ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Jestli najdete cestu bez překážek, určitě nikam nevede.
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JÍZDA NA ČEMKOLIV
V měsíci červnu jsme uspořádali akci pro veřejnost
pod názvem Jízda na čemkoliv. Soutěžící si mohli
přivést svá kola, koloběžky, odrážedla a kárky, nebo
si mohli vypůjčit naše jezdítka ze školy. Děti v
jednotlivých kategoriích soutěžily o to, kdo
nejrychleji zdolá překážkovou dráhu. Dospělí pak
soutěžili v disciplíně, kdy měli se svými dětmi na
zádech překonat překážky v co nejrychlejším čase.
Soutěžící byli odměněni a vítězové byli všichni – za
jejich odvahu a chuť soutěžit.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Naše již tradiční akce na konci
roku je Zahradní slavnost. I letos
jsme ji s pomocí SRRP a rodičů
uspořádali. I přes počáteční
nepřízeň počasí, kdy to vypadalo,
že slavnost budeme muset zrušit, se
nám obloha vyjasnila a slavnost
mohla proběhnout. Někteří rodiče
s dětmi si připravili stanoviště
s úkoly, které si všechny děti vyzkoušely a za to obdržely razítka. Ty pak
vyměnily za odměny, které spravedlivě vylosovala jedna z maminek. Děti
se dále mohly vydovádět na skákacím hradě, na trampolíně a zajezdit si na
koni. Nemohla chybět ani hudba, opékání špekáčků a dobroty, které nám
přinesli rodiče. Moc děkujeme všem, kteří přispěli buďto dobrotami,
věcnými dárky nebo pomocí při organizaci.
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PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE A ZÁVĚREČNÝ VÝLET
Jak se začalo po slavnosti stmívat, společnými silami jsme uklidili
zahradu a přesunuli se do prostor školy, kde proběhlo přespání dětí ze
školy a předškolních dětí ze školky. Každý si mohl vybrat prostor, kde
bude odpočívat, nachystali jsme si své karimatky a spacáky, shlédli jsme
pohádku na dobrou noc a v deset hodin ulehli znavení po dlouhém dnu.
Ráno nás čekal poslední výlet tohoto roku. Tím jsme završili letošní rok
věnovaný Karlu IV.
Aby si děti udělaly obrázek, jak se žilo na
hradech, navštívili jsme původně středověký
hrad Sovinec. V rámci českého jazyka si děti
před výletem přečetly o hradu pověst, ve které se
dověděly, kterak byl hrad dobyt švédskými
vojsky. Na hradě samotném jsme měli objednaný
speciální program – děti měly možnost
shlédnout ukázky se zbraněmi – sečnými
i palnými. Mnohé zbraně si pod dozorem
prohlédly i potěžkaly, vyzkoušely drátěnou
košili i přilbici. Další částí programu byl pohled
na práci v mincovně – dověděli jsme se, co je
k ražení mincí potřeba, jaké mince se razily v době Karla IV., a na závěr si
úplně každý mohl vyrazit na památku svůj „stříbrný“ tolar. O životě na
středověkých hradech se děti dověděly při komentované prohlídce
opravených a zpřístupněných komnat. Na nádvoří obdivovaly repliky
středověkých děl. Z hradu byl krásný výhled na okolní hluboké lesy.
Naše další cesta vedla do Arboreta Makču Pikču. Začátek léta je dobou,
kdy jsou všechny květiny v rozkvětu, a tak si naše oči i nosy přišly
opravdu na své. Cestičky vedou mezi terasami ze suchých zídek
a shlédnout můžete na 3200 druhů rostlin. Rozhlédnout se můžete
z vyvýšených altánků, spočinout u dvou jezírek, nad kterými tancují
perleťové vážky. U mnohých rostlin jsou cedulky s názvy, takže kdo má
zájem, obohatí si svoje znalosti z říše rostlin. Děti zde obdivovaly
překrásné tvary, barvy i vůně květin, procházely labyrintem propletených
cestiček, rozhlížely se do údolí. Počasí nám přálo a všichni jsme se vraceli
plni nových dojmů a zážitků.
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VÍTÁNÍ LÉTA – PROJEKTOVÝ DEN
Poslední projektový den Léto jsme
chtěli strávit na čerstvém vzduchu,
ale kvůli počasí jsme zůstali ve
škole. A protože se každému vybaví
něco jiného, když se řekne léto,
povídali jsme si o aktivitách, letní
přírodě, počasí, ale i možných
rizikách. Děti dostaly za úkol
připravit si doma svůj herbář s 3-5
rostlinkami. Jde vidět, že si to užívaly, protože herbáře byly opravdu
vydařené. Po třídě se nám poschovávala písmenka, ze kterých jsme se
snažili ve skupinkách přijít na tajenku. A komu to nešlo, dostal další
nápovědu – puzzle. Z těch nakonec vyšel znak obce a socha. Ale o jakou
sochu jde, už musely děti poznat samy. Naštěstí se nám společně podařilo
na tu záludnou hádanku přijít. Také jsme kreslili a poznávali různé druhy
stromů, zbyl čas i na hru, při které jsme trénovali paměť. Den utekl jako
voda a my už se můžeme jen těšit na další projekt.
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DĚTSKÝ DEN – PODLESÍ
I letos jsme oslavili Mezinárodní den dětí cestou do Podlesí. Tentokrát nás
provázela Sněhurka se svými trpaslíky. Autobus nás vyvezl na Novou
Rudnou, kde dospěláci ze školy sehráli dětem divadlo. S pohádkou
o Sněhurce se tak legrační formou seznámily všechny děti. Proběhnutím
brány z točícího se lana se děti dostaly na cestu do pohádky.
U orchidejové louky bylo nutno vyluštit tajné zaklínadlo. Kdo byl
úspěšný, dostal sladkou odměnu. U posedu se děti potýkaly s křížovkami
se jmény všech trpaslíků. A na stanovišti u kostela si každý toho svého
trpaslíka nakreslil. Cesta pokračovala dál s krátkou zastávkou u Ciemalů,
kde jsme byli pohoštěni výbornými domácími sušenkami. Děti měly
možnost prohlédnout si včelí úly nebo rámečky s včelím dílem. Odtud už
byl jen kousek do cíle, kde už nás čekal pan Hanák s kobylkou Betynkou.
Děti nanosily dříví na oheň a potom si všechny užívaly jízdy na koni. Den
se skvěle vydařil, užili jsme si krásnou vycházku, jízdu na koni, něco jsme
se naučili a přitom skvěle pobavili.
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ATLETIKA V MALÉ MORÁVCE
V posledním týdnu se děti zúčastnily atletických
závodů, které pořádala ZŠ v Malé Morávce. Děti
čekal skok do dálky, běh na 50 metrů, hod
kriketovým míčkem a náročný běh na 800 metrů.
Přestože poslední disciplína byla pro 1.-3. třídu
dobrovolná, většina našich mladších se jí
zúčastnila. Konkurence byla veliká – závodů se
účastnily školy z Morávky, Moravice i Karlovy
Studánky (asi 70 závodníků). Z naší školy se
nejlépe umístila Julie Záchová z 2. třídy – obsadila
3. místo. Hned za ní na čtvrtém a pátém místě byla
Sofie Čopová a Táňa Kutilová. Na 4. místě jsme
měli také Vláďu Klecha nebo Emu Malíkovou. Pohár jsme letos za školu
nevybojovali, ale kdyby se rozdával ten bramborový, tak bychom jistě
byli úspěšní. Důležitější než pohár ale pro nás bylo to, že se celé
dopoledne děti hýbaly na čerstvém vzduchu a poznávaly nové kamarády.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ
Poslední den školy proběhlo slavnostní pasování předškolních dětí na
prvňáčky a rozloučení se s páťáky. Na tuto slavnostní chvíli se přišli
podívat i rodiče. Paní ředitelka s panem starostou pasovali děti, obdarovali
je památeční šerpou, knihou s věnováním a památečním listem. Všechny
děti dostaly od pana starosty čokoládky jako dárek na prázdniny a všem
zaměstnancům školy pan starosta poděkoval za jejich práci. Přejeme
absolventům úspěšnou cestu za dalším poznáváním.
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DEN OTCŮ
V měsíci červnu se slaví Den otců. V naší školičce jsme na tatínky
nezapomněli a udělali si projektový den k příležitosti oslav tohoto dne.
Prováděli jsme činnosti, které jsou typické pro naše tatínky – zatloukali
jsme hřebíky, vytahovali jsme je pomocí kleští, hráli si na opraváře a na
námořníky. Povídali jsme si o tom, co pro nás tatínkové znamenají, a co
který tatínek umí. Tatínkům jsme vyrobili přání v podobě kravaty
a věříme, že jsme tím potěšili nejednoho tatínka.
-bmZpravodaj 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.

