ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Motto: Sotva naučíme své dítě něco, co sami neděláme.
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ZAČALA NÁM OPĚT ŠKOLA
Dovolte nám se začátkem školního roku přihlásit
se opět ze školy s krátkými zprávami. Letošní
slavnostní zahájení proběhlo v duchu pravěkém,
neboť jsme jako celoroční zpestření výuky
vybrali právě toto téma. Děti přivítala pravěká
expozice, lehce se mohly hned při prvním vstupu
seznámit s typem obživy pravěkých lidí
a jednoduchým nástroji. Na zemi se také
povalovaly kůže a kosti a v rožku bylo
instalováno pravěké ohniště. Důležitým prvkem
bylo také velké množství nových knih o pravěku,
dinosaurech, době kamenné, bronzové aj.
Pan starosta přišel děti přivítat s milým dárkem a přáním úspěšného školního
roku. Někteří rodiče doprovodili děti na jejich první letošní cestě do školy.
Všichni jsme si pak přiblížili, co nás netradičního letos čeká. Kromě
pravěkého tématu je pro děti ještě připraveno několik novinek. V říjnu
vyrazíme s dětmi 2. až 5. třídy do Anglie na šestidenní studijní a poznávací
pobyt. Moc se těšíme, i když jsme si vědomi toho, že cesta bude velmi
náročná. Třetí největší zajímavostí je fakt, že nám ve školní knihovně v rámci
dotačního programu přes prázdniny přibylo a ještě přibude přibližně 320
nových knih, které jsme zakoupili pro zavedení čtenářských dílen. Čtenářské
dílny jsou velkou novinkou a objevem nejen ve výuce čtení, ale hlavně vedou
k rozvoji zájmu dětí o knihu a k samovolné touze číst.
Novinkou nejzásadnější je pak příchod nové paní učitelky Evy Zemánkové –
zcela kvalifikované posily pro první stupeň. Díky tomu (a díky zvýšenému
počtu dětí) jsme mohli oddělit děti 1. a 2. ročníku, což se už nyní pozitivně
projevuje při výuce. V jedné třídě letos máme 11 dětí (1. a 2. ročník) a ve
druhé 8 dětí (3., 4. a 5. ročník). Nové paní učitelce moc přejeme, aby se jí
u nás líbilo. A všem dětem samozřejmě přejeme dobrý start!
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NABÍDKA KROUŽKŮ ZŠ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
• Náboženství a etická výchova (Anežka Štukavcová)
• Angličtina pro 1.-2. třídu (Zdeňka Kadláčková)
• Angličtina pro 3.-5. třídu (Zuzana Balášová)
• Hra na flétnu (Eva Zemánková)
• Akordy na kytaru (Anežka Štukavcová)
• Šachový kroužek (Lucie Konečná)
• Přírodovědný kroužek (Helena Vršanová)

PROJEKTOVÝ DEN PRAVĚK – 1. ČÁST
Hned ze startu nového školního roku 2015/2016 nás čekala první část
celoročního projektu s názvem Pravěk. Zaměřili jsme se speciálně na naše
dávné předky – pralidi. Našim cílem bylo přenést se do doby, kdy tito lidé
žili v tlupách v jeskyních či jiných provizorních obydlích, živili se sběrem
nejrůznějších plodin, které našli, s pomocí kamenů a z nich vyrobených
nástrojů a zbraní lovili mamuty a jiná zvířata, a k tomu všemu se
dorozumívali jen nejrůznějšími zvuky. V naší třídě se najednou ocitlo
5 menších tlup, jejichž členové zvolili jména jako Mamuti s.r.o., Medvědí
čelist apod. K tomu, aby si každá naše tlupa mohla zhotovit své obydlí,
jsme se vydali do přírody na sběr všelijakých listů, mechů, klacíků,
bobulí, trávy, kamenů, peří a všeho možného, co jsme našli. Úspěšně jsme
tak „vybudovali“ (na papír) obydlí pro naše pralidi, kteří si v příštím
projektovém dni budou vyrábět nejrůznější nástroje.
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PO STOPÁCH DĚDA PRADĚDA
Jak už je u nás zvykem, i letos nás na začátku školního roku čekal výšlap
na Praděd. I přes počáteční nepřízeň počasí, nasadili jsme batůžky se
svačinkou a pláštěnkou na záda a vydali se vstříc nejvyššímu vrcholu
Jeseníků. Cesta na Ovčárnu utekla jako nic a nás čekala svačinka na
posilněnou a hned po ní více než kilometrová cesta do kopce. Aby nám to
šlo rychleji, cesta byla zábavnější a hlavně abychom se také něco nového
dozvěděli, na naučných tabulích, lemujících cestu až k samotnému
Pradědu, jsme hledali nejrůznější informace a ty následně zapisovali do
pracovních listů. Ačkoliv jsme trošku zmokli, i tak jsme si výlet užili.
A pak jsme tam vysoko zaslechli „tak za rok, děti, na shledanou!“
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Na začátku druhé třídy svůj slohový úkol Martinek Molík zvládl takto:
V pátek jsme byli na Pradědu. Já jsem byl v mikině, byla mi zima, ale dal jsem to.
Ale byla tam krása ale pršelo tam. Byla to škoda, ale bylo to dobré. To byl nejlepší
výlet chci tam jet zase znovu. Byli jsme tam dlouho.

PRVNÍ TŘI ČTENÁŘSKÉ DÍLNY
O čtenářských dílnách jsem psala už
v úvodním textu. Bez umění dobře přečíst
text se dnes neobejdeme – svět je plný
podvodných
smluv
a internetových
nepřesností – pokud nebudou děti dobře
rozumět přečtenému a chápat smysl
předkládaných informací, pravděpodobně se
jim v životě nepovede dobře.
Nyní máme za sebou tři pokusy, které
začínají přinášet své ovoce. První dílnu
některé děti nevěděly, co s knihou,
nepochopily pravidla a nevydržely se
soustředit a nerušit ostatní. Druhý pokus byl
výrazně lepší. Obrovskou radost mi přinesl
výkřik dětí, když jsem oznámila třetí dílnu.
Ve třídě se totiž ozvalo hlasité HURRÁÁÁ!
Možná se ptáte, co dělají při čtenářské dílně prvňáčci, když ještě neumějí
číst. Prozatím si listují v encyklopediích, nebo prohlížejí obrázky a snaží
se louskat první písmena. Učí se vydržet 20-30 minut nad knihou a nikoho
nevyrušovat – být jen „JÁ A KNIHA“. Snad
to nezakřiknu, když řeknu, že mám dobrý
pocit, že se to daří. Dvacetiminutový interval
jsme protáhli už při třetí dílně.
Kupte dětem knihy (a to nejen na vánoce
nebo narozeniny). Nechte je, ať si sami
vyberou – je spousta detektivního čtení pro
děti (to většinou všechny baví) nebo krásných příběhů paní Astrid
Lindgrenové. Kupte dětem opravdové knihy s dějem. Nemůžete-li knihu
koupit, vezměte děti do knihovny – stačí je nechat si vybrat. Když vidím,
že to zajímá opravdu všechny, je škoda toho nevyužít. Přiveďte své děti ke
knihám, nenechávejte to jenom na nás :-).
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ŠKOLNÍ DRUŽINA V ZÁŘÍ
A je to tady! Začala škola a s ní i školní družina. Na začátku měsíce jsme
si zavzpomínali na prázdniny, kde jsme byli a co prožili. Nastal podzim.
S dětmi jsme si připomněli, jakými změnami prochází příroda, které
ovoce, zelenina nebo polní plodiny dozrávají. Září je ve znamení jablíček,
kterých v této době dozrává spousta v nejrůznějších barvách a odrůdách.
Děti si z nich vlastnoručně „uvařily“ zdravé nepečené jablíčkové kuličky.
Panečku, ty chutnaly! Vyřádili jsme se na hřišti i školní zahradě. Postupně
zahájily svou činnost i kroužky, jejichž nabídka je uvedena výše.
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ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – I V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
A je to tady . Mnohé děti se do školičky
těšily a pilně připravovaly. Sešli jsme se
opět po prázdninách, abychom si mohli
společně hrát a dovídat se nové věci. Září je
měsícem adaptace. Nové děti se seznamují
nejen se školičkou, s dětmi, ale i s pravidly
společného soužití v rámci kolektivu. Větší
děti jim v tomto usilovně pomáhají. Musím
říci, že všichni „maláčci“ to zvládli na
jedničku, dokonce i s hvězdičkou. Velkým
dětem také náleží pochvala za to, jak umějí
být tolerantní a trpělivé.
Ve školce v rámci výuky letos nabídneme opět kroužek angličtiny
a kroužek pohybových her. V zimních měsících pak pomalu zahájíme
cílenou přípravu předškoláků k zápisu do 1. třídy.
-bmPoděkování firmě MX-NET Telekomunikace s.r.o., Bruntál, která nám
sponzorsky rozšířila WIFI signál v budově školy a dodala k tomu potřebné
vybavení. Více informací o jejich činnosti na www.mx-net.cz.
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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