Vánoční besídka a rozloučení se starým rokem
Poslední pátek jsme ve škole už opravdu jenom slavili.
Ráno jsme ještě po sobě byli uklidit sál, a pak už jsme se
věnovali jen Vánocům. Pro děti jsme připravili besídku
s programem, sešli jsme se všichni ze školy i školky
v jedné třídě a povídali si o vánočních zvycích
a tradicích, ochutnávali jsme cukrovíčko od maminek
a vykládali si historky, jak se v které rodině čeká na
Ježíška. Velkou zvláštností pro nás také byl slavnostní
oběd. Paní kuchařka Věruška nám připravila výborné
vánoční jídlo a my jsme se všichni společně sešli v naší
minijídelně. To se nám také často nestává, aby stolovalo
naráz 35 strávníků.
Po obědě jsme se už všichni těšili na dárky pod
stromečkem. Zatímco jsme si vychutnávali bramborový
salát s rybou, navštívil nás ve škole Ježíšek. Všechny
děti se nahrnuly do třídy, aby viděly, co všechno jim
přinesl. Před rozbalováním poděkovaly koledou a pak už
se vrhly na prohlídku všeho možného – pod stromečkem
byly hračky, auta na ovládání, autodráha, knihy zábavné
i knihy pro výuku čtení, stavebnice, stolní hry,
encyklopedie, obrovský svíticí globus, hry do angličtiny,
výtvarné potřeby, výukové pomůcky, notebook do třídy
a konečně i opravdová kuchyňka pro děti z mateřské
školky. Dárky se nám podařilo vyfotografovat, a tak jsou
k prohlédnutí
na
našich
školních
stránkách
www.skola.rudnapodpradedem.cz
ve
fotogalerii.
Všechny dary byly od sponzorů a z výdělku za jarmark.
Jejich cena překročila 30 tisíc korun. Děkujeme všem,
kteří nám dárky koupili a přinesli – letošní vánoce tak
v naší škole byly opravdu bohaté.
Na závěr bych ráda poděkovala všem našim
zaměstnancům, kteří se vzorně starají o naše děti. Od
září jsme posílili pedagogický sbor, a tak je v naší škole
tento školní rok pět učitelek . Kromě známého
osazenstva nám do školy i školky jezdí vypomáhat dvě
zkušené pedagožky – paní učitelky Poláková a Švehlová.
Od září nám také skvěle vaří paní kuchařka Věruška, která se opravdu při práci zapotí,
protože se navýšil ve škole i školce počet stravovaných
dětí, a tak jsme rádi, že jí alespoň některé dny
vypomohou učni, kteří u nás vykonávají praxi – Michal
a Adriana. O chod školy se stará naše paní školnice
Jaruška s panem školníkem Toníčkem, který kdykoliv
může, pomůže. Všem výše jmenovaným mnohokrát
děkuji za všechny naše děti, které se díky této péči ve
škole cítí dobře a jsou spokojené.
-zk-
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.
J. A. Komenský
Prosinec 2013
S posledním dnem
v roce nám dovolte
popřát vám do
dalšího roku pevné
zdraví a dobré dny.
Zároveň
bychom
chtěli poděkovat za
projevenou přízeň,
za spoustu darů
a dárků, které jsme
předali dětem pod
stromečkem i za
jakoukoliv pomoc,
které
se
nám
dostává, a díky
které naše škola
stále kvete.
Zaměstnanci školy.

Ve znamení Vánočního jarmarku
Poslední prosincové školní dny už nebylo ve vzduchu cítit nic jiného, než přípravy na
jarmark. Ve škole vrcholil nácvik pohádky a písní, ve školce zase děti pilovaly tanečky
a vyprávění. Výrobky, které jsme nabízeli k prodeji, se v tak malém počtu dětí opravdu
těžce vyrábějí, a tak jsme byli vděčni za všechny nápady, které se nám dostaly od
maminek a také za jejich konkrétní pomoc. Díky tomu jsme mohli nabídnout např. sladké
mufiny, háčkované ozdoby, šité tašky anebo třeba jen jemně dozdobené svíčky a svícny.
Děti se u svých vlastních výrobků opravdu zapotily a nemohly jich samy stihnout tolik,
kolik jich nakonec bylo nabízeno. Díky pomoci zvenčí a rozmanitosti nabízených
drobností jsme měli i letos krásný výdělek, který bude zase použit pro potřeby školy
i školky. Děkujeme tedy maminkám za obrovskou pomoc. Jarmark dopadl skvěle, děti
odehrály svá představení tak, jak měly a už pomalu přemýšlíme, co připravíme
napřesrok…
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I letos byl ve škole Mikuláš

Letošní návštěva Mikuláše, anděla a čerta
v mateřské škole byla fantastická. Děti byly
zamlklé a chvílemi to vypadalo, že opravdu
zpytují svá svědomíčka, tiše seděly a ani
nedutaly. A tak si mohl Mikuláš i anděl se
všemi popovídat a předat každému dárek.
Všechny děti (i ty nejmenší) řekly básničku
nebo zazpívaly písničku a milou návštěvu si
opravdu užily. Čert jen legračně nakukoval
z chodby, aby děti moc nevyděsil, ale když
viděl, že jsou děti klidné a nebojí se, sedl
dokonce ke klavíru a zahrál jim dvě
skladby. To bylo ale překvapení!

zasloužily
tak
krásné dárky, jaké
jim
Mikuláš
přinesl. Básničku
ani písničku si
nepřipravil skoro
nikdo a moc se jim
ani
nechtělo
poslouchat to, co
jim
Mikuláš
s andělem vyprávěli. Někde jsme
bohužel zapomněli na slušné vychování.
Tak uvidíme příští rok, jestli své chování
dokážeme změnit a přijmeme návštěvu tak,
jak se sluší.
-zk-

Brzy budou Vánoce…
Vánocům byl uzpůsoben celý měsíc
prosinec v naší mateřské škole. Děti se
dozvěděly o tradicích Vánoc, Mikuláše
i o adventu, o tom, jak slaví děti Vánoce
v různých zemích světa, ale hlavní část
programu
byla
věnována
přípravě
Vánočního jarmarku. Děti pilně nacvičovaly
vystoupení a vytvářely různé výrobky, které
jste si mohli na jarmarku zakoupit. Musím
říci, že děti byly šikovné a plné elánu do
příprav.
-bm-

Prosinec ve škole
I přes náročné přípravy na jarmark
a zvládání učiva jsme také v prosinci měli
bohatý program. Navštívila nás tradičně
paní Mgr. Eva Křupalová a připravila si pro
děti zajímavý vánoční program s názvem
Cesta za hvězdou. S dětmi jsme se také
učili nové koledy a trénovali vánoční písně.
V rámci výuky českého jazyka jsme si
připomněli vánoční zvyky a vysvětlili
prosincové
pranostiky.
Zajímavým
doplňkem výuky českého jazyka byla také
návštěva Městské knihovny v Bruntále.
V oddělení pro děti si pro nás připravili
Povídání o Pepiášovi. Jednalo se
o představení dětské knížky s čertovskou
tematikou a zároveň nás paní knihovnice
seznámila s další dětskou literaturou. Dětem
se návštěva knihovny moc líbila, a protože
byly velmi hodné, rozhodla se hodná paní
knihovnice, že jim ukáže všechna zákoutí
knihovny. Děti se tak dostaly dokonce do
skladů ve sklepních prostorách, prohlédly si
knihovnu opravdu od sklepa až po půdu
a na závěr se „vyřádily“ v dětském
oddělení. Zájem o knihy byl opravdu veliký,
a tak bych vás, rodiče, chtěla poprosit motivujte děti k četbě knih a vyřiďte jim
knihovnický průkaz.

zajímavostí ze života vědců, kteří svými
objevy ovlivnili celý svět. Exponáty byly

interaktivní, takže děti poznaly vědu
a techniku z trochu zábavnější stránky.
Nejvíce nás zaujaly pokusy s dráty
s tvarovou pamětí, které se po zalití horkou
vodou chovaly velmi zajímavě. Mladá
studentka, která nás výstavou provázela,
nám vysvětlovala, k čemu se takové dráty
používají.

Výstava betlémů

Zato ve škole, o patro výš, se nám návštěva
Mikuláše trošku zvrtla. Děti byly tak
rozdivočené, že ani nevím, jestli si vůbec
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V prosinci jsme se s dětmi ze školky vydali
na výstavu betlémů do muzea bruntálského
zámku. Děti si mohly prohlédnout betlémy
z různých materiálů a různých velikostí, ale
vždy tam nalezly to, na co čekají každé
Vánoce, Ježíška. Dověděly se mnoho
informací, týkajících se vánočních svátků.
Při prohlídce betlémů jsme byli zachyceni
regionální televizí Polar, která zrovna
natáčela reportáž. Některé děti odpovídaly
na otázky pana Olejníčka na téma betlémů.
Tuto reportáž ze dne 15. 12. můžete
shlédnout
na
webových
stránkách
www.tvportaly.cz/bruntal.
-bm-

V Bruntále jsme také navštívili výstavu
Svět vědy a techniky, kterou pořádala
Technická Univerzita v Ostravě na ZŠ
v Okružní ulici. Děti se dověděly mnoho

O dva týdny později jsme pak už jen se žáky
4. a 5. třídy navštívili na stejné škole Show
anglického vědce
Dr. Michaela
Londesborougha. Tento vědec, který se
narodil v Londýně, ve světě popularizuje
vědu a připravuje také televizní pořady
s touto tematikou. V Bruntále předvedl
několik zajímavých pokusů, takže zaplněná
aula
školy
hučela
nadšením.
http://www.youtube.com/user/skolarudnapp
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