Světový den zvířat
Napsala: Klárka Kutilová, 3. třída, obrázek nakreslila Jessica Vršanová, 5. třída
Jednou v úterý nám paní učitelka Helenka řekla, že si
každý, kdo má doma zvířátko má jedno donést,
protože byl Den světových zvířat. Ríša donesl morče
Vilíka, Domča morče Rozárku, Terka a Matěj také
donesli morčata, ale už jsem zapomněla, jak se
jmenovaly. Ale ještě
měl někdo zvířátko,
byla to Jessica. Jessica
měla andulky Andiška
a Andišku a ostatní neměli nic, protože neměli žádné
domácí zvířátko.
Každý musel své zvířátko představit a ostatní se mohli na
všechno zeptat. Ti, co předváděli, museli říct: jak se
jmenuje, co má rád za jídlo atd. Rozárka měla barvu
rezatou, Vilík byl jak beránek.
Nejvíce se mi líbily Jessičiny andulky. A nakonec jsme
malovali domácí zvířátka. Domča, já a Jess jsme malovali
andulky.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.
J. A. Komenský
Říjen 2013

Z mateřské školičky
Jsme malí, ale šikovní …
Tak by se dalo nazvat počínání v naší školičce v měsíci říjnu. Dozvěděli jsme se vše, co se
týká podzimní sklizně ať už na zahrádkách nebo na polích, víme, co se řadí do zeleniny
a co do ovoce, jak zazimováváme naše zahrádky, ale i jak se postarat o zvířátka na
podzim. Vytvořili jsme si podzimní výzdobu školky převážně z přírodnin, vyráběli jsme
razítka i jiné výrobky z brambor a vyzkoušeli jsme si vyrobit ovocný salát. Čerstvou
zeleninku i ovoce jsme vnímali všemi smysly, děti se do rozeznávání pustily nejen
hmatem, čichem, ale i chutí. Zachutnala jim natolik, že na posezení spořádaly nejen chutné
kousky nektarinek nebo banánů, ale například i cibuli, syrový květák nebo brokolici. -bm-

Výprava za dědou Pradědem
O kočičím útulku
Napsala: Terezka Wiltschová, 4. třída, obrázek nakreslil Filípek Dvořák, 1. třída
Jednou ve středu jsme jeli do kočičího
útulku. Jeli jsme do Bruntálu autobusem,
vystoupili a šli chvilku pěšky. Po chvíli
jsme viděli kočičí útulek – na baráčku
byly nakreslené kočičky a před baráčkem
byl pejsek v boudě. Na baráčku byla
nástěnka s kočičkami na prodej. Přivítaly
nás dvě paní, tak jsme šli dovnitř a zeptali
jsme se, kolik tam mají koček. 130 koček
tam mají a byli tam kočičky a kocourci,
kteří se jmenovali Eliška, Filípek
a Tomášek, jako naši prvňáčci.
Paní vypadala: měla brýle, kudrnaté vlasy a sukni. Jessice se zalíbilo jedno koťátko, které
se jmenovalo Žanetka, a pak přišla kočička se zelenou mašličkou, která se jmenuje
Adámek a byla moc pěkná. Byla tam kočička, která byla kdysi nemocná a přežila asi
5 operací. Jmenovala se Jina a byla moc pěkná. Taky tam měli kočičky, u kterých pak
zjistili, že jsou kocouři, tak se jmenovali Karolínek a Růženka. Pak přišel pes, který se
jmenoval Baryk. Byly tam i kočky, které se bály.
Paní učitelka nás pak zavolala, že se máme seřadit, a tak jsme se rozloučili a šli jsme. Měli
jsme ještě chvíli čas, tak jsme šli na takové hřiště. Potom jsme autobusem jeli domů a šli
do školy pro aktovky a šli jsme domů. Moc se mi to líbilo.
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Koncem září jsme byli pozvání dědou Pradědem na výlet do Karlovy Studánky. Zprvu
nám počasí moc nepřálo, ale nakonec jsme se dočkali a na výlet vyrazili. Děda Praděda si
pro nás nachystal krásnou vycházku plnou zábavy a úkolů, které jsme s radostí a pílí plnili.
U vodopádu jsme si zavzpomínali na písničky o vodě, při svačince jsme se dozvěděli, co
bychom mohli jíst v lese a co ne, u fontánky s jelenem jsme se ponaučili z pohádky
O Smolíčkovi a na paloučku jsme si zadováděli se zvířátky žijícími v lese. Za naše
počínání nás čekala malá sladká odměna a pamětní medaile. Děkujeme, dědo Praděde za
krásný výlet a za rok se opět budeme těšit.
-bm-

Uspávání broučků
S podzimem přichází čas, kdy se zvířátka
zazimovávají. I my v naší školičce jsme proto
nezaháleli a pomáhali jsme zvířátkům, jak se dalo.
Na vycházkách sbíráme kaštany pro zvířátka na
zimu a jeden den jsme také věnovali broučkům.
Dozvěděli jsme se mnoho nového o hmyzu a o tom,
jak žije. Naučili jsme se říkadla a básničky
o broučcích a beruškách, vyrobili jsme si své
broučky z přírodnin a společně jsme je uložili
k zimnímu spánku. V listí jsme vytvořili domečky,
kde jsme své broučky ubytovali a zazpívali jsme jim ukolébavku na dobré spaní. -bmDĚKUJEME SPOLKU MÍSTNÍCH ŽEN ZA DALŠÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK.
DĚKUJEME TAKÉ OBČANŮM ZA HRUŠKY, JABLKA APOD.
ZPRACOVÁVÁME JE S DĚTMI SUŠENÍM A JE TO MOC DOBRÉ!
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Hračkový den
Každý měsíc pořádáme ve školičce tzv.
Hračkový den. V tento den si mohou děti
přinést svou nejoblíbenější hračku, se kterou
si mohou společně hrát se svými kamarády.
O hračkách si pak povídáme, zpíváme,
společně s nimi tancujeme, malujeme je
apod. Cílem celého dne je to, aby se děti
uměly rozdělit se svými kamarády o to, co
je pro ně důležité.
-bm-

Hurá, už je podzim
Podzimní dny nám zpříjemnila svým
vstupem paní Evička Křupalová, která si pro
děti každý měsíc připraví menší program na
určité téma. Tento měsíc s dětmi vytvořila
dramatizaci povídky O malém bobrovi, kde
se děti naučily to, že samota je smutná a že
mít kamarády znamená více radosti
ze života. Poté si společně vyzdobili malou
lodičku z papíru. Děkujeme paní Evičce za
její poučné vstupy.
-bm-

Stali jsme se pilotní školou
projektu In(ternet) Generation
V letošním školním roce se škola stala
jednou z 63 základních škol celé republiky,
která bude mít možnost zdarma využít
všech nabídek projektu In Generation.
Projekt provozuje European Leadership &
Academic Institute v.o.s. pod záštitou
MŠMT ČR. Zaměřuje se na aktuální témata:
digitální svět kolem nás, digitální stopy,
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online identity, komunikace v online
prostředí, zodpovědné a etické chování na
internetu a bezpečnost na internetu. Škola
obdrží vzdělávací sady pro výuku, ale i pro
rodiče a pro děti budou připraveny
v průběhu školního roku vystoupení, ve
kterých se budou interaktivně zapojovat do
dění na dané téma. Začínáme v tomto
měsíci jedním vystoupením a dílnou, na
kterou jsme pozvali také pedagogy
z okolních škol.
-zk-

nasvícená socha, opravené či opravující
se domy, vysekané příkopy, "Rychlá
rota" neustále pracující!, a opravená
škola s obrázky, oploceným pozemkem,
opravenou zdí a natřeným zábradlím.
To vidím, když projíždím obcí. A můžu
porovnávat… (konec citace). Ostatní
chválu školy si schováváme pro zahřátí
našich srdíček. Moc děkujeme. V naší
náročné práci je dobré slovo často zapotřebí.
-zk-

První námořnický souboj

Ze školní družiny

8. října jsme uspořádali pro žáky 4. třídy
námořnický souboj ve vyjmenovaných
slovech. V porotě zasedli žáci třetích
a pátých tříd, kteří bedlivě sledovali
všechny soutěžící a hodnotili jejich výkony.
Úkolem nebylo vyjmenovaná slova jen
vyjmenovávat, ale porota měla přichystánu
spoustu slovních spojení, do kterých museli
námořníci doplňovat správná i/y. Pro
třeťáčky v porotě to bylo zcela nové téma,
protože vyjmenovaná slova je v tomto roce
teprve čekají, a tak už si při několikerém
opakování slova sami předříkávali za
pomoci předtištěných „taháků“. Páťáci si
zase v roli porotců opakovali své znalosti
a mohli přemýšlet, jak by sami obstáli na
místě soutěžících. A protože každý souboj
má svého vítěze, tak i u nás se jeden našel.
Námořníkem dne se stal Dominik Molík,
kterému se velmi dařilo. Za odměnu dostal
diplom na památku a mohl si vybrat pěknou
cenu.

Škola již jede na plné obrátky, učení je víc
než dost a tak si děti zaslouží po perném
dopoledni chvíle odpočinku ve školní
družině. A jakým způsobem školáci
odpočívali v říjnu? Někdy si ještě musí
někteří něco dopsat, přečíst nebo dopočítat
to, co v hodině nestihli. Jiní si vypracují
domácí úkoly, aby měli doma odpoledne
volné pro své záliby nebo hry. Ale i tak se
dostane na spoustu zajímavostí:
Na začátku měsíce jsme si popovídali, čím
je říjen zajímavý, jaké změny nastaly
v přírodě, trošku jsme si zahádali, přečetli
říkanky a tradičně vyhledali pranostiky.
Znáte třeba tyhle?
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden
hodně studený.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Po svaté Tereze, mráz po střechách leze.
Povídali jsme si také o kamarádech
a kamarádství. Proč je důležité mít
kamarády a co pro nás znamenají. Ti, co už
umějí psát, napsali dopis. A prvňáčci
kamaráda nakreslili. Taky se Vám líbí?

Zajímavá pochvala
Dostalo se
mi
v jedné e-mailové
komunikaci milého pochválení naší školy
od mimorudenských. Nebylo to poprvé, ale
tentokrát se napsané řádky týkaly i práce
Obce. Proto si dovoluji (se souhlasem
autorky e-mailu) část, která se toho týká,
uveřejnit: …Obec Rudná se dle mého
názoru velmi pozvedla. Opravené
zastávky s kvetoucími květinami,

4. října jsme si připomněli Světový den
zvířat. Děti si mohly přinést do družiny své
domácí mazlíčky, které představily ostatním
spolužákům. Povyprávěly, co mají jejich
svěřenci rádi, co jim dělá nebo nedělá
dobře, i co už spolu všechno zažili. Aby děti
viděly, že ne všechna zvířátka mají to štěstí,
že mají svůj domov, svého pána, který se
o ně stará a dává jim svoji lásku, domluvili
jsme si návštěvu útulku pro opuštěné
kočičky.
Připomněli jsme si také Den zraku. Děti si
zkusily, jaké to je nic nevidět a být
odkázaný na pomoc druhých. Seznámily se
i s Braillovým písmem – měli jsme ukázku
textu, který se nám však nepodařilo
„přečíst“ ani s pomocí očí a nápovědy.
Spolu s mateřskou školou, některými rodiči
a sourozenci jsme pouštěli draky. Počasí
nám přálo. Sluníčko svítilo, vítr foukal
a draci létali pěkně vysoko
Protože se nám v říjnu nepodařilo odnést
vyrobené lesní skřítky do jejich domoviny
(do kouzelného lesa), postavili jsme jim
zimní příbytek na chodbě školy. Když jsme
nemohli my do lesa, přinesli jsme les do
školy. A jak se nám to podařilo? Skřítci jsou
náramně spokojeni, zimu přečkají pěkně
v teple pařezové chaloupky a na jaře je
můžeme odstěhovat do opravdového
velkého lesa.
Poslední říjnový týden jsme věnovali
stromům. Jsou pro nás nekonečnou
inspirací. Poznávali jsme různé druhy,
zkoumali jejich listy, strukturu kůry, větve
a přiřazovali plody. K zachycení jejich krásy
jsme využívali různé výtvarné techniky –
frotáž,
otiskování,
kresbu
tužkou
i „neviditelnou“ voskovkou a malbu
barvami. Dozvěděli jsme se, že Keltové
dokonce sestavili stromový horoskop. Podle
data narození si najdete „svůj“ strom
a vyčtete charakteristiku své osoby.
Říjen v družině končí, ale čeká nás na
program bohatý listopad.
-hv-
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