blíž. Proč vlastně lidé
potřebují sledovat čas? Podle čeho čas rozdělili? A jak je to vlastně s těmi
hodinami? Takže jsme si vysvětlili jevy ve vesmíru, naučili nebo zopakovali dny
v týdnu, měsíce v roce a potrénovali poznávání hodin, seznámili se s časovou osou.
I přestože s hodinami přicházíme do styku denně, byla matematická chvilka pěkný
hlavolam. V kolik že to hodin vlastně ten autobus přijede, když odjíždí v 15:20 hod
a cesta trvá 35 minut? No, nakonec jsme přišli na zastávku včas. Základy máme
natrénované a můžeme se těšit na další pokračování tématu.
-hv-

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK
Nabídka kroužků v letošním roce byla malinko pestřejší, než jindy. Podle výběru
dětí i rodičů nakonec od října kroužky spustíme. A z čeho mohli letos všichni
vybírat? Sportovní – florbal, Kytara, Angličtina pro 1.-2. ročník, Náboženství,
Badatelský/Přírodovědný klub, Psaní všemi deseti na PC, Klub deskových her nebo
Čtenářský klub. Zájmová činnost by měla být v letošním roce podpořena díky
projektu z výzvy MŠMT, o který jsme ve škole během prázdnin požádali a nyní
máme informaci, že jsme byli úspěšní. Děti se tedy mají na co těšit.
-zk-

STALETÉ KOŘENY
Na naší škole proběhla beseda ke stoletému
výročí vyhlášení samostatného Československa.
Kromě odborného lektora pracovaly také děti –
připomněly si práci v heterogenních skupinách.
Staleté kořeny jsou projektem, který jde do
historie naší země. Kým jako národ jsme? Jaká je
naše identita a kořeny? Vývoj země byl přirovnán
ke stromu, který v zemi drží pevně jeho kořeny.
Ty představují národní hodnoty, z jakých jako
národ vyrůstáme: z křesťanské víry, pravdy,
svobody a důstojnosti lidského života. Z kořenů
vyrůstá kmen, větve a listy. Kmen – to jsou
významné osobnosti českého národa – Cyril
a Metoděj, Jan Hus, Jan Amos Komenský nebo T.
G. Masaryk. Koruna představovala současný svět
– naši krajinu, naše bohatství, naši krásnou vlast.
A jednotlivé listy jsou naše životy, příběhy současných lidí. Na tomto stromě děti
názorně viděly, jak je minulost propojena se současností. Děti se do besedy aktivně
zapojovaly a odnesly si spoustu nových poznatků a informací.
-hv3

MALÝ ZAHRADNÍK
V měsíci září jsme s dětmi ve školce uspořádali
projektový den – Malý zahradník. Děti si hned po
příchodu do školky mohly roztřídit plody (šípky,
žaludy a kaštany), u dalšího stolečku děti
poznávaly bylinky, skládaly puzzle s obrázky
stromů a poznávaly ovoce na obrázku, na které
pak skládaly správné barvy vršků. Se skřítkem
jsme si v kroužku povykládali o tom, kdo je to
zahradník, co vše má za práci, poznávali jsme nářadí, které potřebuje k práci na
zahradě, a také jsme si společně zazpívali píseň Šel zahradník do zahrady. Po
svačince jsme s dětmi vařili šípkový čaj, otrhávali jsme bylinky a mačkali šípky,
poté jsme společně vše uvařili. Zatímco se nám vařil šípkový čaj, chystali jsme se
na venkovní program na zahradě. Venku jsme se pustili do otrhávání travičky kolem
chodníku, kterou jsme pak odvezli na kompost, zkoumali jsme, co vše je na
kompostu, jestli tam žijí nějaká zvířátka, a také jsme pozorovali naše bylinky
v záhonku. Společně jsme uklidili zahradu a připravili k zimnímu spánku. Nakonec
za dobře odvedenou práci nás čekal ve školce čajový dýchánek z našich šípků. -km-

ČERVENÝ DEN
Na podzim jsme si uspořádali ve školce Červený den.
Děti přišly oblečené do červené barvy a přinesly si
červenou hračku. Celý den jsme věnovali červené
barvě a jejím odstínům. U stolečku jsme zkoušeli
modelovat z plastelíny věci, které jsou červené a na
koberci jsme skládali pouze z červených kostek lega.
Společně jsme popisovali, jaké červené věci na sobě
máme. Po svačince jsme zkoumali barvu a její odstíny
při malování štětcem na papír. Venku jsme hledali
zbarvené listy do červena. Barevné dny nás baví, už se
těšíme na další.
-km-

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
V družině jsme si popovídali o závažných a mimořádných událostech. Zopakovali
jsme si základní telefonní čísla, které používáme v nouzi nebo v nebezpečí.
Vymysleli jsme, co všechno sbalit do kufru, právě při nějaké bleskové, mimořádné
situaci, např. povodně. Děti hodně překvapily svými znalostmi. Ukázalo se, že
každoroční připomínání tématu přináší své ovoce.
-kvZpravodaj 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 na4
www.skola.rudnapodpradedem.cz.

