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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Po zvláštním ukončení roku loňského jsme se
sešli – opět trochu zvláštně – ve školním roce
2020/2021. Trošku jsme sešněrováni různými
nařízeními a metodikami, ale pokoušíme se, aby
start byl pro všechny děti co nejméně bolestivý.
Začali jsme pasováním prvňáčků, které bylo
kvůli mimořádným opatřením v červnu zrušeno.
Přivítali jsme všechny děti a seznámili je s náplní nového roku. Téma –
Od semínka k lesu – bude naplněno zajímavostmi a pozorováním života
v lese, který v této době potřebuje spoustu pozornosti.
Pan starosta nezapomněl ani v této těžké době a přišel se se všemi
pozdravit a přivítat. Prvňáčci od něj ke svému
pasování obdrželi knihu a upomínkové listy.
Zaměstnancům tradičně popřál hodně sil
a předal květiny. Zmínil také situaci rodičů
prvňáčků, pro které nástup dítěte do školy bude
zcela jistě také náročný.
Ve školce pan starosta navštívil naši spodní
palubu – tak letos připravili školku pro děti naše
paní učitelky. V námořnickém všichni vyjeli na
plavbu za poznáním a objevováním. Tak jim
popřejme svěží vítr do plachet!
-zk1

VZHŮRU NA PALUBU S HUPEM A HOPEM
Ani jsme se nenadáli a je tady nový školní rok.
V letošním roce se budeme opírat o nový Školní
vzdělávací program s názvem Na palubě. Děti se tedy
mohou těšit na společnou plavbu s námořníky jménem
Hup a Hop. Hup a Hop jsou dvě malé opičky, které nás
budou provázet celým rokem a naučí nás spoustu
nových věcí. Budeme cestovat, poznávat život i pravidla
na lodi, ale občas vystoupíme, abychom poznali, jaký je vlastně svět.
První den školky nemohl tedy začít jinak než v námořnickém stylu. Děti
přivítali dva kapitáni a připravili si pro ně soutěže, hry a úkoly
s námořnickou tématikou. Už známe celou naší posádku. Všichni se tu
máme rádi, chováme se k sobě hezky a také si vzájemně pomáháme.
Těšíme se na další společné zážitky.
-kv, bm-

VŠEZNÁLKOV HLÁSÍ
Po prázdninách se Všeználci zase sešli, aby objevovali a zkoumali nové jevy a děje.
V zářijových lekcích zkoumali povrchové napětí mléka a zjišťovali, proč se mléko
bojí jaru. Vyráběli fyzikální hračky jako vírníky, kde se seznámili s pojmy gravitace
a odpor vzduchu. Vyrobili si ptáka těžišťáka a akrobata z korkové zátky, u kterých
si zase pohrávali s těžištěm přidáváním a ubíráním zátěže nebo jejich mírnou
úpravou. S fyzikálními hračkami si děti vyhrály a některým, podle jejich hlášení,
dělají doma stále radost.
-hv-

CESTOVÁNÍ SVĚTEM
V prvních družinových dnech se děti předháněly v povídání o svých prázdninových
zážitcích. Každý se chtěl pochlubit místy, na kterých byl a co tam zažil. A nebylo
jich málo! Děti samy přišly na to, že i v naší republice je spousta zajímavých
a krásných míst.
Pak jsme se taky pustili trochu do snění nad mapou světa. Bylo zajímavé, kam
všude by se děti chtěly v budoucnu podívat, a jak by se tam vůbec dopravily.
Použily by nejen lodě, letadla, auta, ale i prý i UFO. A kam by vlastně chtěly?
Nejvíce je zajímala Amerika a Afrika, kde by rády pozorovaly zvířata.
-au2

KAMARÁDI
Počasí nám v září přálo, proto jsme hodně času trávili venku na školní
zahradě nebo na hřišti. A tak se nám na vzduchu dobře povídalo třeba
o kamarádství. Kamaráda má každý. Každý kamarád je jiný, a každého
máme rádi pro něco. Děti se spontánně rozpovídaly o svých kamarádech,
o kamarádství, i o tom, co se svými kamarády zažívají. Některé historky
byly povedené, a všichni jsme se od srdce zasmáli. Dověděli jsme se, čím
děti jejich kamarád zaujal, co se jim na kamarádovi líbí, co se třeba nelíbí
nebo vadí, a někdy i mrzí. Ale jiné hodnoty převažují, a tak kamarádství
trvá dál a vyvíjí se. Kamarádství je křehké, stačí málo a je pryč. Chovejme
se tak, aby šli naši kamarádi s námi, bok po boku, co nejdéle.
-hv-

SADAŘOVA STEZKA
Poslední týden v září jsme s dětmi vyrazili na exkurzi
do rodinné firmy Vitaminátor. Z hygienických důvodů
jsme nemohli vidět proces výroby přírodních šťáv,
a tak jsme se po ochutnávce jedné z nich vydali
rovnou po Sadařově stezce. Ta vedla po rozsáhlých
sadech, a děti zde plnily úkoly. Cestou nám
průvodkyně popovídala o historii farmy, jak
hospodaří dnes i o tom, co je biologické hospodaření. Prošli jsme sad rybízový,
malinový, na informačních panelech si děti připomněly, jak se chovat v přírodě, co
jsou ovocné sady, jaké jsou naše nejrozšířenější dřeviny a seznámily se s jejich
plody. Všímavým pozorovatelům neunikl systém zavlažování, kdy z hadic
odkapávaly kapičky vody a zalévaly keře. Cestou k rybníku jsme si zahráli dřevěné
ptačí pexeso a připomněli si naše nejznámější ptáky. V sadu byly rozmístěny včelí
úly a tak nechyběly ani informační panely ze života včel. U rybníka jsme si
připomněli vývojová stádia žab a nejznámější ryby našich vod. A pak už nás čekala
zábava v lanovém centru. Ověřili jsme si zdatnost, rovnováhu i jistotu ve výškách.
Stezka dále pokračovala okolo rybníků, pohankového pole i tajemných zákoutí až
k velkému ohništi obklopenému lavičkami. Tam stezka končila. Za vyplněné úkoly
děti dostaly balíček s ovocnou přesnídávkou a 100% nápojem. Exkurze byla velice
zajímavá a inspirativní. Prožili jsme venku krásný a slunečný den a poznali, že pít
se dá zdravě – z darů přírody i našich zahrad.
-hv3

JELENÍ FARMA
Návrat do školy byl velmi příjemný. Hned v prvním týdnu jsme jeli na
adaptační výlet na jelení farmu do Dětřichova u Mikulovic. Měli jsme
možnost vidět stádo jelenů a laní o 150 kusech a na vlastní kůži zjistit,
jaké je být uprostřed takového stáda. Ne každý den má člověk možnost
trávit čas s tak krásnými a majestátními zvířaty jako jsou jeleni. Odměnou
za pamlsek v podobě suchého rohlíku pro nás byla možnost si zvířata
pohladit a kochat se pohledem na ně.
Podívaná byla spojena s příjemným výkladem o životě jelena v přírodě
i na farmě z úst pana průvodce. Děti se aktivně zapojovaly do hovoru
nejen užaslým houkáním a povykem, ale také trefnými poznámkami
a správnými odpověďmi na kladené otázky. Pan průvodce musel
samozřejmě prověřit, jestli posloucháme. Celkově panovala během výletu
dobrá nálada, nadšení byli všichni, jak školkáčci, tak děti ze ZŠ, paní
učitelky nevyjímaje.
Navštívili jsme také nedaleký Jeseník, kde se děti občerstvily nanukem,
podívali jsme se po městě a samozřejmě koupili lázeňské oplatky. Byl to
příjemný a poučný školní den.
-mnA jak jsme si to užili se školkou? Nejen příroda
a lesní zvěř, ale hlavně její krmení a jízda na
vlečce – to jsou naše zážitky. Samotná vlečka
s podélnými lavicemi, kterou táhne traktor do
prudkého kopce, byla pro děti senzační.
Početné stádo nás vyhlíželo už zpovzdálí. Děti se
nejvíce těšily na krmení zvířat suchým chlebem.
Vše proběhlo dle instrukcí.
Jelení farma Dětřichov nás překvapila velkým
množstvím jelenů, kolouchů a laní v rozsáhlém
areálu. Výhled na okolní kopce byl taktéž jedinečný.
Pozorovat ladný, lehký a ušlechtilý pohyb jelenů byl pro nás
neuvěřitelným zážitkem.
-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. Další4
informace o škole naleznete na www.skola.rudnapodpradedem.cz.

