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Světový den vody
U příležitosti „Světového dne vody“, který
připadá na 22. březen, uspořádala Vodohospodářská
společnost Čerlinka s.r.o. ve spolupráci se ZŠ Vítězná
Litovel již čtvrtý ročník plaveckých závodů na oslavu
tohoto dne. Závodů se zúčastnilo sedm základních
škol.
Naši školu byli připraveni co nejlépe
reprezentovat tito žáci: za 3. ročník - Marie
Tomanová (8.místo), David Křivánek (10.), 4. ročník
- Dagmar Machačová (6.), Jakub Gadacz (9.), 5.
ročník - Jan Vašíček (2.), Barbora Veselková (7.). V
soutěži štafet obsadili naši závodníci krásné 2. místo,
kde společně s Honzou a Bárou startoval Lubomír Štefek.
Současně byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Setkal jsem se s vodou“. Naše žákyně, nadějná
malířka, Daniela Červenková získala 2. místo.
Děkuji našim žákům za vzornou reprezentaci naší školy a přeji jim spoustu dalších úspěchů.
Hana Labonková

Zápis do Mateřské školy Medlov
na školní rok 2009/ 2010
bude 12. 05. a 13. 05. 2009 od 8.00 do 11.30 hod. nebo od 15.00 do 16.00 hod.
v 1. třídě mateřské školy. Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci
žádají o jejich nástup do mateřské školy k 1. 9. 2009 nebo
v průběhu školního roku do 31. 8. 2010.
K zápisu dítěte zákonní zástupci vezmou svůj
dítěte.

občanský průkaz a rodný list
Vojtková Alena, vedoucí uč. MŠ

Za sběr baterií máme DVD přehrávač
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Naše škola se nedávno zapojila do ekologické soutěže RECYKLOHRANÍ. Tato soutěž je zaměřena na zpětný
odběr použitých baterií a drobného elektrozařízení. Za každý kilogram odevzdaných baterií a elektrozařízení
jsou škole připisovány body. Díky píli našich žáků se nám již podařilo nasbírat dostatečný počet bodů,
abychom si mohli vybrat některou z nabízených odměn. Za nasbírané body
jsme si objednali
JAK SBÍRÁME BATERIE U NÁS VE ŠKOLE
DVD
přehrávač.
K dispozici jej budou
1000
mít žáci I.stupně.
800
600
Budou
jej
moci
400
využívat
v nové
200
učebně
v přízemí,
0
kde je umístěna
televize.

Mgr.Bc.Kateřina Antesová

Informace o konání třídních schůzek
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků základní školy, že v pondělí 20. 04. 2009 se od
16,00 hodin konají v budově školy č. 79 třídní schůzky. Věříme, že si všichni uděláte čas a
přijdete získat informace o počínání vašich dětí ve škole „z první ruky“.
Mgr.Ondřej Schulz

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN
V březnu se naši žáci zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. 19. března proběhlo školní
kolo. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií: nejmenší – CVRČCI (2.-3.třída), mladší – KLOKÁNCI (4.5.třída), starší – BENJAMÍNI (6.-7. třída) a nejstarší – KADETI (8.-9.třída). Nejlepších výsledků dosáhli
v jednotlivých kategoriích tito žáci:
Kategorie CVRČEK:

Kategorie KLOKÁNEK:

Kuraj Radek
Trendlová Michaela
Schulz Jan

Vašíček Jan
Smrčková Veronika
Vyroubal František

Kategorie BENJAMÍN:

Kategorie KADET:

Horn Vladimír
Nováková Žaneta
Smrček Lukáš
Brachtlová Lenka
Konrád Tomáš
Piňos Jan, Gazdík Jan
Uč.I.stupně, Mgr.Bc.Kateřina Antesová

NOVINKY Z KOUTKU ŽIVÉ PŘÍRODY
V loňském roce jsme s žáky 7. třídy založili koutek živé přírody. Zatím jsme vybudovali jedno oddělení,
ve kterém chováme křečky, přesněji křečíky džungarské. Žijí
v akváriích na chodbě před třídou.
Až dosud jsme si mysleli, že naši
dva křečíci jsou samečci, jaké to
však bylo překvapení, když kluci
jednou objevili v akváriu pět
malinkých mláďátek. A jak
vypadají teď? Jsou moc roztomilí,
podívejte se. (viz.foto)
(sedmáci – chovatelé)

(malí křečíci)
Mgr.Bc.Kateřina Antesová

ZPRÁVA SRPŠ PŘI MŠ A ZŠ MEDLOV
Dne 21. 3. 2009 proběhly ve Sportovní hale v Medlově 3. Jarní medlovské hry. SRPŠ by chtělo touto cestou
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli ať už finančním obnosem nebo věcnou cenou. Jmenovitě se jedná o:
OÚ Medlov, firmy Klempo - Kopeček, SWM Cargo s.r.o., Skládka Medlov, Mespol Medlov, Melites Medlov,
Papcel Litovel, p. Petrovskému a p. Konečnému z Uničova. A také ZŠ Medlov, která nám zapůjčila sportovní
halu.
Zároveň patří dík všem učitelům, rodičům i ostatním, kteří s organizací těchto her pomáhali.
Pro děti byla připravena tzv. opičí dráha na čas a různé disciplíny. Každý soutěžící získal balíček a byli
vyhlášeni tři nejlepší ze tří kategorií MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Tito vítězové obdrželi medaile, diplomy
a věcné ceny. Poté si děti zahrály kopanou, kterou mistrovsky pískal pan Vyroubal.
Jediné, co nám akci trošičku pokazilo, byla neúčast starších dětí, ale věříme, že důvodem bylo
nádherné počasí a tyto děti pomáhaly rodičům při práci na zahradě. Přesto je SRPŠ připraveno zorganizovat i
další ročník, neboť je přesvědčeno o smysluplnosti této akce. Dělá to pro děti, naše děti. Byť jich letos bylo jen
42.
V současné době se SRPŠ aktivně podílí na přípravách Dětského dne, který se uskuteční v měsíci
červnu. A jako každý rok bude pomáhat finančně s organizací výletů, jak v MŠ tak v ZŠ, ocení nejlepší žáky
všech tříd, přispěje na „Rafty“ a „Školu v přírodě“ a různé další akce. Více informací a podrobné hospodaření
SRPŠ se dozví rodiče na třídních schůzkách.
Za vedení SRPŠ při MŠ a ZŠ Medlov
Trundová Barbara

