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Výuka mimo budovu školy v Čenkovicích
Už se stalo tradicí, že každým rokem vyráží děti z I. stupně ZŠ a MŠ Medlov na
pětidenní výuku do přírody. Tentokrát jsme navštívili krásné prostředí na pomezí Kralického
Sněžníku a Orlických hor – Čenkovice. Oblíbené zimní středisko nás nepřivítalo zrovna
přívětivým počasím, ale sluníčko nakonec přece jen vykouklo a po zbytek pobytu bylo hezky.
Toho jsme taky hned využili k turistickému výšlapu na Suchý vrch s rozhlednou a k návštěvě
obdivuhodné dělostřelecké pevnosti Bouda, která na nás svou rozlehlostí velmi zapůsobila.
Ve středu 20. května 2009 jsme se pro změnu vydali na výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem, kde jsme viděli velkou spoustu exotických zvířat. Nevynechali jsme ani jízdu
safaribusem mezi volně pobíhající zvěří.
Taky jsme se učili, a to nejen v lavicích nad učebnicemi, ale především tím, co jsme
nového prožili a viděli. Prošli jsme se údolím říčky Čenkovičky a hledali jsme poklad, který
tam hlídali vodníci. Zahráli jsme si již tradiční turnaje ve vybíjené, trefované a kopané,
vybrali jsme Čenkovického pěveckého
slavíčka, zazpívali jsme si u opravdového
táboráku a zařádili jsme si na maškarním
karnevalu.
Týden
uběhl
jako
voda
v Čenkovičce, všechny diplomy a odměny
byly rozdány a nás čekal návrat domů. Jak
se říká: „ Všude dobře, ale doma nejlíp.”
Už jsme se těšili na rodiče a kamarády a
rádi budeme na vše vzpomínat.
Ještě bychom chtěli poděkovat za poskytnuté sponzorské dary těmto sponzorům:
SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov, MESPOL Medlov, Jaroslavu Šenkovi – čerpací stanice PENTO
Litovel a firmě HRAČKY p. Petra Hrdličky.
Za Mráčky, Berušky, Sluníčka a paní učitelky napsala Ivana Lachnitová.

Naši malí sportovci
Žáci 1. stupně každoročně měří své síly na poli sportovním s kamarády z jiných škol.
Někdy se daří, jindy méně.
V dubnu 2009 se v Olomouci uskutečnil 11. ročník Kinderiády – soutěž v atletice. Ze
32 škol se naši sportovci umístili na 24.místě. V jednotlivých disciplínách se nejvíce dařilo
Tereze Oulehlové, ale i ostatní si vedli dobře – O.Bittner, D.Křivánek, A.Rusínová,
E.Bittnerová a J.Gadacz.
V květnu jsme se zúčastnili fotbalového klání „ Mc Donald's Cup“, letos už probíhal
12. ročník. Do Uničova jelo jedenáctičlenné družstvo, které tvořilo šest dívek a pět kluků.
Naši „fotbalisté“ statečně bojovali, ale na zkušené hráče jim síly nestačily. Snad příště
budeme mít více štěstí.
Hana Labonková

Recitační soutěž
Dne 23. 4. proběhla na naší škole Recitační soutěž pro žáky 1.stupně. Žáci soutěžili ve
třech kategoriích. V první kategorii zvítězila Barborka Putnová /2.tř./. Na druhém místě se
umístil Pepíček Antes /1. tř./ a třetí místo obsadila Simonka Rolandová /2.tř./.
Ve druhé kategorii získala první místo Míša Dryjáková /4.tř./, druhé místo obsadila Ivetka
Tempírová /3.tř./a na třetím místě se umístila Anetka Hamplová /4.tř./.
Ve třetí kategorii se utkali žáci páté třídy. Na prvním místě se umístila Bára Veselková,
druhé místo vybojovala Klára Lachnitová a třetí místo obsadil František Vyroubal.
Všichni soutěžící podali pěkné výkony. Soutěž se vydařila a malí vítězové si odnesli
zaslouženou odměnu.
Mgr. Ivona Stratilová
KURZ VODNÍ TURISTIKY NA ŘECE OHŘI

V neděli 31. května konečně nadešel den „D“, kdy jsme se ráno sešli před halou
v Medlově, naložili stany, spacáky a vyjeli s rodiči do Červenky na rychlík. Za 8 hodin jsme
v Lokti založili stanový tábor, dojedli dobrůtky od maminek a nemohli se dočkat pondělka
(skoro nikdo se nemohl rána dospat).
V pondělí po vydatné snídani jsme vyběhli na prohlídku hradu Loket. Nejvíce nás
zaujalo hradní vězení fungující až do r. 1947, kde byly ukázky nejrůznějších mučících
nástrojů v 15 kobkách. Ty nejvíce ocenili učitelé (těmi by prý z žáčků získali vědomosti, o
kterých sami ani nevědí, že mají). V poledne dovezli lodě a vyrazili jsme směrem na Karlovy
Vary. Všichni začátečníci bravurně zvládli techniku pádlování, funkci háčků. Odpoledne po
skvělých špagetách s kečupem a masovou směsí jsme se vydali na procházku na
„KOLONÁDU“ na ochutnávku léčivých pramenů. Utahaní a okouzlení nádhernými Vary
jsme padli ve vodácké ubytovně do spacáků a usnuli.
V úterý jsme pokračovali do lesního kempu Hubertus. Bohužel ke kempu nebyla
přístupová cesta autem, a proto jsme si veškerou batožinu museli převést na lodích. Odměnou
byla výborná večeře – brambory s kuřecími prsíčky. Pod kempem se nacházely nádherné a
rychlé peřeje, které jsme si několikrát sjeli a vyzkoušeli zdatnost pádlování. Otužilci, spíše už
vodníci, neodolali proudu a vydrželi ve vodě plavat a „blbnout“ skoro půl hodiny.
Ve středu jsme naskákali do kánoí a raftu a mířili do Vojtkovic do kempu U Mlýna. Cestu
nám zkřížil jez, který byl nebezpečný a museli jsme lodě přenášet. Napravily to peřeje, krásný
sjízdný jez a nádherná příroda.
Ve čtvrtek jsme mířili do
Klášterce nad Ohří. Rychlé
peřeje nás přenesly až k jezu,
který jsme sice nemohli sjet, ale
loďky jsme si stáhli po jezové
desce a cestu nám však
znemožňovaly obrovské balvany
a kameny. Všichni jsme museli
minimálně po kotníky do vody.
Otužilci samozřejmě nevydrželi
a pár temp už v chladnější vodě
udělali.
V Klášterci
čekal
obrovský jez, který nám zabránil
v cestě a končil v posledním
našem kempu. Večer jsme si
opekli špekáčky, zapěli táborové písně.
Pátek byl den balení, ale především pro nováčky pln očekávání a hlavně napětí. Měli býti
pasováni na vodáky – mazáky. Všichni pasování a Vodácký slib splnili a příští roky mohou
dále s námi putovat na kouzelných řekách naší země.

Odpoledne jsme vyrazili jezovou šachtou na vlak. Cestou někteří vysílením v rychlíku
usnuli, někteří už začali vzpomínat na nejhezčí zážitky z plaveb. Všichni jsme byli spokojeni,
nadšeni novými dobrodružstvími a těšíme se na příští rok, až zase vyrazíme …
vodáci ZŠ Medlov

