ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Co vložíš do jiných životů, vrátí se ti do toho tvého.
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Konec roku je za námi a před námi je rok nový. Těším se na něj, protože naše
pedagogické hlavy jsou plné nových nápadů a plánů, jak ten další rok udělat pro
děti zábavnější a zajímavější – a doufejme, že tak bude zase o něco lepší. To, jakým
směrem se život člověka vyvíjí je jen a jen v jeho hlavě. Když opravdu chceme,
dokážeme mnohé. Takže co letos chceme u nás ve škole?
Chceme, abychom se s dětmi cítili dobře, dělali věci naplno, věřili si, neměli
strach, byli spokojení a prospěšní sobě i svému okolí. Děkujeme tedy všem, kteří
nás podporují a inspirují, těm, kteří nám věří, pomáhají nám a jsou pro nás oporou.
Zároveň také přejeme vám všem, abyste šli za svými cíli a mysleli na to, že když
v životě něco chcete, záleží jen na vás, jak to dopadne. Mějte pěkný, svěží
a zajímavý rok!
Zdeňka Kadláčková
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JAK DOPADLA VÁNOČNÍ AKADEMIE
Tento školní rok jsme honosně nazvali náš vánoční program akademií – ve smyslu
slavnosti s programem. Obrovský kámen ze srdce nám spadl ve chvíli, kdy byla
dozpívána poslední píseň. Přípravy byly stejně jako vloni velmi náročné, děti po
volných chvílích trénovaly a donekonečna opakovaly repliky ze scénáře. Mateřská
školka si připravila pohádku O Sněhurce, zatančila a zazpívala vánoční písně.
Školáci si letos program připravili v duchu ročního tématu, které letos společně
prožíváme. Od září do června postupně procházíme Staré pověsti české – čteme je,
posloucháme, vytváříme z nich komiksy, povídáme si o hlavních postavách, jejich
vlastnostech, síle a odvaze. Víme už, kdo byl praotec Čech, jeho bratr Lech, jak
převzal vládu Krok, čím se těšily jeho
dcery Kazi, Teta a Libuše, a taky
kterou z nich si vybral za ženu Bivoj
nebo Přemysl. Protože si děti všechny
postavy prožily v divadelní hře, kterou
předvedly – věřím, že si téma budou
dlouho pamatovat. Autorka scénáře –
paní učitelka Vršanová se snažila
Kazi, Teta, Libuše
zpestřit hru humorem, což se jí
povedlo. Děti nácvik velmi bavil, vyzkoušely si i režisérskou roli a nakonec
předvedly obdivuhodný výkon. Humoru mohlo být víc, kdyby nám neselhala
technika. Tanečky, které děti měly připravené při „dvorní“ zábavě díky poruše
varhan nebyly předvedeny. I tak jsme se ale všichni bavili, a o to přece o vánocích
jde.
Organizace prodejního
jarmarku i s občerstvením se letos na plný
výkon ujali rodiče – tak,
jak je to i na jiných
školách.
Maminky
i tatínkové moc překvapili – vyráběli, pekli,
vařili, mazali... a hlavně
– jak u bufetu, tak u
výrobků NAKOUPILI!
Děkovat nebudeme :-)
(protože to dělali pro
své děti), ale určitě s obdivem musíme říct, jak nám udělalo radost, že se zapojili
skoro všichni. Opravdu – až na malou výjimku – všichni přispěli (prací nebo
nákupem) svým dětem na výlety, divadla a tím i na další zážitky.
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VÁNOČNÍ HRAD ŠTERNBERK – slohové práce
Klárka Kutilová, 4. třída: 1. 12. 2014 jsme dostali vánoční dárek. Jeli jsme na vánoční

hrad Šternberk s celou školou. Prohlídka začala v kapli. Povídali jsme si
o vánočních tradicích. Po chvilce jsme šli do vánoční dílny, kde jsme vyráběli
rybičky ze sádry, vlastně jsme je jen pomalovali. Ale to vám musím říct, že čaj tam
měli výborný – trochu přeslazený ale to nevadí. Já a Domča jsme si přidali 6-10x,
prostě hodněkrát. Ta prohlídka byla úžasná. Byly tam betlémy a vánoční stromky.
trochu se mi nelíbilo, že tam byly spirálové schody, V jedné komnatě byla kůže lva
s ostříhanou hřívou. Na oběd jsme měli chleba s kuřecím řízkem. Když jsme šli
z hradu do autobusu, ale to si neumíte představit – to bylo takové náledí, že jsme
museli jít jak to šlo po trávě. Pak jsme se dostali do autobusu a jeli více než hodinu
domů, ale ve 14:10 hod jsme tam byli. Moc se mi to líbilo a chci si to někdy
zopakovat.
Jaroslav Konečný, 4. třída: V pondělí 1. prosince jsme jeli na hrad Šternberk. Jeli jsme
přes hodinu a jak jsme dojeli, tak jsme po cestě vyšli k hradní bráně. Hradní brána
byla vysoká. Potom jsme šli po chodbách a po schodech do hradu. Na hradě jsme si
sundali bundy, čepice, šály a batůžky. Pak jsme šli namalovat sádrové rybičky. Až
jsme je dobarvili, tak jsme se šli nasvačit. Potom jsme šli na prohlídku hradu. Na
prohlídce hradu jsme viděli brnění od rytíře, staré pokojíky, kapli, různé místnosti
a ještě několik věcí, Po prohlídce jsme měli oběd. Na oběd byl kuřecí řízek. Po
obědě jsme šli do obchůdku a něco jsme si tam koupili. Pak jsme se oblíkli a šli
ven. Venku vedle hradu byl dřevěný betlém. Jak jsme šli zpátky k autobusu, tak
jsme klouzali po ledu. Ten výlet byl super.
Dominik Molík, 5, třída: Dne 1. 12. jsme dostali vánoční dárek – jeli jsme na hrad
Šternberk. Hned jak jsme přišli do školy, tak se všichni nasvačili a po nějaké chvíli
se šli všichni převléct. Přijel pro nás pěkný autobus. Jeli jsme přibližně hodinu
a půl. V autobuse byla veliká zábava, ale já jsem usnul, a tak jsem propásl větrné
elektrárny. Když jsme vystoupili z autobusu, šel vidět hrad Šternberk. Vstoupili
jsme do hradu a mně naskočila vánoční atmosféra. Měli tam pěkný obchůdek.
Později jsme šli vyrábět vánoční výrobek – svícen. Potom jsme si šli projít
a prozkoumat hrad. Mě tam nejvíc zaujal betlém a staré hračky, ale měli tam
i pěkné vánoční stromky. Až jsme prochodili hrad, tak byl oběd – kuřecí řízek. Jak
jsme šli z hradu ven, tak jsme navštívili obchůdek. Když jsme chtěli jít do
autobusu, tak nás potkal led. Všichni padali a všichni byli rádi, že jsme už
v autobuse. Moc se mi to líbilo.

PROSINCOVÁ DRUŽINA
Poslední měsíc v roce jsme pracovali na soutěžním díle Namaluj, jak se bavíš.
Letos jsme pracovali s přírodninami. Děti si přinesly části větví, které připomínaly
tvar lidského těla. Ze starých novin a tapetového lepidla vymodelovaly hlavu.
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Celou postavu jsme potom usadili do stojánku z části kmene stromu. Při práci jsme
si povídali o tom, jak a čím se můžeme bavit, jaké sporty můžeme provozovat. Děti
si poté vybraly co je samotné zajímá, co je baví nebo čím by se chtěly zabývat.
Podle toho potom dokončily své postavy, ve kterých v podstatě ztvárňovaly samy
sebe. Abychom dodrželi podmínky soutěže – na větve jsme malovali. Malovali
jsme temperovými barvami – dresy, šaty, kombinézy. A tak na výstavu do Krnova
odjížděli vedle fotbalistů, běžci, lyžaři, baletky a tanečnice, florbalista i tenista
a krasobruslařka. Teď jen budeme napjatě očekávat, jak uspějeme.
Vrcholilo i nacvičování na Vánoční akademii. Trénovali jsme písně i hru na
nástroje. Chystali jsme kulisy i kostýmy. Hra Staré pověsti české dala dětem
pořádně zabrat. Tuto hru jsme zvolili záměrně. Celý letošní školní rok jsme
zasvětili této tématice. A jak udělat aby si děti zapamatovaly co nejvíce? Všechno si
to prožijí na vlastní kůži. Jak se nám to podařilo jste mohli zhodnotit na vystoupení
v kulturním domě.
-hv-

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC
Poslední předvánoční týden jsem navštívil naši školu v Rudné kromě kroužku ještě
další den, abychom se s dětmi setkali nad tématem křesťanských Vánoc.
Tématem setkání mladších byl Vánoční příběh a jeho poselství. Děti byly formou
dialogu a jednoduché dramatizace uvedeny do vyprávění biblického příběhu
o narození Ježíše z Nazareta, do kterého se zapojily vytvářením vlastní hvězdy nad
Betlémem. Jedním z cílů programu bylo uvědomit si souvislost příběhu se
současností a upevnit vzájemné vztahy dětí ve třídě. Program byl ukončen
předáním přání svému blízkému, což vedlo děti k zamyšlení nad ostatními a vcítění
do druhých lidí. Starší děti pak čekalo téma Izrael – země vánočního příběhu. Děti
byly v úvodu motivovány k pátrání po původu vánočních svátků a pomocí
powerpointové prezentace, komentáře a dialogu zapojeny do objevování
historických informací spojených s narozením Ježíše z Nazareta. Učily se rozlišovat
historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc.
Prostřednictvím fotografií mohly také nahlédnout do současné podoby míst, kde se
biblický příběh narození Ježíše z Nazareta odehrál. Poselství Vánoc bylo v závěru
posíleno přáním spolužákovi.
P. Marek Žukowski, farář

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Ve školce jsme se v měsíci prosinci věnovali Vánocům. S dětmi jsme si vyzdobili
školičku, nacvičovali jsme program na vystoupení, nazdobili si stromeček a upekli
si vánoční perníčky. Děti byly šikovné a perníčky se jim moc povedly. Byly určeny
na prodej na jarmarku a všechny se prodaly. Na počátku prosince nás také navštívil
Mikuláš, anděl a čert. Děti se na něj pilně připravovaly a učily se básničky
a písničky. Mikuláš je za to odměnil balíčky se sladkostmi. A protože máme jen
hodné a šikovné děti, čert přišel jako každý rok zkrátka.
-bm4

