
Prázdniny  skončily,
škola  byla  opravená,
vyzdobená,  a  my
všechny  v  ní  jsme
byly  natěšené  na
usměvavé děti.  První
školní  den  byl  tu.
Děti  chodily  velmi

brzy, taky se těšily. Ti ostřílení věděli, co je čeká. Pro prvňáčky to bylo
něco  nového.  Nesměle  se  rozhlíželi  kolem  sebe  a očima  vyhledávali
známé tváře. Přemýšleli, kam a ke komu by si mohli sednout. V tomto jim
ochotně pomohla pozorná a milá paní učitelka Helenka. Když byli všichni
připraveni  a  pohodlně  usazeni,  začalo oficiální  zahájení  školního roku.
Většinu času ke všem vlídně promlouvala paní ředitelka. Všem vysvětlila,
co  je  v  tomto  školním roce  čeká,  a  jaké  jsou  společné  plány.  Děti  se
dověděly, že školní rok se ponese v duchu celoročního tématu Jedeme na
výlet… a společně přemýšlely, co všechno se může během roku dít. 
Zahájení se účastnil také pan starosta. Společně s paní ředitelkou pasovali
prvňáčky do stavu školáků a rozdali jim dárečky. Událost se neobešla bez
slziček  dojatých  maminek.  Pan  starosta  nezapomněl  ani  na  mateřskou
školku.  Osobně se s  dětmi i  všemi zaměstnanci  přivítal  a  dětem navíc
přinesl krásné dárky v podobě nových hraček. Děkujeme.  -mn-
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Motto: Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco,  co můžete dělat a uspět v tom.
(Stephen Hawking)



… s Hupem a Hopem!

I letošní rok jsme s námořníky Hupem a Hopem přivítali nový školní rok. Děti se
s postavičkami seznámily a společně si ukázaly celou naší školičku. Celé přivítání
proběhlo v námořnickém stylu a nechyběly ani námořnické aktivity a hry. Velkou
radost dětem udělal pan starosta, který přivítal děti novými hračkami do školky.
Přejeme všem malým i větším plavčíkům, aby se jim na společné cestě líbilo, a aby
si z našich společných cest odnesli vše dobré.   -bm-

Badatelský  klub  se  rozšířil  o  nové  tváře.  S  novým
školním rokem nás čekají  nové objevy.  Tentokrát  se
mladí  badatelé  zaměřili  na  látky,  které  se  snažili
rozpouštět  ve  vodě.  Pracovali  například  se  solí,
cukrem,  sodou,  nebo  moukou,  a  zkoumali  faktory,
které  tuto rozpustnost  ovlivňují  – teplota  vody nebo
mechanický  pohyb  (míchání).  Založili  i  dlouhodobý
pokus s květinou, na které si měli ověřit, jak rostliny
pijí vodu.  Pokus  se  však  nezdařil,  květina  byla
namrzlá  a  třetí  den  nám  přestala  pít  a  sklopila
hlavičku. Pokus zopakujeme s jinou rostlinou. Už se
všichni těšíme na další lekci bádání.    -hv-
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TĚŠÍME SE NA DOBRODRUŽSTVÍ...

Z DENÍKU BADATELSKÉHO KLUBU



I  tento  školní  rok  jsme  pro  děti
z mateřské i základní školy připravily
adaptační  výlet.  Jak  všichni  dobře
víme, nemusíme jezdit daleko, vždyť
dobrodružství  můžeme  zažít  i  za
humny.  V duchu  tohoto  hesla  jsme
tentokrát  vyrazili  s  dětmi  do  Malé
Morávky  za  pokladem.  Jeli  jsme
linkovým  autobusem  na  první
zastávku. U obecního úřadu jsme si
vyzvedli  plánek  trasy  a  vydali  se

hledat stanoviště s úkoly. Úkoly na naší trase byly z gastronomie. Děti se v plánku
velice rychle zorientovaly, a tak se s elánem vydaly na cestu. Čekalo je celkem
8 stanovišť,  na kterých získávaly čísla kódu, který potřebovaly v cíli  k otevření
truhly s pokladem. Stanoviště se nacházela na zajímavých místech Malé Morávky
a děti  tak  mimoděk a  hravě  poznávaly  zajímavosti  i  památky  v  blízkosti  svého
bydliště.  U truhly s  pokladem musely z  8 kódů vypočítat  jediný třímístný kód.
Chvilka napětí...  A NIC! Naštěstí  někteří  počítali  pomaleji,  ale  o  to  důkladněji,
takže se podařilo truhlici s pokladem otevřít. Každý si mohl vybrat krásný dárek.
Výlet se náramně vydařil a všichni jsme se vraceli spokojeni a plni nových zážitků.

První měsíc je za námi. Co všechno se odehrálo ve školní
družině?  Většinu  dní  panovalo  slunečné  počasí,  takže
jsme hodně času trávili venku. Užívali jsme si společné
chvíle plné zábavy. Jeden den děti řádily na koloběžkách
a skateboardu, další den jsme hráli na schovku nebo měli
čajový dýchánek s čajem a dortem u pískoviště. To byla
zábava,  přidali  se  dokonce  i  kluci.  Holky  připravily
občerstvení opravdu skvěle. Největší zábavou pro děti  je

i nadále vybíjená. Vždy je to hra plná emocí. Každý chce zůstat ve hře a každý chce
někoho vybít. Děti hra velmi těší, protože na sobě cítí,  že se díky pravidelnému
hraní zlepšují v házení,  chytání, lépe reagují a společně si radí,  jak lépe někoho
trefit.  Nabídli  jsme také  zájmové  kroužky.  Děti  všechny  kroužky  navštěvují  ve
velkém počtu, což nás velmi těší. Nejvíce nás ale těší to, jak jsou v jejich průběhu
aktivní  a  s  radostí  se  zapojují  do všech činností.  Věříme,  že  jim jejich nadšení
vydrží  a družina i kroužky budou probíhat i nadále ve stejném duchu.    -hv-
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ADAPTAČNÍ VÝLET

ŠKOLNÍ DRUŽINA



V září je stále ještě krásně a teplo, proto je
potřeba  využít  poslední  sluneční  paprsky
a přemístit  některé  vyučovací  předměty
ven.  Venku  jsme  procvičovali  a  učili  se
matematiku,  četli  jsme  pohádku,  kterou
jsme se následně pokoušeli zdramatizovat.
U této činnosti jsme zažili spoustu legrace
a objevili  i  nové herecké talenty. Malovali
jsme, cvičili i objevovali drobné živočichy,

žijící v parčíku u kostela. Zkoumali jsme vodní ekosystém – bohužel jsme
nemohli  prozkoumat  vodní  tvory.  Potok  byl  totiž  vyschlý,  to  jsme
nečekali.  Tak jsme alespoň zjišťovali,  kdo žije a co roste v jeho okolí.
Venku si užíváme také školní družinu.   -hv-

Představujeme nový projekt, který se bude konat jednou měsíčně v naší
školičce. Děti se mohou těšit na společné cestování s Hupem a Hopem za
pohádkou. Proč zrovna pohádky? Děti si  budou pohádky zažívat  všemi
smysly a přitom budou kreativní. Skrze svůj vlastní zážitek si tak příběh
lépe  zapamatují.  Pohádky  v  sobě  nesou  také  morální  ponaučení,
zdokonalují řeč, paměť i komunikační dovednosti, které později pomáhají
při  učení,  čtení  a  psaní.  Rozvíjejí  prvky předčtenářské gramotnosti,  ale
také  znalosti  a  zkušenosti,  které  pro  děti mohou  být  zdrojem  dalšího
poznávání. V září jsme se seznámili s pohádkou O Červené Karkulce. Na
základě  této  pohádky  si  děti  vytvořily  maňásky,  zahrály  si  divadlo
a skládaly obrázky dle děje. Nejvíce se dětem líbila dramatizace. Karkulka
totiž v košíčku přinesla i  opravdovou bábovku, kterou nesla od babičky
a rozdělila se s námi. Tak to jsme měli všichni velkou radost. Už teď se
těšíme na další kouzelné dobrodružství.   -kv-
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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.skolarudna.cz.

OPĚT SE UČÍME VENKU

S HUPEM A HOPEM ZA POHÁDKOU


