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5. ročník v přespolním běhu Medlovský cross
V úterý 27. října 2009 se již po
páté (vlastně po šesté – po prvé to byl
nultý ročník) konal přebor základních
škol mikroregionu Uničovsko v
přespolním běhu na Skalkách v
Medlově. Pořadatelem byla ZŠ a MŠ
Medlov. Jako tradičně se zúčastnilo
sedm škol. Ostatní školy se ani
neozvaly, asi si nevěří ?...
Počasí nám letos nepřálo, byla
zima, každou chvíli jsme očekávali
déšť a díky němu také trať byla mokrá
a blátivá. Přesto jsme si vybudovali
zázemí ze dvou stanů, posezení a
výpočetního centra pro zpracování
výsledků závodníků. Místo pro
převlékání nám poskytli hasiči v jejich klubovně na faře.
Každou školu reprezentovalo 12 závodníků ve čtyřech kategoriích. První vyběhli na trať dlouhou
2000 m chlapci mladší, ze ZŠ Medlov to byli L. Štefek - 9., V. Hlaváč - 13., F. Vyroubal - 20. Dívky
mladší běžely trať o 500 m kratší, T. Oulehlová - 11., B. Veselková – 17., K. Lachnitová – 20., A.
Tomanová – 19., P. Šišmová - 21. Chlapci starší zdolávali nejtěžší trasu o 3500 m, J. Bělák - 7., P.
Mako 13., J. Milko – 14. Dívky starší probíhaly jako poslední okruhem 2000 m, K. Zapletalová –
18., V. Hájková – 19., L. Brachtlová - 20. místo.
Všem našim reprezentantům děkujeme, že bojovali za naši školu do posledních sil. Přesto to
nestačilo na první příčky a putovní pohár si odvezlo Gymnázium Uničov.
Pořadí škol: 1. Gymnázium Uničov, 2. ZŠ PIONÝRŮ, 3. ZŠ U STADIONU, 4. ZŠ TROUBELICE, 5.
ZŠ DL. LOUČKA, 6. ZŠ a MŠ MEDLOV, 7. ZŠ HAŠKOVA.
Všem závodníkům bylo poskytnuto občerstvení a vítězům sladké ceny. Medlovští závodníci
dostali díky sponzorům také drobné ceny. Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by tento závod nebyl
tak kvalitní a velké díky i všem pomocníkům.
Sponzoři: EKO-UNIMED MEDLOV, KAMENICTVÍ ZMEŠKAL MEDLOV, OBCHODNÍ
KRÁLOVSKÁ – SULKO KRÁLOVÁ, M. ULRICH MLADĚJOVICE, MELITES MEDLOV,
GEMI ŠUMPERK.
Mgr. Andrea Rusínová

Projekt EVVO 2009 – ČTYŘI KAPKY VODY
V měsíci květnu získala naše škola finanční příspěvek z Rozvojového programu MŠMT Podpora
environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 k uskutečnění dalšího
environmentálního projektu. Tento projekt nese název ČTYŘI KAPKY VODY. Zabývá se tedy vodní
problematikou. „Kapky vody“ v něm symbolizují jednotlivé aktivity projektu.
Projekt probíhal v dubnu až prosinci letošního roku.
První „kapkou“ v něm byl projektový den – DEN O VODĚ. Uskutečnil se 30. dubna 2009. Žáci
ze 4.-9. třídy si v rámci skupinové práce na stanovištích zdokonalovali a rozvíjeli své „vodní“ znalosti a
dovednosti netradičně a činnostně. Téma - VODA bylo zpracováno průřezově. Žáci tedy řešili v
rámci stanovišť úkoly z různých vyučovacích předmětů (Př, Z, M, Ch, F, Čj, Aj, Vv, Hv, D, atd.).
Druhou „kapku“ představovaly exkurze s vodní tématikou. Žáci se během nich seznámili
s konkrétními příklady vodního hospodářství, se způsoby jakými lidé využívají vodní energii,

s přírodními zajímavostmi souvisejícími s činností a působením vody v krajině a v neposlední řadě také
s hydrobiologií. V průběhu května až září se uskutečnily čtyři exkurze: exkurze do PVE DLOUHÉ
STRÁNĚ (5.5.2009), dvoudenní exkurze do Střediska ekologické výchovy RYCHTA Krásensko,
MORAVSKÝ KRAS (25.-26.5.2009), exkurze do CHKO Litovelské Pomoraví (9.6.2009) a dvoudenní
exkurze do CEA SLUŇÁKOV (17.-18.9. 2009).
V rámci třetí „kapky“ vytvořili žáci 8.třídy na školní chodbě model vodního ekosystému sladkovodní přírodní akvárium. Účastnili se příprav i instalace akvária a soustavně provádí i pravidelnou
péči, údržbu akvária a v rámci různých předmětů také různá pozorování a pokusy zaměřené na vodu a
vodní ekosystém.
Poslední „kapkou“ v našem projektu bude Konference o projektu. Uskuteční se v prosinci.
Žáci se budou podílet na její přípravě, realizaci i hodnocení. V jejím průběhu přednesou vlastní
prezentace s podrobnými informacemi o jednotlivých aktivitách projektu spolužákům, učitelům,
rodičům a veřejnosti.
Více informací o tomto projektu najdete na www.zsmedlov.cz
Mgr.Bc. Kateřina Antesová

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. tříd ZŠ – SCIO testy
V měsíci říjnu se žáci 6. ročníku zúčastnili srovnávacího projektu Stonožka společnosti SCIO a
ověřili si své schopnosti v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech.
Služeb společnosti SCIO využívají střední i vysoké školy pro tvorbu testů k přijímacím
pohovorům. Testování proběhlo ve všech krajích ČR podle jednotného testovacího schématu a
zúčastnilo se jej celkem 526 šestých tříd základních škol i gymnázií s počtem žáků 10 442.
Na základě účasti v projektu obdrží žáci v pololetí osvědčení obsahující jejich výsledky
v testech.
Velmi nás potěšilo, že ve srovnání s ostatními školami žáci dosáhli nadprůměrných výsledků a
naše škola byla zařazena mezi úspěšné školy. Procentuálně jsme měli lepší výsledky než 80 %
zúčastněných škol. Za tento výsledek je nutné poděkovat nejen dětem, které jej svou pílí a vědomostmi
vytvořili, ale také pedagogickému sboru, který s těmito žáky pracoval.
Výsledky testů jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Některé grafy budou zveřejněny na
internetových stránkách.
Ing. Pavel Mautner

Internetové stránky školy
V současné době se budují internetové stránky školy www.zsmedlov.cz. Stránky vznikají jako
absolventská práce studentky Informační technologie na Střední odborné škole a střední průmyslové
škole Šumperk. Datum konečné podoby stránek je stanoven na květen 2010. Prosím proto rodiče, aby
omluvili případné chyby nebo nedostatky. Věřím, že v konečné fázi budou stránky školy na
profesionální úrovni.
Ing. Pavel Mautner

Ředitelské volno
Na 22.12.2009 vyhlásil ředitel školy „Ředitelské volno“ pro žáky základní školy. Důvodem je
nutnost provést kontrolu funkčnosti topné soustavy v budově školy.
Mgr.Ondřej Schulz

Pozvánka pro rodiče žáků 4. až. 7. tříd
Dne 7. ledna 2010 od 16:30 hodin se v budově ZŠ Medlov 79 uskuteční schůzka rodičů žáků 4. až 7. tříd
ve věci projednání projektu přeshraniční spolupráce ČR – PL (výměnný pobyt dětí v Polsku, společný
lyžařský výcvik v Jeseníkách, vodní turistika na řece Moravě a další aktivity). Název projektu: SPOLUspolečnými aktivitami prohlubujeme naše přátelství. Žádáme, aby se rodiče žáků těchto tříd na
poradu dostavili.
Marcela Smrčková, manažer projektu

