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Zábavná angličtina
Všichni zájemci se soutěživým duchem se sešli ve čtvrtek 11. prosince odpoledne v základní škole
v Medlově. Konalo se zde zábavné odpoledne zaměřené na cizí jazyky. Pro děti a jejich „dospělý“
doprovod bylo připraveno 8 stanovišť, kde soutěžící plnili jednoduché, ale i složitější úkoly. Účastníci si
mohli ověřit znalost anglicky zpívajících interpretů a jejich písní, zasoutěžili si v obdobě známé hry
Riskuj, museli přejít přes slovní řeku po správných kamenech nebo si oprášili své znalosti ruštiny či
němčiny. Dobu, kterou čekali na volné stanoviště, strávili u malého pohoštění. Soutěž se časově mírně
protáhla, ale všichni účastníci statečně vydrželi až do
konce.
A jak to dopadlo???
I. stupeň
1. místo - Oldřich Bittner s maminkou
2. místo - Anna Wrnatová se sestrou
3.místo- Veronika Pernická s tatínkem
II. stupeň

1. místo – Zdeněk Ptáček s maminkou
2. místo – Vladimír Horn s maminkou
3.místo – Hana Heinzová s maminkou

Příjemně nás překvapila účast soutěžících, kterých
se sešlo přes 60. Chtěli bychom tímto poděkovat všem
účastníkům akce, ale i těm, kteří se na její přípravě podíleli finančně či osobně.
Naším cílem bylo zapojit do mimoškolní aktivity dětí i jejich rodiče nebo starší sourozence a to se
nám, myslím, povedlo.
Za pořadatelský team
Mgr. Ilona Novotná a Mgr. Iveta Janáčková

Dobrý skutek
U příležitosti vydávání pololetního vysvědčení měla být
předána kniha s ředitelskou pochvalou žákyni 3. třídy Elišce Krukové.
Eliška pomohla své kamarádce, která se zranila při sáňkování na Skalkách.
Zavedla zraněnou spolužačku domů, ta potom pobyla několik dnů
v nemocnici s otřesem mozku. Eliška nám však onemocněla, takže o
pochvale a knize se dověděla až po prázdninách.
Doufejme, že tento dobrý skutek nebude jediným, kterým se budou
moci naši žáci pochlubit.
Hana Labonková,tř.uč.

Povídky
Že i z dětí naší základní školy by byli výborní spisovatelé, se můžete přesvědčit při čtení
následujících řádků. Žáci 5. třídy si se zadaným tématem poradili opravdu bravurně.
Karkulka trochu jinak
Žila byla jednou nebo dvakrát jedna Karkulka. Ta měla zelenou čapku s bílými pruhy na zádech.
Tatínek jí řekl, že má jít za dědečkem do Jičína. Tak šla. Po cestě natrhala hříbky do polévky a kytičky.
Cestou ji potkal beránek a ptal se jí, kam jde. Karkulka řekla, že jde za dědečkem. Beránek si
pomyslil: ,, Když půjdu pomalu za ní, naberu ji pak rovnou i s dědečkem na rohy!“ Ale dědeček nebyl
doma, tak mu Karkulka nechala vzkaz, že hříbky má na okně. PS: A POZOR NA BERANA ZA
DOMEM!
Jan Vašíček, 5. třída

O zelené Karkulce
Jednou poslala maminka Karkulku, aby donesla babičce bábovku a rum. Karkulka
šla lesem a zabloudila. Potkal ji vlk a pozval ji do svého domečku.
Vlk Karkulce uvařil čaj a ta si do něho nalila rum. Vlk Karkulce řekl, že už jednu
červenou Karkulku sežral, protože měla jen koláče, ale ji prý nesežere, protože má rum.
Kus myslivce mám ještě v mrazáku a tak mi rum přijde vhod řekl vlk. Vlk šel Karkulku
doprovodit, protože v lese bydlí divoký Jeníček a divoká Mařenka. Když přišli k babičce,
nabídla jim buchty.
Když Karkulka odcházela, vlk ji šel doprovodit až do vesnice. Potkal je myslivec a
chtěl vlka zastřelit. Karkulka vlka bránila a myslivec řekl, že ho nezastřelí, když se vrátí do
lesa. Vlk nechtěl, protože se mu ve vesnici zalíbilo. Naštěstí šel kolem jeden hodný pán a
ten si vlka vzal. Od té doby je Karkulka každý den viděla jak chodí na procházku po
vesnici.
Veronika Smrčková, 5. třída

Taneční kroužek
Už sedmým rokem pracuje na naší škole
taneční kroužek. V letošním školním roce jsme
se zaměřili na břišní tance. Premiéru se svým
vystoupením měla děvčata na adventním
koncertě.
V nejbližší době můžete dívky spatřit na
maškarním plese ZŠ a MŠ Medlov, kde
předvedou své umění s vějíři, šátky a hůlkami.
Čeká je spousta dalších vystoupení, představí se
také v květnu v Uničově, kde se uskuteční další
ročník „Her bez hranic“.
To nám to sluší !!!!!!
Hana Labonková, ved.kroužku

Lyžařský a snowboardový kurz
Po dvou letech (kvůli nedostatku sněhu a nezájmu ze strany žáků) jsme konečně
uskutečnili zimní sportovní kurz. Konal se od 25. ledna do 31. ledna v Kunčicích u Starého
Města pod Sněžníkem. Ubytovaní jsme byli na chatě Orssi, kterou jsme měli pronajatou
pouze pro sebe.
Sněhu jsme měli dostatek, i když technického, i počasí se vydařilo. Všichni sportovci na
lyžích, či na snowboardu na konci výcviku bravurně sjížděli všechny sjezdovky ve ski
areálu, odvážlivci si dokonce troufli i na skoky. Každý z nás si samozřejmě odvezl pár
modráků, namožená zápěstí, obité zadky, ale bohužel i zlomenou nohu. Nevyvarovali jsme
se ani nachlazení a chřipkám, které dokola řádily. Každý den jsme si postupné
zdokonalování zaznamenávali na kameru a večer rozebírali klady a zápory. Kulturní
večery jsme trávili hraním Twistu a jiných společenských her. Na týden strávený na horách
budeme dlouho vzpomínat.
Chceme poděkovat i všem sponzorům (EKO-UNIMED, De-Metal, Kamenictví
Zmeškal, manželům Brachtlovým, Petrovým a Studeným) za finanční pomoc, či
autodopravu.
Mgr.Andrea Rusínová

