
V  pondělí  2.  září  jsme  se  opět  všichni  sešli
v plné  síle  ve  škole.  Pedagogové  po  svých
dovolených,  děti  po  různorodě  prožitých
prázdninách.  Rovněž  pan  starosta  nezapomněl
přijít  všechny  pozdravit  a přivítat.  Noví
prvňáčci  od  něj  obdrželi  krásné  knihy
a upomínkové listy.  Zaměstnance školy potěšil
květinou a povzbudivými slovy. A co nás letos
čeká?

Děti už si zvykly, že každý školní rok je věnován nějakému tématu, které
nás v menší či  větší  míře provází celý rokem. A protože se velká část
primárního vzdělávání točí kolem přírody a prostředí, ve kterém žijeme,
pokusíme se výuku oživovat právě tímto směrem.  Přírodě na stopě je
tedy  název,  který  bude  zastřešovat  besedy,  projektové  dny,  tematické
výlety  i  samostatné  aktivity  dětí.  Stále  budeme  čerpat  finanční  zdroje
z evropských fondů, takže program může být
díky tomu pestrý a zajímavý.
I ve školce se děti mají na co těšit. Kromě
nové  paní  učitelky  je  čeká  množství
zajímavých činností. Důkazem je i společný
výlet  na  ukázku práce  sokolníků,  který  už
máme všichni za sebou.   -zk-
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Motto: I have achieved nothing, until I found myself.



Nový školní  rok začal  velice  příjemně.
Hned  druhý  den  jsme  jeli  do  Malé
Morávky na ukázku dravců karvinského
sokolníka Jaroslava Oszeldy.  Děti měly
možnost  vidět  zblízka  například  sovici
sněžnou,  poštolku  obecnou,  puštíka,
káně, sokola ale i orla skalního. Velmi je
zaujal  kulíšek nejmenší – je to sovička

měřící pouhých 15 cm. Děti se seznámily se  způsobem života dravců.
S tím, jak létají nebo jak loví. Vtipný komentář sokolníka vykouzlil úsměv
na tváři  nejednoho dítěte.  Nezapomenutelným zážitkem bylo pohlazení
některých dravců, přistání na ruce nebo na hlavě dětí.   -hv-

V rámci adaptačního výletu jsme se vypravili do
krásné  jesenické  přírody  a  navštívili  rodinnou
farmu Bovine v obci  Heřmanovice.  Tato farma

hospodaří ekologickým způsobem. Děti se dověděly, jaký je rozdíl mezi
konvenčním a  ekologickým hospodařením i  jak se  hospodaří  v horách.
Seznámily se s chovem drobných i hospodářských zvířat. Hned u vchodu
nás  přivítaly  šťastné  slepičky  procházející  se  po  dvoře  a pracující  na
hnojišti. Potom jsme přešli do stáje, kde byla ubytovaná telátka různého
věku.  V další  stáji  jsme  obdivovali  koně  pod  kapotami  zemědělských
strojů a traktorů. Každý si chtěl vylézt, posedět a zatočit volantem. Dále
pokračovala  prohlídka  s  výkladem  okolo  osrstěných  prasátek,  koníků,
poníků a minikoníků. Na okolních svazích se pásla menší stáda krav a na
jednom  z  kopců  dokonce  tibetští  jaci.  Děti  měly  možnost  jízdy  na
ponících, česaly je, vodily i krmily trávou. Největším zážitkem však bylo
krmení  telátek.  Každé  dítě  mělo  možnost  nakrmit  telátko  mlékem
z plastové lahve. Exkurze proběhla za přispění MAS Hrubý Jeseník a byla
zajímavým zpestřením a obohacením výuky.  -hv-
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NÁVŠTĚVA NA FARMĚ BOVINE

DRAVCI



Kultovní  vikingská  hra  pod  širé
nebe…  takto  je  prezentována  hra
Mölkky na internetových stránkách.
Skutečně  se  jedná  o  finskou
kolíkovou hru, která je vhodná pro
všechny  věkové  kategorie  a  lze  ji
hrát v libovolném počtu hráčů. 
Naše  děti  se  Mölkky  naučily  hrát
v loňském  roce  a  tuto  dovednost
předaly  i  dětem  z  okolních
malotřídních škol. A tak se letos už
podruhé  mohl  uskutečnit  další
turnaj mezi školami celkem se 120
účastníky.  V  rámci  jednotlivců  si
náš třeťák Matěj odnesl první místo,
v rámci  kolektivů  jsme  získali  3.
místo. 
Občerstvení  pro  všechny  bylo
financováno  z  malého  grantu  od
MAS Hrubý Jeseník.          -zk-

Už i v družině jsme se letos rozjeli.  Vydali  jsme se cestovat časem, zkoušeli  si
sestrojit zajímavý časostroj, kterým se každý vydal na své oblíbené nebo vysněné
místo. Stroj na cestování časem si děti budou postupně ještě zdokonalovat, ale už
teď si s ním užily plno zábavy.
V úterý  24.  9.  jsme si  v  rámci  klubu  deskových  her  vyzkoušeli  novou  karetní
postřehovou a velice rychlou hru jménem Gobbit. 
Září  je  spojeno  s  nabídkou  volnočasových  aktivit.  Letos  si  děti  budou  vybírat
z těchto kroužků: Sportuj ve škole (florbal a jiné kolektivní sporty), Základy hry na
kytaru, Konverzace v AJ s rodilým mluvčím, Badatelský klub, Klub deskových her,
Psaní všemi deseti, Náboženství.    -kv-
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MÖLKKY

DRUŽINA



Ani jsme se nenadáli  a  je  tady nový školní  rok.  V naší
školičce je  vše nachystané a  můžeme začít.  Letošní  rok
bude  děti  opět  provázet  skřítek  Všeználek,  se  kterým
budeme  objevovat,  bádat,  experimentovat  a  zažijeme
spoustu  legrace.
Našim  nejmenším
přejeme  spoustu
nových zážitků.
Tento  školní  rok
máme  velký  zástup
předškoláků.  Každý
den  se  děti  věnují

předškolní přípravě, učíme se písmenka, čísla,
napsat  své  jméno,  tvary,  a  nespočet  dalších
věcí. Učení může být i zábava, proto se děti na každé učení těší.   -kv-

Naše školka se zapojila do projektu Státní veterinární
stanice s názvem Máme rádi zvířata. V jeho rámci se
mají  předškolní  děti  dovědět  od  veterinárních  lékařů
zábavnou  a hravou  formou  informace  o  domácích
i volně žijících zvířatech a zásadách správného chování
k  živým  tvorům  včetně
zodpovědnosti při péči o ně.
A  tak  si  při  besedě
s odborníkem  i  naše  děti
připomněly, proč jsou zvířátka
důležitá,  proč  je  musíme
chránit,  jak  se  o zvířátka
správně  starat,  nebo  jak  se

zvířátka  od  sebe  liší.  Také  se  děti  dozvěděly  něco  o
bezpečnosti  před  cizími  zvířátky.  Na závěr  děti  dostaly
odznáčky s názvem – chráníme zvířátka. 
Dětem se program moc líbil.      -kv-
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PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE

MÁME RÁDI ZVÍŘATA


