ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Jestli najdete cestu bez překážek, určitě nikam nevede.
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ZVEME VŠECHNY NA VÁNOČNÍ AKADEMII
V ÚTERÝ DNE 20. 12. 2016 V 16 HODIN
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU.
Přijďte si užít čas s dětmi, pobavit se u jejich hereckých výkonů
a posedět v předvánočním čase.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

LEGIOVLAK VE SLOHOVÉM CVIČENÍ
Napsala Terezka Bartlová, 5. třída:

18. 11. v pátek jsme jeli se školou se podívat na Legiovlak. Nejdřív jsme šli do
vagónu, kde ti legionáři spali. Bylo tam celkem dost vagónů, třeba vagón, kde se
ošetřovalo nebo poštovní vagón. A potom jsme si mohli něco koupit a jeli jsme
zpátky. Vlak se mi moc líbil.
Napsala Eliška Mališová, 3. třída:
V pátek 18. jsme jeli se školou na Legiovlak. Tam jsme čekali, než přijede, pak
jsme šli cestou. První byly zbraně a postele. V druhém byla kuchyň, ve třetím byla
nemocnice. V pátém byl obchod. Pak jsme šli na městský úřad podívat se, kde sídlí
starosta Bruntálu. Tam jsme čekali. Pak jsme šli za tajemnicí. Pak jsme šli zase na
nádraží, tam jsme čekali. Pak přijel autobus a jeli jsme do školy. Líbilo se mi to.

BESEDA V KNIHOVNĚ – KAREL IV.
Žáci 2. až 5. třídy navštívili besedu v bruntálské knihovně, tématem byl Karel IV.
Ten je hlavní postavou celoročního školního projektu, a tak děti paní knihovnici
překvapily svými vědomostmi. Na programu byl úryvek z knížky o mladém Karlu
IV., který se přenesl do dnešní doby, seznámení se s knížkami o králi a jeho životě
a získání nových informací, které si děti v knížkách samy vyhledaly. Děti pracovaly
v kolektivu, po skupinkách a vytvořily příjemnou atmosféru. Dařilo se jim také ve
vědomostním kvízu, který si pro ně paní knihovnice připravila.
-lb1

DUŠIČKOVÝ DÝCHANEK 2016
Na již tradiční Dušičkový dýchánek se
všechny děti vždycky velmi těší. Po
„ubytování“ jsme se vydali do
nedalekého urnového háje, kde jsme
zapálili svíčky a vzpomněli na své blízké,
kteří už nejsou mezi námi. Před kostelem
jsme krátce prozkoumali hvězdnou
oblohu. Poté jsme se vrátili zpět do školy
připravit si večeři a upéct chleby na
snídani. K večeři si děti pod dohledem
učitelek připravily těstovinový salát se
zeleninou. A tak se čistilo, krájelo
i strouhalo. Jiná skupinka míchala do salátu dresing z jogurtu, celozrnné
hořčice a koření. Zatímco jedni připravovali večeři, jiné skupinky dětí
pekly chleby v domácích pekárnách a míchaly tvarohovou pomazánku
k snídani. Po výborné společné večeři ještě zbylo trochu času na dlabání
halloweenských dýní, které potom zdobily chodbu naší školy. A pak do
hajan! Nový den jsme přivítali opět společnou snídaní. Dva vynikající
domácí chleby s ještě lepší domácí tvarohovou pomazánkou byly
samozřejmě málo pro tolik hladových strávníků, a tak na řadu přišly
i všechny výborné buchty, perníky, bábovky i oříšky připravené rodiči.
Moc děkujeme. Po bohaté snídani jsme si povídali o našich Dušičkách
i o anglosaském Halloweenu. Děti se trochu rozhýbaly při tanci
s kostlivcem a zpěvu anglických halloweenských písniček. Odvážili jsme
se dětem přečíst také baladu od K. J. Erbena – Svatební košile, aby se
seznámily s poeticky „hororovou“ tvorbou z dob, kdy lidé neměli televizi.
Potom ti starší hledali v anglické osmisměrce tajemný vzkaz, podle
anglického textu pojmenovávali tajemné bytosti nebo luštili tajemnou
násobilku. Ti mladší hráli anglické pexeso, kdy k obrázkům přiřazovali
správná slova. Matematiku procvičovali malovanými počty v podobě
motýla, hlemýždě i nekonečné šály. V češtině pomocí vystříhaných slabik
skládali slovíčka. To byl velice těžký úkol, ale prvňáčci jej zvládli na
jedničku! Dušičkový dýchánek se velmi vydařil a děti si ho i letos jak se
patří užily. (Fotky ve fotogalerii na stránkách školy.)
-hv2

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ
Ve středu 9. listopadu se naši nejmladší školáci vypravili do Městské
knihovny v Bruntále. Většina dětí už znala toto prostředí, protože
knihovnu navštívily ještě jako školkáčci. V knihovně pro ně byla
připravena beseda o velmi oblíbeném dětském spisovateli Václavu
Čtvrtkovi. Děti pozorně poslouchaly střípky ze spisovatelova života,
nejvíce je však zaujaly úryvky z pohádkových knih i skládání puzzlí
s loupežníkem Rumcajsem a jeho synkem Cipískem. Děti dostaly
omalovánku s pohádkovými bytostmi, kterou si mohly na místě
vymalovat. V závěru programu si prohlížely Čtvrtkovy knihy, do kterých
se snažily i začíst. Čtěte si s Vašimi dětmi, otevřete jim svět příběhů, které
mnohdy ani jinak zažít nemohou. Obohaťte jejich život a přiveďte je ke
knihám. Dávno je prokázáno, že čtení děti rozvíjí po všech stránkách. -hv-

LISTOPADOVÁ DRUŽINA
Jako každý měsíc jsme začátek měsíce věnovali pranostikám. Našli jsme
listopadové pranostiky, vysvětlili si je, vytvořili velké barevné papírové
deštníky, pranostiky na ně přepsali a nakonec vyvěsili na nástěnku. Dále
jsme probírali mimořádné události, které mohou nastat. Jak se při nich
chovat, kdo nám při nich pomůže? Děti mnohé znaly, téma braly vážně
a hezky o něm diskutovaly. Více legrace jsme zažili při Dnu pozdravů.
Úkolem bylo najít ke správné zemi, tedy k vlajce země pozdrav Ahoj ve
správném jazyce. Vlajky jsme vymalovali, ale nejvíce jsme se nasmáli
u pantomimy. Děti ve dvojicích předváděli netypické pozdravy z různých
zemí. A tak se nám tu objevilo např. uklánění, vítací tanec, dotknutí či
tření se nosy. Děti se při předvádění pobavily, ale také se něco nového
a zajímavého dověděly. A protože čas běží, už se chystáme na Vánoční
jarmark, tvoříme, zkoušíme, ale hlavně se už moc těšíme!
-lb-

PROJEKTOVÝ DEN – ČTYŘI ŽIVLY – VZDUCH
Ve školce jsme se s dětmi zabývali počasím na podzim. V projektovém dni jsme si
přiblížili jeden ze čtyř přírodních živlů, a to vzduch. Uspořádali jsme závody ve
foukané, zahráli jsme si na vítr, vichřici a vánek, vytvářeli jsme vějíře a větrníky
z lega i z papíru, naučili se básničku o větříku, vítr jsme poslouchali a rozlišovali
jeho sílu. Při vycházce jsme pozorovali, co vše vítr dokáže. Vyzkoušeli jsme si
i plachtění a aktivity s větrem o závod. Větrný den nám uběhl jako vítr.
-bm3

NETRADIČNÍ VÝUKA ČSV VE MĚSTĚ
Vedle návštěvy Legiovlaku jsme dětem naplánovali v Bruntále ještě jednu
aktivitu – naučit se něco z prvouky či vlastivědy přímo ve městě. Děti tak
měly možnost projít si vlakové i autobusové nádraží v Bruntále, seznámit
se s vyhledáváním v jízdních řádech, pojmenovat vše česky i anglicky.
Mnozí z nich zde byly úplně poprvé. Času jsme měli dost, a tak jsme
zamířili k dalšímu cíli – na městský úřad. V suterénu jsme si prohlédli
orientační tabuli, ukázali recepci, prošli se chodbou okolo registru vozidel,
pokladny, matriky, evidence obyvatel a ukázali si, jakým způsobem si
klienti tisknou pořadové číslo. Při návštěvě úřadu jsme potkali ing. Lucii
Wágnerovou, která se nám pokusila vyjednat návštěvu kanceláře starosty.
Starosta i místostarostové měli bohužel právě jednání, a tak nám
zprostředkovala návštěvu kanceláře tajemnice úřadu. Děti se tak dostaly
do míst, kam by zavítaly jen stěží. Děkujeme paní Wágnerové za její
pohotovost a rychlou reakci, díky níž měly děti nečekaný zážitek.
-hv-

OSLAVA DNE SVATÉHO MARTINA
V pátek 11. listopadu k nám zavítal svatý Martin. Pro letošní rok nejen
v kalendáři, ale i venku, protože napadl první sníh. S dětmi ve školičce
jsme si o svatém Martinovi povídali, zjistili jsme, kdo to byl a jaké činy
vykonal. Dověděli jsme se o zvycích na svatého Martina a také
o pranostikách, které se k tomuto dnu vážou. Zahráli jsme si na bílé koně
sv. Martina, naučili jsme se o koníčka pečovat a v neposlední řadě jsme
upekli svatomartinské rohlíčky plněné tvarohem, marmeládou a povidly.
Ještě ten den jsme uspořádali Svatomartinský lampiónový průvod v čele
s Martinem na bílém koni. Touto cestou chceme moc poděkovat paní Janě
Lesákové, která se i tento rok ochotně podílela na organizaci. S dětmi
jsme se vydali na cestu, při které nás čekalo kreslení křídami, vypouštění
lampiónů a na konci projížďka na koni. Dále si mohly děti vyzkoušet
projet překážkovou dráhu na konících dřevěných a v neposlední řadě
ochutnat rohlíčky, které jsme s dětmi dopoledne upekli. Na zahřátí se
podával teplý čaj, který v opravdu mrazivém počasí přišel vhod.
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.skola.rudnapodpradedem.cz.
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